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RELATÓRIO – Gestão 2019/2021 

 

MAIO 

 

02/05/2019 – Realização da 4ª palestra do Comitê OAB Nas Escolas, na escola CEM 01 - 

Núcleo Bandeirante, com o comparecimento de membros da CAJI – Tema: 

“Direito/dever de voto”. 

 

05/05/2019 - Distribuição dos Kits aos alunos que fizeram as provas da 2ª fase do exame 

da ordem, na Unieuro – Asa Norte e Asa Sul; 

 

08/05/2019 – Reunião e Apresentação virtual dos projetos imediatos do Comitê de 

Ações Sociais – Campanha do Agasalho e Bazar Solidário (anexo). 

 

10/05/2019 – Reunião via Skype do Comitê do YouTube e Livro da CAJI apresentaram a 

criação do Canal no Youtube (canaloabjovemdf): http://bit.ly/CAJIDF; Elaboração do 

texto convite e ofício para envio aos Advogados; 3. Confecção da arte do Convite modelo 

a ser enviado aos entrevistados; (anexo). Definição do nome do primeiro entrevistado; 

Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e iluminação para gravação profissional;  

Aquisição de software para edição de vídeos;  Criação do e-mail do Comitê Canal 

Youtube e Livro: canaloabjovemdf@gmail.com; Consulta à Coordenadora do Comitê de 

Comunicação, para verificar a possibilidade de a OAB/DF confeccionar a impressão dos 

convites, bem como os ofícios para envio aos Advogados. 

 

09/05/2019 – Reunião do Comitê de Práticas Jurídicas, em que se discutiu as diretrizes, 

metas e projetos para o triênio. 

 

16/05/2019 – 5ª palestra do Comitê OAB Nas Escolas, na escola CEM 01 - Núcleo 

Bandeirante, com o comparecimento de membros da CAJI – Tema: “Direito Penal: 

introdução e temas controvertidos”; Reunião do Comitê OAB Nas Escolas, para deliberar 

sobre a expansão do projeto para outras escolas. 
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16/05/2019 – Reunião Ordinária da CAJI. 

- Divulgação da carta do colégio de presidentes de Alagoas; e 

- Divulgação das atividades dos Comitês; 

- Apresentação dos eventos institucionais. 

 

17/5/2019– Reunião do Comitê de Comunicação, definição e alinhamento com a 

responsável pela área de marketing da OAB, que forneceu o manual e formulário que 

precisa ser preenchido para solicitação de eventos e flyer.  

 

20/5/2019 - Reunião virtual do Comitê de Comunicação para definir ajuda ao Comitê da 

Ação Social, para estabelecer os pontos de coletas da campanha do agasalho com ponto 

de coleta nas Subseções da OAB/DF 

 

21/5/2019 - Reunião virtual do Comitê de Comunicação para prestar apoio ao Comitê 

do Canal no YouTube, foi contatada a responsável pela área de marketing da OAB, para 

obter informações sobre a existência de carta convite padrão da OAB e necessidade de 

aprovação caso a carta convite. 

 

22/5/2019 – Reunião virtual do Comitê de Comunicação para definir a criação do e-mail 

institucional da CAJI, perfil do Instagram (@oabjovemdf) e regras de postagem, que será 

monitorado pelo Comitê de Comunicação. As regras de postagem foram definidas. 

 

25/05/2019- Reunião do Comitê de Eventos e apresentação das diretrizes e estratégias 

para a elaboração e execução da palestra tema: “Advocacia de Excelência: Os 

fundamentos de uma atuação profissional de sucesso.” que será realizada no dia 25 de 

junho de 2019, às 19h no Plenário do Mezanino da OAB/DF. Com as palestrantes Raquel 

Cândido (Advogada, Professora e Conselheira Federal); e Érika Siqueira (Advogada, 

Diretora de Consultoria e Gestão de Escritório de Advocacia)  

 

29/05/2019 – 6ª palestra do Comitê OAB Nas Escolas, na escola CEM 01 - Núcleo 

Bandeirante, com o comparecimento de membros da CAJI – Tema: “O que fazem os 

políticos? (divisão das funções)”. 
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JUNHO 

06/06/2019 – Os integrantes dos Comitês apresentaram em reunião virtual grupo de 

WatsApp da CAJI, seus respectivos Coordenadores: Comitê OAB/DF nas Escolas – Gabriel 

Freza; Comitê Canal no YouTube e Livro da CAJI – Rodrigo Melo; Comitê Ações Sociais – 

Daiane Gonçalves; Comitê de Comunicação – Caroline Caichiolo; Comitê de Eventos -  

Vanessa Gomes; Comitê de Oportunidade e Carreira – Thaiza Marca; e  Comitê de 

Práticas Jurídicas -  João Calzavara. 

 

04/06/2019, 05/06/2019 e 07/06/2019 – O Comitê de Comunicação efetuou quatro 

publicações no perfil do Instagram da CAJI. 

 

05/06/2019 - O Comitê de Comunicação a pedido do Comitê do Canal no Youtube 

entrou em contato com o marketing da OAB para obtermos a informação acerca da 

possibilidade da OAB/DF fornecer ao comitê a impressão de convites a serem enviados 

aos convidados para entrevista. Obtendo resposta positiva da OAB para impressão em 

papel especial. 

 

07/06/2019– O Comitê de Eventos começou a divulgação da palestra por meio das redes 

sociais pelos membros da CAJI, da palestra Advocacia de Excelência: Os fundamentos de 

uma atuação profissional de sucesso. 

 

07/06/2019 - O Comitê de Comunicação a pedido do Comitê OAB nas escolas solicitou 

ao responsável pela área de marketing da OAB, para divulgação de notícias no site da 

OAB/DF. 

 

10/06/2019 - Reunião online do Comitê de Oportunidade e Carreira foi definido o 

estudo do projeto banco de currículos seguindo o modelo existente na OAB/SC, com o 

modelo de cadastramento da OAB/MT. Discutiu a criação do projeto selo OAB para os 

escritórios de advocacia que participar do programa de inclusão do jovem advogado. 

Proposta de elaboração de um edital do programa inclusão de jovens advogados em 

escritórios. 
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12/06/2019 - 

 

Comitê de OAB nas Escolas  

- 7ª palestra do Comitê OAB Nas Escolas, na escola CEM 01 - Núcleo Bandeirante, com o 

comparecimento de membros da CAJI – Tema: “O direito das Startups”;  

 

Comitê de Práticas Jurídicas  

- Estruturação e montagem da Cartilha da Jovem Advocacia, voltada para fornecimento 

das primeiras orientações e de suporte para advogados recém inscritos.   

 

14/06/2019 - O Comitê de Comunicação a pedido da diretoria foi encaminhado para 

equipe de marketing da OAB o flyer do evento que ocorrerá no dia 25/6/2019, 

“Advocacia de Excelência: os fundamentos de uma atuação profissional de sucesso”, 

para adequação nos padrões da OAB. 

 

17/06/2019  

 

Reunião Ordinária da CAJI. 

 

- Atualização sobre o andamento dos projetos; 

- Divulgação de informações sobre o lançamento do projeto OAB Carreiras; 

- Divulgação de parcerias;  

- Divulgação de eventos;   

 

Reunião do Comitê de Ações Sociais  

 

- Definição de diretrizes e atividade do comitê; e 

 

Comitê de Comunicação 

- Publicações no Instagram: vídeo do projeto OAB Carreiras; e flyer da palestra 

“Advocacia Full – Service” 
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18/06/2019  

Comitê de Comunicação 

- Publicações no Instagram dos flyers com a divulgação da “Campanha do Agasalho” a 

pedido do Comitê de Ações Sociais; e “Advocacia de Excelência” a pedido do Comitê de 

Eventos. 

 

Comitê de Práticas Jurídicas  

– Iniciação da elaboração da Cartilha da Jovem Advocacia. 

 

24/06/2019 - Comitê de Comunicação 

- Publicações no Instagram e Facebook da palestra “O retrato do advogado para 2020” 

a pedido da diretoria CAJI. 

 

25/06/2019  

Comitê de Eventos Institucionais 

- Palestra “Advocacia de Excelência: Os fundamentos de uma atuação profissional de 

sucesso.” realizada no dia 25 de junho de 2019, às 19h no Plenário do Mezanino da 

OAB/DF, com as palestrantes Raquel Cândido (Advogada, Professora e Conselheira 

Federal); e Érika Siqueira (Advogada, Diretora de Consultoria e Gestão de Escritório de 

Advocacia. 

 

Comitê de Práticas Jurídicas 

– Debates e deliberações para a formatação dos eventos temáticos da “Jovem advocacia 

na prática”. 

 

26/06/2019 – Comitê de Comunicação 

- Publicação no Instagram do flyer com a divulgação do evento do dia advogado na praia. 

 

27/06/2019 – Comitê de Comunicação 
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- Publicações no Instagram de fotos: referente ao encontro entre os presidentes da 

CAJI/DF e CAJI /TO; e da palestra “Advocacia de Excelência: os fundamentos de uma 

atuação de sucesso” 

 

30/06/2019 – Comitê de Comunicação 

- Publicação no Instagram e Facebook do flyer parra divulgação do workshop “Gestão 

Financeira para escritório de advocacia” a pedido da diretoria da CAJI. 

 

 


