Prezados alunos do Curso de Direito da Faculdade Metodista Centenário e da Rede Metodista.
Mantendo a proposta de preparar os acadêmicos para o ingresso no mercado de trabalho, bem como,
partindo da percepção de que estes precisam exercitar os conteúdos abordados ao longo do curso,
manteremos o Simulado da OAB, para o semestre 2021/2.
Desta forma, convocamos os acadêmicos matriculados do 7º ao 10º semestre do Curso de Direito da FMC,
bem como facultativo aos demais alunos da Rede Metodista, que cursam disciplinas dos semestres citados
pelos docentes da FMC, para no dia 06 de novembro de 2021 (sábado), às 13:00 horas, realizar prova do
Simulado. Diante da situação excepcional, em razão das medidas de prevenção da pandemia do Covid-19,
o Simulado será realizado no formato on-line (sigam as orientações a seguir).
A prova será composta por 80 questões objetivas, envolvendo todas as disciplinas do currículo do Curso de
Direito. Para os 7º e 8º semestres, o Simulado será valorado em, no mínimo, 1 (um) ponto, em pelo menos
uma das avaliações semestrais, desde que o aluno alcance o somatório de, no mínimo, 50% da prova. Para
os 9º e 10º semestres, o Simulado será valorado em, no mínimo, 2 (dois) pontos em pelo menos uma das
avaliações semestrais, igualmente, desde que o aluno alcance o somatório de, no mínimo, 50% da prova. A
pontuação do Simulado, somente incorporam as notas das disciplinas do 7º ao 10º semestre do Curso de
Direito da FMC.
O Simulado terá duração de 4 (quatro horas).
O Simulado será realizado em parceria com a Damásio Educacional, unidade de Santa Maria/RS.
O gabarito da prova será disponibilizado nos canais de comunicação da Instituição, após às 18h do dia
06/11/2021. Em caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para a CAI - Central de
Atendimento Integrado, devidamente fundamento, até o dia 09/11/2021 (terça-feira) às 18:00.
Mais uma vez, reforçamos a relevância da proposta do Simulado, de modo que, será realizado nos moldes
da Prova da OAB. Tal projeto, é de extrema importância para que o aluno exercite os conhecimentos
adquiridos em sala de aula e possa identificar suas dificuldades, com a oportunidade de saná-las antes da
realização da prova oficial. Ainda, contribui para o ingresso no mercado de trabalho. Tais constatações
justificam a manutenção e aplicação do Simulado, no semestre vigente.
Ainda, aos alunos que foram aprovados no Exame de Ordem, tanto na primeira fase, como na segunda,
deverão solicitar dispensa da realização do Simulado, mediante requerimento a Coordenação do Curso, que
deverá ser protocolado na CAI - Central de Atendimento Integrado, juntamente do comprovante de
aprovação em tal fase, até o dia 03/11/2021 (quarta-feira) às 18:00.
Demais solicitações de dispensa, como atividade laboral no horário e data da prova, doença e atestados,
deverão ser encaminhadas a Coordenação do Curso, através da CAI - Central de Atendimento Integrado,
juntamente da justificativa para não realização da prova, até o dia 03/11/2021 (quarta-feira) às 18:00.
Tais solicitações serão apreciadas pela Coordenação do Curso e Coordenação do Simulado, as quais
poderão ser ou não deferidas. Deste modo, o acadêmico deverá observar o retorno do seu requerimento,
para confirmar sua dispensa quanto a realização da prova. A divulgação da lista dos alunos dispensados,
acontecerá dia 05/11/2021 (sexta-feira) em nossos canais de comunicação.
Os alunos dispensados deverão observar com os professores das suas disciplinas matriculadas, a fim de
saber da incorporação da nota do simulado em outra avaliação. Lembrando que, o aluno dispensado não
“ganha” a pontuação do Simulado, tendo esta nota atribuída em outra avaliação das suas disciplinas
matriculadas, que sejam do 7º ao 10º semestre do Curso de Direito da FMC.
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CONFIRA ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
ORIENTAÇÕES SIMULADO DA OAB 2021-1
- Dia 06 de novembro de 2021, das 13h às 17h;
- O aluno não necessita realizar qualquer inscrição
prévia;
- Às 13h do dia 06/11/21, o caderno de prova e a grade resposta serão
disponibilizados pelos seguintes canais de comunicação:
Página web da Faculdade Metodista Centenário:
Página do Grupo “Passaporte OAB (FMC)” junto ao Facebook;
A prova ficará disponível nos canais de comunicação para acesso, das 13h às 13h e 30min
(sugerimos o acesso pontual e que seja baixado o arquivo);
O aluno irá realizar o Simulado em sua residência, durante o horário previsto e após enviará,
SOMENTE o caderno de resposta para Coordenação do Simulado no formato PDF;
Os cadernos respostas deverão ser enviados para o e-mail da Coordenação do Simulado
(ariani.oliveira@centenario.metodista.br), até às 17h;
O arquivo enviado deverá ser no formato PDF, não será aceito arquivo em outro formato;
Não serão recebidos cadernos de resposta, após o horário limite para envio, qual seja, 17h.
No dia 04 de novembro de 2021 (quinta-feira), às 17h acontecerá uma reunião para
esclarecimentos de dúvidas e demais questões quanto ao simulado, através da Plataforma Teams, com
o link a ser divulgado em nossos canais de comunicação. Demais dúvidas e qualquer esclarecimento
também podem ser reportadas para Coordenação do Simulado através do e-mail
(ariani.oliveira@centenario.metodista.br).

PERGUNTAS E RESPOSTAS COM INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

✓ Quem deverá fazer a prova do Simulado?
Acadêmicos matriculados do 7º ao 10º semestre do Curso de Direito da FMC e facultativo aos alunos da
Rede Metodista, que cursam disciplinas dos semestres citados pelos docentes da FMC.

✓ Quem está dispensado de fazer a prova do Simulado?
Acadêmicos já aprovados no Exame da OAB (primeira e/ou segunda fase); acadêmicos não regulares do 7º
ao 10º semestre do Curso de Direito da FMC. Demais situações, como atividade laboral no horário e data
da prova, doença e atestados. Lembrando que todas as solicitações serão apreciadas pela Coordenação de
Curso e do Simulado, de modo a ser ou não deferidas.
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✓ Quem está dispensado de fazer a prova do Simulado, deve realizar que procedimento para
solicitar a dispensa?
Os acadêmicos deverão solicitar dispensa via CAI - Central de Atendimento Integrado, até 03/11/2021
(quarta-feira) às 18:00:
a) Acadêmicos já aprovados no Exame da OAB (primeira e/ou segunda fase), deverão comprovar sua
aprovação nas respectivas fases;
b) Acadêmicos não regulares do 7º ao 10º semestre do Curso de Direito da FM, deverão atender os
requisitos de carga horária, pois a Coordenação do Curso e do Simulado irão analisar o respectivo
semestre letivo do aluno, a fim de autorizar a dispensa.
c) Acadêmicos com demais situações, como atividade laboral no horário e data da prova, doença e
atestados, deverão ser acompanhados da devida comprovação, a qual será apreciada pela
Coordenação de Curso e do Simulado.
✓ Quando será libera a prova e o caderno resposta?
Às 13h do dia 06/11/21, o caderno de prova e a grade resposta serão disponibilizados na página da
Faculdade Metodista Centenário e na página do Grupo “Passaporte OAB (FMC)” junto ao Facebook.

✓ Quando e como preciso enviar o caderno de resposta?
Somente o caderno resposta deverá ser enviados para o e-mail da Coordenação do Simulado
(ariani.oliveira@centenario.metodista.br), até às 17h do dia 06/11/2021, em formato PDF (apenas em PDF).

✓ Quando será disponibilizado o gabarito?
O gabarito da prova será disponibilizado na página da Faculdade Metodista Centenário e na página do
Grupo “Passaporte OAB (FMC)” junto ao Facebook, após às 18h do dia 06/11/2021.

✓ Como devo proceder, caso ocorra situações de interposição de recurso, contra questões objeto
da prova?
Em caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para CAI - Central de Atendimento
Integrado, devidamente fundamento, até o dia 09/11/2021 (terça-feira) às 18:00.

✓ Quando será disponibilizada a listagem dos aprovados?
A listagem dos aprovados será divulgada no prazo máximo de 10(dez) dias após a realização da prova, pelos
canais da Faculdade Metodista Centenário e na página do Grupo “Passaporte OAB (FMC)” junto ao
Facebook.
Atenciosamente.
Profª Ma. Ariani Avozani Oliveira
Docente do Curso de Direito da FMC
Coordenadora do Simulado OAB FMC
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