CRONOGRAMA GERAL | 1ª Fase do XXVII Exame de Ordem

XXVII Exame de Ordem | Rotas guiadas
Preparamos para o XXVII Exame de Ordem Rotas Intensivas – guiadas – com a finalidade de oferecer
aos candidatos conteúdo específico e focado na 1ª fase OAB.
O que é uma rota “guiada”?
A metodologia do MeuCurso é baseada em trilhas de
aprendizagem (uma árvore de temas relevantes, com
saber+treinar+revisar).
A rota guiada possui uma grade fixa de aulas (com calendário previsto para todo o período de
curso). Na rota guiada, o aluno tem a possibilidade de assistir às aulas na forma ao vivo ou
após a gravação durante todo o tempo de curso (disponibilizada em até 12 horas após a aula).
Em cada Unidade de Ensino o aluno encontrará: videoaula (de aproximadamente 30 minutos)
+ plano de estudo (texto); questões com comentários e revisão.
O MeuCurso também possui rotas livres, nas quais o próprio aluno traça seu plano
personalizado e indica os dias em que pretende estudar.

Rotas intensivas | Programações
Intensivo semanal – manhã ao vivo + online
2ª a 6ª – de 17/9 a 14/11 – ao vivo manhã das 8h00 às 11h20 (a aula é transmitida ao vivo
no online no horário da manhã e, em até 12 horas após a sua conclusão, é disponibilizada para
acesso pelos alunos até o final do curso – com até 3 acessos).

Carga horária – 246 Unidades de Ensino – vídeo + plano de estudo + questões
39 encontros – 6 videoaulas por encontro (podendo haver complemento extra).
Intensivo semanal – noite ao vivo + online
2ª a 6ª – de 17/9 a 14/11 – ao vivo noite das 18h40 às 22h00 (a aula é transmitida ao vivo
no online no horário da noite, em até 12 horas após a sua conclusão, é disponibilizada para acesso
pelos alunos até o final do curso – com até 3 acessos).

Carga horária – 246 Unidades de Ensino – vídeo + plano de estudo + questões
39 encontros – 6 videoaulas por encontro (podendo haver complemento extra).
Intensivo Final de Semana – sábado ao vivo + online
Sábados – de 1/9 a 10/11 – ao vivo das 8h30 às 11h40 e das 13h00 às 16h20 (a aula é
transmitida ao vivo no online no horário indicado e, em até 12 horas após a sua conclusão, é
disponibilizada para acesso pelos alunos até o final do curso – com até 3 acessos).

Carga horária – 186 Unidades de Ensino – vídeo + plano de estudo + questões
Observação: no dia do Simulado presencial, a aula será apenas na parte da manhã
e simulado a tarde.
10 encontros – 8 videoaulas por encontro (haverá parte complementar online).
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Diferenciais | MeuCurso
a) Videoaulas e plano de estudo – ao vivo e online – aluno pode assistir aula ao vivo (momento
da gravação) ou posteriormente a qualquer tempo do curso. O vídeo gravado também possui
acelerador.
b) Treino de Questões – em cada tema de aula, o aluno poderá treinar com questões de provas
anteriores (para os temas com incidência anterior).
c) Simulados – estão programados 3 Simulados para a 1ª fase OAB (vide cronograma).
d) Diagnóstico – sistema com análise, gráficos e relatórios de performance individual do aluno.
O diagnóstico também analisa a vocação para 2ª fase OAB.
e) Eventos finais online – Detona, Super-revisão, Gabaritando e Simulados (na forma online, vide
cronogramas).

Investimento
Rota Intensiva – guiada
On-line de R$ R$ 555,00 por R$ 499,00 (até 3 dias antes do início)
Presencial de R$ 699,00 por R$ 599,00 (vagas limitadas e desconto até 3 dias antes do início).
Alunos do presencial, São Paulo, também possuem acesso às aulas na forma on-line.
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Com a proximidade do XXVII Exame de Ordem, o MeuCurso preparou uma programação específica
para a prova com os seguintes eventos e rotas de estudos:
Cronograma geral
Data

Evento

Resumo

18/08

Diagnóstico do XXVI Exame
Abertura do sistema

Os alunos que desejarem realizar uma análise detalhada da performance
da 1ª fase do XXVI e preparar o plano de Estudo para o XXVII poderão
acessar a BIPE e lançar os dados. O resultado em até 20 minutos.

20/08

Resultado preliminar da 1ª
fase do XXVI Exame de Ordem

Data prevista para a FGV divulgar a lista preliminar de aprovados. Com a
lista preliminar, será aberto o prazo recursal.

21/08
19h30
21/08 a
18/11

Oficina especial:

“Estratégia de sucesso”
1ª fase OAB – XXVII Exame

✓
✓
✓
✓

Organização do cronograma de estudos até a prova
Métodos de estudo e rotas
Diagnóstico e alta performance
Planejamento de disciplinas estratégicas
✓ Como escolher a área de 2ª fase

Rota EXTENSIVA

360 unidades de ensino
Disponível para ingresso até 15/09/2018

1/9

1º Simulado 1ª Fase

Evento online para alunos da rota

1/9

Início Rota Guiada FDS

Rota Guiada - final de semana – rota com grade fixa – início em 1/9

Rotas INTENSIVAS:
a) Rota Guiada | b) Rota livre

a) Guiada semanal – rota com grade fixa – de 2ª a 6ª – transmissão ao
vivo manhã e disponibilização online.
b) Guiada final de semana – rota com grade fixa – início em 1/9
c) Livre – rota 100% online – BIPE realiza o cálculo da carga horária e
disciplinas

18/9

Edital do XXVII Exame

Publicação do Edital OAB
Vídeo com instruções sobre o Edital e escolha de área

29/09

2º Simulado 1ª Fase

Evento aberto e online

Rota TOP 8

Rota final de preparação para Exame de Ordem
Grupo 1: Ética | Trabalho | Processo do Trabalho | Constitucional
Grupo 2: Administrativo | Tributário | Processo Civil | Proc Penal

10/09

1/10

8 semanas/8 disciplinas (grupos 1 e 2)

18/10

Rota TOP 4
4 semanas / 4 disciplinas (grupo 1)

Rota final de preparação para Exame de Ordem
Grupo 1: Ética | Trabalho | Processo do Trabalho | Constitucional

27/10

3º Simulado 1ª Fase

Evento online para alunos da rota

10/11 sábado

Super-revisão (novidade)

Megarrevisão de todas as disciplinas, com interatividade e
análise de questões

15/11 quinta

Gabaritando Ética Trabalho e
Processo

Revisão focada em Ética Profissional com o prof. Marco Antonio
e Trabalho e Processo com o time R3 (Renata, Renato e Ralin)

Detona OAB

Aulão de véspera

18/11

Café da manhã com Ética

Tradicional revisão do prof. Marco Antonio no domingo da prova

18/11

Prova de 1ª fase OAB

Após a prova, nosso MeuCurso Comenta

20/11

Início das Rotas de 2ª fase

Cursos de 2ª fase

(feriado)

16/11 sexta

