ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO OAB JOVEM
REALIZADA EM 14/06/2018
Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2018 reuniu-se a Comissão OAB JOVEM
desta 15º Subseção a partir das 11:00 horas, com a coordenadora do Centro de
Assistência Jurídica da Universidade Federal Fluminense (CAJUFF), a professora
Priscila Petereit de Paola Gonçalves. A reunião foi coordenada pelo Dr. Rafael Nunes
Oliveira Soares, OAB/RJ nº 216.647, com a presença dos integrantes, Dr. Igor Giuberti
Pinto, OAB/RJ nº 211.856, e a professora Priscila Petereit de Paola Gonçalves.
Iniciando os trabalhos, o Coordenador agradeceu a presença de todos, incumbindo-se
da redação da ata desta reunião. Em seguida, os membros da Comissão OAB JOVEM
se apresentaram e declararam seus objetivos e suas expectativas perante a Comissão
OAB JOVEM. Em seguida, fora dado a fala para professora Priscila, onde a mesma
iniciou questionando sobre a possibilidade de um membro da OAB JOVEM estar
presente na banca de aferição oral. Questionou ainda sobre a possibilidade dos
certificados da aferição oral serem assinados em Macaé pelo presidente desta
Subseção, tendo em vista que a professora precisa levar os certificados para serem
assinados pela a divisão de estágio da OAB-RJ, acarretando em grande demora. Outro
ponto abordado pela professora Priscila, é angústia dos alunos com os estágios
voluntários, onde os alunos trabalham em horário integral, sem receber nenhuma ajuda
de custo (transporte e alimentação), muita das vezes precisam sair mais cedo da
faculdade para cumprir os horários, e no final os alunos acabam pagando para
trabalhar. Outra angústia dos alunos é insegurança na caminhada para alcançar o
sucesso na carreira, muitas das vezes, com o contato somente com advogados e
colegas já estruturados, faltam exemplos práticos do que pode ser feito no início da
carreira para que haja um mínimo de tranquilidade e planejamento por parte dos jovens
advogados, assustando a maioria. A professora Priscila sugeriu ainda, a criação de um
canal direto de assessoria entre os alunos com a OAB JOVEM, onde os alunos
poderiam tirar dúvidas acerca da profissão. Por fim, fora sugerido pela professora
Priscila, a organização de palestras mais interessantes aos alunos, voltadas para o
início da profissão e final da vida acadêmica. Retomando a palavra, os membros da
OAB JOVEM mencionaram a professora Priscila acerca da possibilidade de um aluno
do CAJUFF ser nomeado o interlocutor entre os alunos e a OAB JOVEM, funcionando
como um canal direto, estando presente nas reuniões. A professora Priscila, finalizou
dizendo que iria buscar entre seus alunos algum interessado e avisaria ao Dr. Rafael
Soares.
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