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PROJETO: “PROJETO V SIMULADO OAB”  

2018-2 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 

O Projeto V SIMULADO OAB, em quinta edição, foi idealizado a partir da visão 
e do conhecimento no que tange a preparação dos acadêmicos quanto à realização 
Concursos Públicos, Exame de Ordem/OAB sendo também uma maneira de auxiliá-
los na realização da Prova de Suficiência ENAD/MEC.   
  Sabe-se que a preparação do acadêmico ao mercado de trabalho é de suma 
importância para este, bem como pode trazer ótimos conceitos em relação à 
instituição no que tange a captação de novos acadêmicos.   
  A nossa proposta é realizar simulados a cada bimestre, conforme o grau de 
preparação do aluno, provocando nestes a reflexão a respeito dos aspectos de seu 
desempenho durante o exame, o que consequentemente levará o aluno a uma melhor 
preparação. 
 
 
2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:  
 

A sociedade avança a passos rápidos e cada vez mais exige novos hábitos no 
contexto que envolve o âmbito acadêmico e a árdua tarefa de preparar o acadêmico 
ao mercado de trabalho. 
 Diante da proposta de realizarmos o projeto V Simulado OAB visa-se o 
estreitamento do caminho entre a formação teórica e a prática com relação aos 
certames e concursos, faz-se este projeto necessário e busca-se contemplar os 
mesmos.  

O estímulo por busca de novos desafios juntamente com a capacitação ocorre 
de forma agradável e acaba satisfazendo tanto os anseios institucionais, com a 
possível elevação da nota do curso (ENAD/MEC), bem como os acadêmicos com a 
aprovação no exame de ordem/ OAB e concursos. 
 
2.1 Área do Conhecimento: Abrange todas as áreas do direito. 
 
2.1 Tema: PROJETO: “V SIMULADO OAB”. 
 
2.2 Forma de Participação: O simulado da OAB, ocorre no final de cada semestre, 
no período que antecede as provas finais. Os acadêmicos do Curso de Direito da 
FAJ, após o lançamento do edital, terá que fazer a inscrição junto à secretaria e 
efetuar o pagamento junto à tesouraria da Instituição. É cobrado um valor 
insignificante, somente para a manutenção do referido projeto. Inscrito, no dia e hora 
marcado, simulando ao Exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nos 
lugares estratégicos da faculdade e também nas portas das salas em que serão 
realizadas as provas, encontrará afixado em ordem alfabética o nome do aluno com o 
número de matricula e a sala em que irá realizar a prova. 



 
 
 
 

4 
 

2.3 Local de Desenvolvimento do Projeto: O projeto será elaborado, organizado e 
efetuado nas próprias dependências da Faculdade de Jussara – FAJ.  
 
2.4 Dias Estipulados: A realização das inscrições ocorrerá do dia 07 de novembro de 
2018 até o dia 20 de novembro de 2018. A realização do simulado será no dia 28 de 
novembro de 2018 das 19:15h às 22:15 horas. 
 
2.5 Horários Estipulados: das 19:15 h às 22:15 horas. 
 
 
3. JUSTIFICATIVA: 
 

O referido projeto tem como escopo preparar os acadêmicos do Curso de 
Direito para o mercado competitivo de trabalho. As provas visão trabalhar a alto 
estima e despertar no acadêmico o estimulo de estudar e não perder tempo no 
decorrer dos 5 (cinco) anos letivos perante a faculdade.  A sociedade avança a 
passos rápidos e cada vez mais exige novos hábitos no contexto que envolve o 
âmbito acadêmico e a árdua tarefa de preparar o acadêmico ao mercado de trabalho. 
 Diante da proposta de realizarmos o projeto V Simulado OAB visa-se o 
estreitamento do caminho entre a formação teórica e a prática com relação aos 
certames e concursos, faz-se este projeto necessário e busca-se contemplar os 
mesmos.  

O estímulo por busca de novos desafios juntamente com a capacitação ocorre 
de forma agradável e acaba satisfazendo tanto os anseios institucionais, com a 
possível elevação da nota do curso (ENAD/MEC), bem como os acadêmicos com a 
aprovação no exame de ordem/ OAB e concursos. 

 
 
4. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 
 

A Faculdade de Jussara – FAJ, localizada no município de Jussara, no Estado 
de Goiás, é um estabelecimento particular de ensino superior, mantido pelo Centro de 
Ciências de Jussara Ltda. – CCJ. Constituída como Instituição socialmente 
responsável, tem como missão atuar no segmento da educação superior com 
excelência e ética, promovendo a formação de profissionais empreendedores 
comprometidos com o desenvolvimento sustentável da região.  

A Faculdade de Jussara tem por finalidade:  
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo;  
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da 
publicação ou de outras formas de comunicação;  
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V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração;  
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; e  
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 
 A Faculdade de Jussara - FAJ tem como missão atuar no segmento da 
educação com excelência e ética, promovendo a formação de cidadãos 
empreendedores e comprometidos com o desenvolvimento sustentável da sociedade. 
Sua visão consolida-se em ser conhecida como Instituição Privada de excelência no 
ensino superior. Tem como perfil Institucional o Centro de Ciências de Jussara – CCJ, 
fundado em 24/04/1992, com sede em Jussara – GO, à rodovia BB – 070 km 24, 
saída para a cidade de Goiás, Zona Rural, portador do CNPJ nº 37 622 370/0001-70 é 
a instituição mantenedora da Faculdade de Jussara – FAJ. A FAJ constitui o princípio 
que norteará a sua atuação como sendo a educação para o desenvolvimento da 
região Oeste Goiano, consubstanciada no pressuposto de que a educação não se 
resume ao ensino formal propriamente dito, mas também à extensão e à pesquisa, 
além de uma forte atuação na comunidade.  
 Atualmente oferece os cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão da Tecnologia da Informação. 
 Foi credenciado pela Portaria do MEC nº 88, de 12 de fevereiro de 1998, e se 
constitui em uma instituição de ensino superior, de natureza privada, comprometida 
com uma política de ação voltada para a excelência do ensino, para a socialização do 
conhecimento produzido e para a aplicação desse conhecimento para a maior 
integração do homem com o meio ambiente em que está inserido. 
 A Mantenedora tem sua história ligada aos sócios fundadores e à região a qual 
atende. É formada por professores e advogados que têm a vida dedicada à educação.  
 O Projeto do Ensino Superior nasceu de um grande anseio regional. No 
município beneficiário do projeto, a área de ensino superior não estava contemplada. 
Foram muitas solicitações de diversos setores da sociedade para que a Instituição 
fosse criada e atendesse a essa demanda e outras necessárias ao atendimento da 
população. O empreendimento foi então proposto não só para servis ao Município de 
Jussara, mas para atender a uma necessidade regional estabelecendo-se como 
contribuição decisiva aos projetos da Região Oeste Goiano. 
 Os sócios mantenedores buscam mediante a experiência profissional de sua 
sócia majoritária no processo educacional, fazer do investimento em mais do que uma 
fonte de renda, uma filosofia de vida. Analisam e avaliam em reuniões mensais a 
estrutura administrativa e pedagógica da Faculdade de Jussara – FAJ, preocupados 
em oferecer uma formação de qualidade compatível com as propostas de 
desenvolvimento de habilidades e competências ao graduando, para assegurar um 
egresso responsável e comprometido com os processos de transformações. Assim, a 
aplicação de capital nas estruturas, físicas, pedagógica e administrativa, procurando 
ampliar as possibilidades de oferta de ensino superior associado aos avanços 
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tecnológicos, sem perder de vista a necessidade de profissionais éticos no 
desempenho de suas atividades é o grande objetivo institucional. 

A Faculdade de Jussara tem por finalidades: 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

 Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à inserção 
em setores profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

 Incentivar o trabalho de investigação científica, visando ao desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
da publicação ou de outras formas de comunicação;  

 Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na Instituição. 
 

Faculdade de Jussara – FAJ, Estrutura Organizacional: 
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5. OBJETIVO GERAL: 
 

Tem como objetivo geral, a melhor preparação dos acadêmicos do Curso de 
Direito para o mercado competitivo de trabalho. Preparar o emocional, o 
conhecimento e principalmente superar os desafios perante a prova da OAB e 
também de Concursos Públicos. 
I - Estimular a participação em massa dos graduandos do curso de Direito; 
II – Demostrar o compromisso da FAJ no sentido de ofertar ensino de qualidade; 
III - Inserir o aluno e o professor no processo ensino-aprendizagem perfazendo um 
todo homogêneo, comprometido com a FAJ. 
IV – Trabalhar no acadêmico o sentido de não perder tempo, procurando estudar 
cada vez mais, preparar mais para o mercado competitivo de trabalho. 
 
 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Integrar, junto a IES professores e alunos, visando um melhor aproveitamento 
das disciplinas ministradas; 

 Preparar os acadêmicos para a realização do Exame ENAD/MEC, OAB e 
Concursos Públicos; 

 Mostrar aos acadêmicos meios para que coloquem em prática os seus 
conhecimentos em benefício da realização de Concursos, Exame de Ordem e 
Exame ENAD/MEC. 
 

 
7. PÚBLICO ALVO: 
  
 Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade de Jussara – FAJ. 
 
 
8. CONCEPÇÃO DO (Projeto) – PLANEJAMENTO: 
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O PROJETO: “V SIMULADO OAB”, consiste na aplicação de provas diferenciadas 
em cores e ordem de questões contendo 60 questões divididas de acordo com as 
principais disciplinas da grade do curso oferecidas pela instituição, dispostas da 
seguinte forma: 

 Ética Profissional: 8 questões; 

 Filosofia, Internacional, ECA, Consumidor e Ambiental: 2 Questões para cada 
Disciplina; 

 Direito Constitucional e Direito Civil: 4 Questões para cada Disciplina; 

 Direitos Humanos: 2 Questões; 

 Direito Tributário: 4 Questões; 

 Direito: Administrativo, Processual Civil, Penal e Trabalho: 4 Questões cada 
Disciplina; 

 Direitos Empresarial, Processual Penal e Processual do Trabalho: 4 questões 
cada.  

  Será disponibilizado um modelo de simulado que será aplicado aos inscritos 
matriculados do 2º ao 10º período.  

 
 
9. PLANO DE AÇÃO DO PROJETO: 
 
9.1 O que fazer? 
9.1.1 Agendar junto a Coordenação do Curso de Direito o dia e o mês que será 
aplicada a prova; 
9.1.2 Notificar aos alunos através de edital afixado nos murais da FAJ e também no 
portal online da faculdade a respeito das inscrições (inicio e fim) e o dia e hora da 
realização do simulado da OAB; 
9.1.3 Professores por áreas, estarão elaborando questões contendo 4 (quatro) 
alternativas subjetivas, voltadas para concurso publico e também para o exame da 
ordem dos advogados; 
9.1.4 No dia marcado pela Coordenação do Curso de Direito, os professores terão 
que entregar as questões para as devidas observações, correções e impressões; 
9.1.5 As questões aprovadas pela Coordenação do Curso de Direito, serão 
encaminhadas para a formatação perante o órgão da faculdade e em seguida para a 
impressão, tanto das provas quanto dos gabaritos; 
9.1.6 As provas serão encadernadas por cores, contendo uma capa com as normas 
do simulado; 
9.1.7 Inscrições dos alunos junto à secretaria da faculdade. 
9.1.8 As salas serão preparadas com carteiras etiquetadas por ordem alfabética;  
9.1.9 Os acadêmicos após a entrada para a sala não poderão sair enquanto não 
começarem as provas; 
9.1.10 Os alunos só poderão levar os cadernos de provas, após 2 (duas) horas de 
prova; 
9.1.11 Em cada sala estarão presentes para aplicação das provas 2 (professores) e 
nos corredores 2 (dois) fiscais;  
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9.2 Como fazer? 
 

De forma a incentivar a participação dos acadêmicos ao simulado, sugere-se a 
atribuição de premiações aqueles que obtiverem maior destaque na realização do 
certame. 
 Serão premiadas as três melhores notas obtidas na realização do simulado, 
sendo que em caso de empate será atribuída como critério de desempate: 

O aluno que tiver menor número de faltas; 

 O aluno que obtiver maior nota nas disciplinas em que estiver matriculado, à 
qual será determinada através de média aritmética; 

 O aluno que tiver idade mais avançada; 
  As obras sugeridas para premiação serão adquiridas pela IES, sob sua 
responsabilidade, podendo conforme seus critérios de conveniência e oportunidade 
substituem-lhes ou adquiri-las em livraria diversa, sempre prezando pelo menor preço. 
 
9.3 Quando fazer?  
 A realização do simulado será dia 28/11 das 19:15 às 22:15 horas. 
 
 
10. PESSOAS ENVOLVIDAS: 
  

Para o bom desenvolvimento do referido projeto, estrão envolvidos os 
seguintes colaboradores da Instituição de Ensino Superior da Faculdade de Jussara – 
FAJ: 

 Diretora Geral e Acadêmica da FAJ: Profª. Leila de Fátima Lopes. 

 Vice-Diretor e Diretos Financeiro da FAJ: Prof. Osmar de Paula Oliveira. 

 Secretária Administrativa da FAJ: Maria de Fátima de Brito Alves Gonçalves. 

 Secretário Geral da FAJ: Marnei César Gazineu 

 Bibliotecário da FAJ: Igor Caetano dos Santos 

 Suporte de Sistema da FAJ: Eder Gomes da Silva. 

 Coordenadora do Centro de Eventos, Pesquisa e Extensão da FAJ: Elisbete 
Rocha Freitas Bovo. 

 Coordenadora do Curso de Direito da FAJ: Profª. Ma. Cláudia Elaine Costa de 
Oliveira. 

 Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis da FAJ: Profª. Esp. Denise 
Gomes Barros Cintra. 

 Coordenadora dos Cursos de Administração; Gestão Comercial e Gestão da 
Tecnologia da Informação da FAJ: Prof. Me. Osmar de Paula Oliveira Júnior. 

 Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da FAJ: Prof. 
Esp. Gisley Alves de Faria. 

 Coordenadora do Trabalho de Conclusão de Curso da FAJ: Profª. Ma. Flávia 
Sousa Oliveira; 

 Professores do Curso de Direito da Faculdade de Jussara – FAJ; e  

 Alunos do Curso de Direito da FAJ. 
 
 
10. CARGA HORÁRIA: 
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 O referido projeto terá como carga horária “4 horas/aulas curriculares”. 
 
 
11. TECNOLOGIA: 
 

Serão usados os seguintes recursos: biblioteca (livros; revistas; jornais; 
documentos); sala de computação da FAJ; gráfica contratada pela FAJ, xerocadora 
contratada pela FAJ e sala de aula.  
 
 
12. INFRAESTRUTURA FÍSICA: 
 
 Serão utilizadas, para o desenvolvimento do projeto pedagógico: as salas de 
aula do Curso de Direito, a biblioteca da FAJ, sala da Coordenação do Curso de 
Direito, Centro de Convenções da FAJ, gráfica de Jussara e demais dependências da 
própria faculdade. 
 
 
13. CONTROLE DE FREQUÊNCIA: 
 
 A frequência será controlada mediante a ata assinada pelo próprio acadêmico 
no dia da realização do evento. 
 
 
14. CERTIFICAÇÃO: 
 

Os certificados ficarão a cargo da Coordenadora do Centro de Eventos, 
Pesquisa e Extensão da FAJ - CEPE, em que os devidos certificados deverão ser 
disponibilizados para os alunos no próprio site do acadêmico. A Coordenadora do 
Curso de Direito da FAJ deverá repassar ao CEPE a listagem dos alunos e 
professores que participaram do PROJETO: “IV SIMULADO DA OAB”. 
 
 
 

Jussara-GO, 06 de novembro de 2018. 
 
 

 
 

Profa. Ma. Cláudia Elaine Costa de Oliveira 
Coordenadora do Curso de Direito da FAJ 

 


