
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 044/21/PRES/OAB/RO 

 

 

Aos 29 dias de novembro de 2021, o excelentíssima Senhora Doutora SOLANGE 

APARECIDA DA SILVA, Vice Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de Rondônia,  regularmente eleito e empossado para o exercício de 

mandato representativo de toda a Advocacia em Rondônia pelo triênio 2019-2021, 

com fundamento no artigo 29, inciso VII do Regimento Interno da OAB/RO e o disposto 

na Portaria n 008/2020 que designou Membros do GT do Grupo de Trabalho para a 

apresentação de ementas, planos e metodologia de cursos a serem realizados por 

professores voluntários, cadastrados no portfólio do PPP Plano Político Pedagógico 

da ESA-RO, conforme dispositivo contido no Art. 1º da aludida Portaria, bem ainda o 

registrado no Plano de Ensino e Ementa da palestra (anexo), apresentada pela  

advogada: Jacqueline Glenn Milhomem: membro da Comissão de cultura, Eventos e 

Comunicação e Jefferson Freitas Vaz Presidente da subseção de Ji-Paraná, qual será 

coordenador da palestra: START JURIDICO: Circuito de Palestras sobre a 

Advocacia Extrajudicial, Tendo como palestrantes dispostos no  anexo. A palestra 

terá a duração de 7hs, com certificação pela OAB ESA-RO, tendo como PÚBLICO 

ALVO: Advogados e estudantes de direito, LOCAL: Presencial na subseção de Ji 

paraná, sendo acolhido pela Presidência desta Seccional e Escola superior da 

advocacia, qual terá a devida certificação da Escola Superior da Advocacia de 

Rondônia, de forma colaborativa pelos professores voluntários, objetivando atender 

as necessidades das Subseções e Comissões da Seccional Rondônia.  Assim, a 

Presidência da OAB RO, ACOLHE o Plano de Ensino (anexo) e DESIGNA os 

advogados (as) acima para coordenar o aludido curso, de forma gratuita e 

colaborativa, com duração de 7 horas, na modalidade PRESENCIAL, a ser realizado 

no âmbito da Seccional Rondônia, conforme detalhamento contido no (ANEXO I), do 

presente ATO. O público alvo a receber o curso serão advogados (as) e acadêmicos 

(as) de Direito, devendo o referido Plano (Art. 1º), ficar armazenado eletronicamente 

no portfólio de projetos e cursos da ESA-RO, sob a coordenação e patrocínio da 

Presidência desta Seccional/RO, para serem replicados, inclusive por meio do ensino 

à distância (EAD), junto à plataforma da ENA/CFOAB e UNAD-RO. Adote a ESA-RO, 

por meio de suas unidades vinculadas (coordenadoria de planejamento e gestão 

estratégica, coordenadoria de Interiorização e integração educacional e diretoria 

acadêmica), as providências necessárias de registro do Plano de Ensino, parte 

integrante do presente ATO (anexo I), bem ainda que, procedam ao cadastramento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos professores colaboradores acima nominados, no banco de talentos internos e no 

portal institucional de professores especialistas da OAB/RO e ESA RO. Promova-se 

o planejamento e identificação das necessidades essenciais (logística, divulgação do 

curso, aporte instrucional nas subseções, entre outros), a dar o suporte e apoio devido 

aos professores coordenadores, objetivando o êxito do projeto.  

 

 

Publique-se.  

 

Cumpra-se. 

 

 

Solange Aparecida da Silva 
Vice-Presidente da OAB/RO 
Diretora-Geral da ESA/RO 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de curso de extensão para a Escola Superior de Advocacia- ESA 

RONDÔNIA 

 

Modalidade presencial  

 

Nome da Palestra→ 

START JURIDICO: Circuito de Palestras sobre a Advocacia 

Extrajudicial 

  

 

Número de alunos→ 

70 

  

Carga Horária Total→ 2 HORAS 

  

Ano/Semestre 2021/ 2º SEMESTRE 

  

Horário 

Data 

19:00 às 21:30(horário de Rondônia) 

06 a 08 de dezembro de 2021  

 

OBJETIVO GERAL: Oferecer várias palestras sobre a advocacia extrajudicial 

 

 

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 

Dia 06 de Dezembro  

 

1ª Palestra: Contratos imobiliário e a Atuação Extrajudicial do Advogado. 

Palestrante Dra. Amanda Ruana Matos (advogada especialista em direito imobiliário e 
LGPD) 

 

2ª Palestra: Atuação Extrajudicial do Advogado no Direito Médico. 

Palestrante Dra Elaine Cristina Franco (Advogada especialista em Direito Médico e Proteção 
Jurídica Aplicada à Saúde) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 07 de Dezembro 

 

1ª palestra: Inventário Extrajudicial 

Palestrante Dra. Larissa Evangelista (Tabelião Titular do Cartório de Nova Londrina em Ji-
Paraná) 

 

2ª Palestra: Advocacia Extrajudicial Trabalhistas e suas Possibilidades 

Palestrante Dr. Alisson Henrique Gonçalves Rosário (advogado especialista em direito do 
trabalho e compliance) 

 

Dia 08de dezembro 

 

1ª palestra: Pacto Antenupcial e outros aspectos da advocacia familiarista na esfera 
extrajudicial 

Palestrante Dra. Aline Nayara G.Guimaraes (advogada especilista em direito de família e 
sucessões) 

 

2ª Palestra: LGPD e CONTRATOS  

Palestrante Dra Thaís Rodrigues de Oliveira (Advogada Especialista em Direito Processual 
Civil pelo Damásio, Cursando LLM em Direito Civil e Processo Civil pela FGV) 
__________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides  

 

 

Palestra 1 

Contratos imobiliário e a Atuação Extrajudicial do Advogado 

  

 

Horário 

Data 

19:00 às 20:15 (horário de Rondônia) 

06/12/2021  

OBJETIVO GERAL: Orientação aos advogados e estudantes de direito sobre a atuação 

extrajudicial no direito imobiliário.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar aos advogados e estudantes de direito, formas de 

atuação extrajudicial em procedimentos administrativos, cartórios, mediações e outras 

situações em que não há intervenção judicial, bem como a regulamentação do 

procedimento extrajudicial no direito imobiliário e elaboração de contratos imobiliários. 
 

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 

1- Formas de atuação extrajudicial no direito imobiliário. 

2- Elaboração de contratos imobiliários 

3- Regulamentação do procedimento extrajudicial da Usucapião imobiliária 

__________________________________________________ 

Palestrante:  

 Dra. Amanda Ruana Matos (advogada especialista em direito imobiliário e LGPD) 

________________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides  

 

 

 

 
 

Palestra 2  

Atuação Extrajudicial do Advogado no Direito Médico 

  

 

Horário 

Data 

20:15 às 21:30 (horário de Rondônia) 

06/12/2021  

OBJETIVO GERAL: Orientação aos advogados e estudantes de direito sobre a Atuação 

Extrajudicial do Advogado no Direito Médico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar aos advogados e estudantes de direito, o conceito e 

legislações sobre direito médico e direito hospitalar, formas de atuação extrajudicial no 

direito médico. 

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O que é o direito médico e direito hospitalar 

2. Âmbito preventivo no Direito médico e proteção Jurídica Aplicada à Saúde 

3. Princípios constitucionais que norteiam o direito médico 

4. Formas de solução de conflitos extrajudicial 

_______________________________________________________________________________ 

Palestrante:  

Dra. Elaine Cristina Franco (Advogada especialista em Direito Médico e Proteção 

Jurídica Aplicada à Saúde) 

________________________________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides  

 

 

Palestra 3  

Inventário Extrajudicial 

  

 

Horário 

Data 

19:00 às 20:15 (horário de Rondônia) 

07/12/2021  

OBJETIVO GERAL: Orientação aos advogados e estudantes de direito.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar aos advogados e estudantes de direito, os principais 

requisitos e artigos do Código Civil e do CPC que você precisa dominar para fazer 

inventário extrajudicial. 

 

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 

Abordar sobre a elaboração de inventário extrajudicial, e passo a passo com os principais 

requisitos para um inventário extrajudicial. 

_______________________________________________________________________________ 

Palestrante:  

Dra. Larissa Evangelista (Tabelião Titular do Cartório de Nova Londrina em Ji-

Paraná) 

________________________________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestra 4 

Advocacia Extrajudicial Trabalhistas e suas Possibilidades 

  

 

Horário 

Data 

20:15 às 21:30 (horário de Rondônia) 

07/12/2021  

OBJETIVO GERAL: Orientação aos advogados e estudantes de direito sobre a Atuação 

Extrajudicial do Advogado no Direito do Trabalho. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar aos advogados e estudantes de direito, a 

fundamentação, requisitos e possibilidades para realizar um acordo trabalhista 

extrajudicial. 

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 

1- Requisitos e possibilidades de acordo trabalhista extrajudicial 

2- Estratégias e ferramentas da negociação trabalhista 

3- Como realizar e elaborar acordos extrajudiciais 

_______________________________________________________________________________ 

Palestrante:  

Dr. Alisson Henrique Gonçalves Rosário (advogado especialista em direito do 

trabalho e compliance) 

________________________________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides 

 
 

Palestra 5 

Pacto Antenupcial e outros aspectos da advocacia familiarista 

na esfera extrajudicial 

  

 

Horário 

Data 

19:00 às 20:15 (horário de Rondônia) 

08/12/2021  

OBJETIVO GERAL: Orientação aos advogados e estudantes de direito sobre Advocacia 

extrajudicial aplicada ao direito de família.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar aos advogados e estudantes de direito, o conceito, requisitos 

e como elaborar um pacto antinupcial, bem como abordar sobre divorcio e dissolução de união estável 

extrajudicial.  

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 

Abordar sobre: 

1- O que é pacto antinupcial, como elaborar e o que deve conter em um pacto antinupcial 

2- DIVÓRCIO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXTRAJUDICIAL 

 Outros aspectos da advocacia extrajudicial no direito de família 

__________________________________________________ 

Palestrante:  

 Dra. Aline Nayara G.Guimaraes (advogada especilista em direito de família e sucessões) 

________________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides  

 

 

 

 
 

Palestra 6 

LGPD e CONTRATOS 

  

 

Horário 

Data 

20:15 às 21:30 (horário de Rondônia) 

08/12/2021  

OBJETIVO GERAL: Orientação aos advogados e estudantes de direito sobre a Lei Geral 

de Proteção de Dados e elaboração de contratos extrajudiciais. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar aos advogados e estudantes de direito, a 

fundamentação a adequação dos procedimentos e elaboração de contratos em 

atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. 

Conteúdo Programático (títulos e discriminação de unidades e subunidades) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- O que é Lei de Proteção de Dados e o que muda com a nova legislação 

2- Por que as empresas precisam adequar seus contratos à LGPD? 

3- Como adequar os contratos à LGPD e Cláusulas Contratuais para LGPD 

_______________________________________________________________________________ 

Palestrante:  

Dra Thaís Rodrigues de Oliveira (Advogada Especialista em Direito Processual Civil 

pelo Damásio, Cursando LLM em Direito Civil e Processo Civil pela FGV) 

________________________________________________________________________ 

Metodologia: Aulas expositivas; comentários aos casos práticos. 

Recursos Instrucionais e audiovisuais:  slides  

 


