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Notícias e Eventos
Faculdade de Direito de Vitória

Acontece amanhã, sábado, 19 de maio de 2018, a 2ª fase discursiva e online

da 6ª Olimpíada Jurídica Escolar FDV. A prova estará disponível através do

aplicativo da OJE, o mesmo utilizado na 1ª fase.

As equipes classi�cadas para a 2ª fase devem ter em mãos login e senha,

criados no ato da inscrição e utilizado na 1ª fase, para acessar a prova.

Caso tenha esquecido ou perdido, utilize o menu “ESQUECI MINHA SENHA”

no aplicativo ou entre em contato com o setor de informática da FDV no

telefone (27) 3041.3655.

 Importante:

A prova terá início neste dia 19 de maio, a partir das 9 horas. O prazo para

enviar as repostas encerra, impreterivelmente, às vinte e uma horas do dia

20 de maio de 2018, horário do servidor da FDV (horário de Brasília).

Observe o tempo necessário para o envio do arquivo com a resposta.
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A Comissão Acadêmica observará a existência de provas idênticas.

O suporte da informática da FDV estará disponível no sábado, 19, somente,

das 9 às 11 horas.

Se você tem dúvidas no uso do aplicativa para realizar a 2ª fase online da

OJE, consulte o tutorial disponível no e-mail enviado pela Comissão

Organizadora aos líderes das equipes.

CONFIRA AS EQUIPES CLASSIFICADAS PARA A 2ª FASE DA 6ª OJE  – RELAÇÃO

EM ORDEM ALFABÉTICA

 NOME DA EQUIPE – INSTITUIÇÃO

– AD INFINITUM – IFES COLATINA 

– CONDITIO SINE QUA NON – IFES COLATINA 

– DTM – COLÉGIO MARISTA 

– EX LEGE – IFES CARIACICA 

– IFESTECH – IFES SERRA 

– JOVEM INSTÂNCIA – IFES 

– JUSNATURAIS – IFES VITÓRIA 

– LIGA DA JUSTIÇA – CENTRO EDUCACIONAL DARWIN 

– M12 – CENTRO EDUCACIONAL DARWIN 

– MARATONA – SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA 

– MILTON SANTOS – IFES VITÓRIA 

– OUROS – COLÉGIO MARISTA 

– SEBJURIS – SEB VITÓRIA 

– SKY TEAM – CENTRO EDUCACIONAL DARWIN 

– TÉLOS – IFES COLATINA 

– THE GOOD WIVES – CENTRO EDUCACIONAL DARWIN 

– THE SUITS – IFES SERRA 

– VARGUISTAS – CENTRO EDUCACIONAL DARWIN JARDIM DA PENHA 

– WINNERS OF LAW – IFES ITAPINA

A terceira e última fase será realizada na FDV no dia 22 de junho, a partir das

14 horas.
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Participarão desta fase as três equipes que obtiverem melhores resultados

na etapa 1 e 2. As equipes �nalistas serão submetidas à resolução de um

desa�o e deverão apresentar oralmente a solução jurídica para o caso para

uma banca formada avaliadora por três convidados.

A equipe vencedora será premida com um Notebook Dell Inspiron e uma

medalha de ouro para cada integrante do grupo e troféu para escola. O

segundo lugar, será premiado com uma medalha de para cada integrante do

grupo e troféu para escola. A premiação do terceiro lugar será uma medalha

de bronze para cada integrante do grupo e troféu para escola.
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NPJ da FDV realiza Sessão Jurídica
nesta sexta, dia 07
1 comentário • um ano atrás

Barbara Breciani — É aberto a não
alunos?

Atividades Complementares 2017/1:
Confira as próximas datas do Papo
1 comentário • um ano atrás

Edinalva Gomes — É aberto ao
público? Quem pode participar?

Roda de conversa sobre A crise da
segurança pública no ES já tem
1 comentário • um ano atrás

Fernando Habib — É aberto ao
público?

Doutoranda da FDV apresenta
pesquisa em eventos em
2 comentários • 8 meses atrás

Danielle Érica — Parabéns Luísa
Cortat, você tem sido inspiradora.

TAMBÉM EM FDV - FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA
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