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“O que você tem feito para conseguir o qu você diz QUERER?” Bento Augusto. 

C 

No dia 1º de dezembro, foi realizada a segunda etapa do Exame de Ordem Unificado, 

com participação de alunos do 9°e 10° períodos e também de ex-alunos da FDCL.  

A prova foi realizada na Escola Municipal Professor Doriol Beato, em Conselheiro La-

faiete, com duração de cinco horas durante todo o período da tarde.  

O corpo docente da instituição esteve presente para incentivar e apoiar os alunos, ocasi-

ão em que foi realizada a entrega de um kit com água, caneta e barra de cereais.  

A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete desenvolve durante toda graduação ati-

vidades que reforçam a importância dessa avaliação aos graduandos. Cursos de nivela-

mento, monitoria e grupo de estudos são oferecidos com o objetivo de ampliar todo o 

conhecimento adquirido dentro das salas de aula.  

Durante todo o ano fopram realizadas ações voltadas à preparação dos alunos, inclusive 

com a realização de simulados e publicação de boletins informativos. 

FDCL APOIA SEUS ALUNOS E EX-ALUNOS QUE  

PARTICIPARAM DA SEGUNDA ETAPA DO XXX EXAME DA  

OAB/2019 
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  XXXI Exame OAB 

Edital: 02/12/2019 

Inscrições: 02/12 a 09/12/2019 

1ª Fase: 09/02/2020 

2ª Fase: 05/04/2020  

  XXXII Exame OAB 

Edital: 01/04/2020 

Inscrições: 01/04 a 8/04/2020 

1ª Fase: 16/06/2020 

2ª Fase: 09/08/2020 

  XXXIII Exame OAB 

Edital: 10/08/2020 

Inscrições: 10/08 a 17/08/2020 

1ª Fase: 11/10/2020 

2ª Fase: 06/12/2020 

BOAS FESTAS 

Que em 2020 a aprovação no exame de 

ordem não seja apenas uma sonho próxi-

mo, mas uma realidade que possa trans-

formar sua vida acadêmica. 

Que o ano novo chegue com a certeza de 

que as melhores conquistas ainda estão 

por vir. 

Precisamos acreditar que a busca por mais 

justiça só é possível trilhando o caminho 

do trabalho junto daquelas pessoas que 

desejam o bem ao próximo. 

A FDCL seja a todos um ano de muitas 

conquistas e aprendizado!!! 


