
 

 

 

EDITAL COM A RELAÇÃO DE ALUNOS APROVADOS NO SIMULADO DA 1ª FASE DA OAB E 
CLASSIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO SIMULADO DE 2ª FASE 

 

A Coordenação do curso de Direito do Campus Araucária do Centro Universitário UNIFACEAR faz 
saber que os seguintes alunos foram aprovados no Simulado da 1ª fase da OAB e estão classificados 
para a realização do Simulado de 2ª fase: 

Direito Civil: Sara Canon; Eduarda Gabrielle Leite; Larissa Fernanda Kochmann; Matheus de Faria B.; Wagner 
Moreira do Prado. Direito Constitucional: Simone Fátima de Oliveira; Miriã Caroline Pereira. Direito do 
Trabalho: Ângelo Igor Bortolanza; Silvana Vidal Fernandes; Marilene Machado. Direito Penal: Juliane Maria 
Dalarmi; Fatima Marina Ronkoski; Diessy Kelly Corrêa de Almeida; Fernanda da Paz Cardoso; Paula Barros; 
Adriane Santos Bernardino da Luz; Crislaine Brosin; Marcelly Dias; Alex Almeida dos Reis; Diego Ferreira de 
Oliveira; Flávia Custódio dos Santos. Direito Administrativo: Vinicius dos Santos Silva. Direito Tributário: 
Marcos Elias Marinho da Silva. Disciplina não identificada para  a segunda fase: Wander Moreira de Freitas. 

 

Observações: 

1) A realização do Simulado de 2ª fase valerá 8 horas complementares, sendo que o respectivo 
certificado deve ser solicitado na Secretaria da Coordenação (procedimento idêntico à retirada de 
certificado das palestras). 

2) Os alunos que desejarem recorrer do resultado acima exposto deverão protocolar requerimento 
(sem forma especial) ao e-mail da Coordenação (coord.direito@unifacear.edu.br), expondo os 
motivos e anexando o caderno de questões, de modo a comprovar que de fato houve erro na 
correção do Gabarito. Tal requerimento deverá ser enviado tão somente pelo endereço de e-mail 
apontado em 5 dias corridos a contar do dia 04.06.2019. Neste caso, a Coordenação verificará o 
gabarito e se for o caso enviará o gabarito digitalizado, respondendo o requerimento. O mesmo 
procedimento deve ser seguido quanto ao recurso de questões (conteúdo), para eventual anulação. 

3) Os alunos que não preencheram a disciplina de segunda fase no cabeçalho do gabarito (ou cuja 
disciplina constou de forma errônea neste edital), podem solicitar a inclusão ou correção, 
respectivamente, no mesmo prazo do item 2 (5 dias) no e-mail da Coordenação. 

4) Os alunos classificados para a segunda fase deverão comparecer no Campus Araucária, em sala 
indicada pela Coordenação do Curso para os representantes de turma (e/ou indicada no mural 
principal do Campus Araucária – na saída para a Avenida das Araucárias), no dia 24.06.2019 – 
segunda-feira. A Coordenação não aplicará o simulado de 2ª fase em outra data. 

5) Tais alunos farão a prova de segunda fase indicada no cabeçalho do gabarito da primeira fase e 
poderão levar apenas a lei seca para consulta. 

6) Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail coord.direito@unifacear.edu.br 

Araucária, 03 de junho de 2019. 
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