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  COACHING E MENTORING PARA EXAME DA OAB 
Método de aprovação acelerado  

 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Você sabia que no Exame de Ordem (XXIII) apenas 13,35% dos candidatos foram 

aprovados na primeira fase, isso significa que a cada 100 (cem) examinandos apenas 13 (treze) 

são aprovados na 1ª fase da OAB, sem contar as reprovações da 2ª fase que giram em torno de 

48% de reprovação, ou seja, ao final apenas 7 (sete) serão aprovados na OAB. 

Por isso cada vez mais a preparação para o Exame de Ordem deve ser encarada com 

seriedade e profissionalismo. O Coaching para o Exame da OAB é um processo de preparação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, a fim de que você identifique suas as possibilidades de 

melhoria de desempenho e consiga alcançar de forma mais rápida e eficiente seu objetivo de 

aprovação no Exame da OAB. 

Já o Mentoring é uma espécie de tutoria onde um professor mais experiente orienta e 

compartilha com os alunos, que estão iniciando seus estudos, experiências e conhecimentos no 

sentido de dar-lhes orientações e conselhos para o desenvolvimento de seu aprendizado. 

Embora essas duas modalidades apresentem características e qualidades distintas 

combinadas podem proporcionar os melhores resultados ao examinando da Ordem. 

Nesse coaching e mentoring especializado para OAB foi elaborado para você 

cuidadosamente o cronograma de estudos com metas diárias para ser usado como seu roteiro de 

estudos na preparação para o exame da ordem e visa ajudá-lo na organização de reta final.  

Para elaboração desse cronograma de estudos as matérias foram distribuídas 

proporcionalmente ao número de questões e conforme os assuntos mais cobrados nos exames 

anteriores.  

É importante destacar que algumas matérias necessitam maior aprofundamento do que 

outras como no caso de ética, direito constitucional, direito administrativo, direito de trabalho,  

direito processual do trabalho, direito penal, direito processual penal, direito civil e direito 

processual civil, uma vez que juntas representam 72,50% do total de questões e outras de forma 

mais básica como filosofia do direito, direito internacional, direito ambiental e direito empresarial, 

contudo se houver tempo e somente nessa hipótese será necessário que todas sejam estudadas, 

especialmente ECA, CDC e Direito Tributário, mas isso será avaliado pelos seus coaches, não se 

preocupe!  
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Nas matérias que você já tem um conhecimento melhor o estudo pode ser mais 

acelerado, em média 15 páginas por hora, de outro lado deverá ir mais lentamente nas matérias 

que você encontrou maior dificuldade no simulado, na média de 10 páginas por hora, mas veja 

bem, seu parâmetro será exclusivamente os resultados obtidos nos simulados. 

Tratando-se de preparação de reta final é recomendado que você estude várias matérias 

ao mesmo tempo. Para isso você deve cumprir as metas para cada dia conforme foi estipulado no 

cronograma de estudos.  

Procure seguir o roteiro e as metas estipuladas uma vez que é fundamental a 

continuidade dos estudos para fins de memorização. Não é eficiente para fins de memorização 

que você estude durante horas a fio em um dia e em seguida passe dias sem estudar, isso não é 

eficiente para a memorização do conteúdo!  

É de suma importância que até a data da prova você esteja totalmente familiarizado com 

estilo de questões da banca FGV e tenha estudado e revisado todo o conteúdo do edital das 

matérias principais, que possuem maior número de acertos (ética, direito constitucional, direito 

administrativo, direito de trabalho,  direito processual do trabalho, direito penal, direito processual 

penal, direito civil e direito processual civil).  

É importante também que você não esqueça de analisar as novidades legislativas e as 

novas súmulas, em especial as vinculantes, que entraram em vigor antes da publicação do edital.  

Você deverá ter disponível de 2h a 4h para cumprir as metas do cronograma de estudos e 

no mínimo 1 hora para resolução de questões por dia. Procure cumprir sua meta diária, caso 

contrário, deverá compensá-la nos próximos dias.  

É fundamental que no início de cada jornada de estudos você realize a revisão das 24 

horas do material elaborado ou grifado no dia anterior, essa revisão não deve passar de 20 

minutos por matéria.  

Passados mais 7 dias você deverá realizar nova revisão de 7 dias, e por fim após 30 dias 

novamente, com fins de obter a maior eficiência possível na manutenção da memorização do que 

já foi estudo. Lembre-se que tão importante quanto estudar o conteúdo é lembrar aquilo que foi 

estudado, para não ocorrer aquele famoso branco no dia da prova! 

Nesse roteiro são sugeridas doutrinas para cada disciplina, contudo você poderá adaptá-

las conforme sua disponibilidade.  

Seu primeiro dia de preparação será importantíssimo, pois nele traçaremos as metas do 

seu planejamento de estudos para a aprovação conforme sua disponibilidade de tempo.  
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A cada meta cumprida tenha o prazer de ir riscando seu cronograma e sinta-se orgulhoso 

com isso, já que estará cada vez mais perto do seu objetivo que é a aprovação na OAB. 

Chegou a hora! Vamos fazer tudo o que tem que ser feito para a aprovação, mas lembre-

se com muita motivação, disciplina, foco e resiliência. 

Como diz um forte ditado do Exército Brasileiro: Missão dada é Missão cumprida! 

Bons estudos! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Prof. Caren Machado Medeiros & Prof. André Amaral Medeiros   

 

 
 
Themis Complexo de Ensino Jurídico 
Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 1105, Ed. Lazio Executivo, Chapecó/SC.  
Fone: (49) 3304-3322 

 

 

6. SOBRE SEUS COACHES:  

 

6.1 PROF. CAREN SILVA MACHADO MEDEIROS 

 http://lattes.cnpq.br/1440483048378804 

 

1) Aprovada no processo seletivo de Sargento 

Temporário do Exército Brasileiro. 

2) Aprovada no cargo de Técnico de Enfermagem 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

3) Especialista em Direito Material e Processual do 

Trabalho. 

4) Mestre em Direitos Fundamentais.  

5) Advogada desde janeiro de 2008. 

6) Foi instrutora de cursos de Formação de Oficiais e 

Sargentos temporários do Exército. 

7) Terceiro Sargento da Reserva do Exército brasileiro. 

8) Atualmente é Advogada e Professora Universitário e Cursos Preparatórios. 
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6.2 PROF. ANDRÉ AMARAL MEDEIROS 

http://lattes.cnpq.br/6439437835503220 

 

1) Aprovado no vestibular de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

2) Aprovado no vestibular de Ciências Contábeis 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

3) Aprovado na Escola de Sargento das Armas 
do Exército (EsSA) entre mais de 120 mil 
candidatos. 

4) Segundo colocado no curso de Formação de 
Oficiais Temporários do Exército (média 
final 8,90).  

5) Terceiro colocado geral da Escola de Sargento 
das Armas do Exército (EsSA) (média final 
9,343) dentre mais de 1.100 alunos. 

6) Primeiro colocado geral no Período Básico do 
Curso de Formação de Sargentos das Armas - 

EsSA dentre mais de 1.100 alunos (média final 8,950). 

7) Primeiro colocado no curso de Direito da Unoesc e agraciado com a Medalha de Mérito 
Estudantil (média final 9,30). 

8) Aprovado nos concursos de auditor TCE/RS, analista da Receita Federal, analista da AGU, 
analista TRT/4, contador de Santa Cruz, entre outros.  

9) Aprovado no concurso de Contador da Secretaria da Fazenda de SC. 

10) Aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

11) Pós graduação em Gestão Pública (UFSC) e Pós graduação em Direito Tributário. 

12) Mais de 1000 horas em cursos de capacitação em direito tributário, direito público e 
administração pública, dentre eles licitação e contratos, controle interno e externo, auditoria, entre 
outros. 

13) Foi instrutor de cursos de Formação de Oficiais e Sargentos temporários do Exército. 

14) Possui curso de memorização e técnicas de estudo com o Prof. Renato Alves. 

15) Atualmente é Contador da Fazenda Estadual, Advogado e Professor Universitário e 
Cursos Preparatórios. 

http://lattes.cnpq.br/6439437835503220

