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RELATÓRIO – Gestão 2019/2021 

 

JANEIRO 

 

20/01/2019 – Distribuição dos Kits aos alunos que fizeram as provas da 2ª fase do exame 

da ordem, na Unieuro – Asa Norte e Asa Sul; 

 

29/01/2019 – Reunião extraordinária entre Presidente e Vice-Presidente da CAJI para 

tratar de assuntos relacionados à criação do escopo de trabalho da CAJI.  

 

FEVEREIRO 

 

22/02/2019 - Realização da 1ª reunião ordinária da comissão de apoio ao advogado 

iniciante: 

 

✓ Apresentação do escopo de trabalho para os membros da CAJI e entrega do 

documento na secretaria.  

 

✓ Criação do Comitê de elaboração do Regimento Interno da CAAI/DF- triênio 

2019/2021, composto por 4 integrantes oficiais. 

 

25/02/2019 - Criação do grupo oficial da CAJI – Gestão 2019/2021 no Whats App.  

 

MARÇO 

 

25/03/2019 - Realização da 2ª reunião ordinária da comissão de apoio ao advogado 

iniciante: 

 

✓ Leitura e aprovação do Regimento Interno da CAJI, sendo oportunizado aos 

membros apresentarem eventuais propostas de alterações no grupo de 

WhatsApp da Comissão, ressalvas e acréscimos no prazo de 5 (cinco) dias. 

 



 

✓ Criação do Comitê “OAB vai às escolas”, sendo aprovado por unanimidade, que 

consiste em projeto de palestras temáticas com a frequência de duas palestras a 

cada 15 dias ministradas em escolas públicas do Distrito Federal, com diversos 

temas da atualidade, com duração de 3 horas, com início às 09h00 e término às 

12h00. 

 

ABRIL 

11/04/2019 - Realização da 3ª reunião ordinária da comissão de apoio ao advogado 

iniciante: 

 

✓ Posse dos novos membros da CAJI, com a honrosa presença do Presidente da 

OAB/DF e da Conselheira Raquel Cândido.  

✓ Após aprovação dos membros, criação dos Comitês de Trabalho i) Comitê 

“Canal no Youtube” e livro da CAJI; ii) Comitê de ações sociais; iii) Comitê de 

Comunicação com a OAB/DF ; iv) Comitê de eventos institucionais e do v) 

Comitê de oportunidades na carreira (somado ao vi) comitê OAB vai às escolas, 

aprovado na reunião anterior). 

 

11/04/2019 – Alteração do nome da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante para 

Comissão de Advocacia Jovem e Iniciante.  

 

05/04/2019 – 1ª palestra do Comitê OAB vai às escolas, na escola ___________ com o 

comparecimento de membros da CAJI.  

 

15/04/2019 – Representação da CAJI da OAB-DF na 1ª Reunião da CAAI da Ceilândia, na 

pessoa do Dr. Francisco Wellington, Secretário Geral da CAJI.  

 

26/04/2019 – 1ª Reunião extraordinária do Comitê “Canal no Youtube” e livro da CAJI 

para traçar diretrizes e metas para os novos trabalhos da Criação do canal da CAJI no 

Youtube, voltado para entrevistas e divulgação de conteúdo para jovens advogados.  


