
REGULAMENTO CURSO PRECEDENTE 

O curso preparatório Precedente é uma iniciativa que busca capacitar estudantes de 
Direito para a 1ª fase do Exame de Ordem Unificado, da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Na modalidade completa e 100% on-line, são 150 horas de aulas, além de 
conteúdos especiais com revisões e questões de exames anteriores. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
  
1) O curso preparatório Precedente é uma idealização do Grupo Uninter — organização 
que promove a transformação de histórias por meio da educação. Sendo assim, o curso 
será disponibilizado on-line pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição, 
o Univirtus, o que permite ao aluno estudar via tablet, celular ou notebook. 
  
2) As inscrições para o curso preparatório Precedente são feitas exclusivamente pelo 
site: https://www.cursoprecedente.com 
  
3) Podem se inscrever nesse curso preparatório os estudantes a partir do 8o período da 
graduação em Direito que estão interessados em prestar o Exame da Ordem; 
  
4) A disponibilização das videoaulas ocorrerá gradualmente a partir do dia 20/04/2022. 
Algumas aulas serão disponibilizadas posteriormente ou conforme cronograma; 
  
5) Para assistir às aulas on-line, o computador utilizado pelo aluno matriculado precisa 
estar conectado à internet, além de conter os programas compatíveis para acesso ao 
curso; 
  
6) O acesso à área do aluno ocorre com a utilização de login e senha cadastrados. O 
conteúdo das aulas será liberado após aprovação do cadastro e a confirmação do 
pagamento, podendo ocorrer durante o prazo de vigência do curso. 
  
7) Para acessar as videoaulas e simulados, o aluno matriculado deverá realizar o login no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Univirtus, da Uninter. O login e a senha são de 
uso exclusivo do aluno e não podem ser compartilhados com outra 
pessoa. Além disso, não é permitido realizar o login em dois ou mais dispositivos 
eletrônicos diferentes simultaneamente; 
  
8) Todas as aulas, simulados e ferramentas do curso poderão ser acessadas por 180 
dias, contados a partir da efetivação da matrícula; 
  
9) Os simulados estarão disponíveis a partir de 27/04/2022; 
  
10) Durante o período de vigência do curso, o acesso às aulas é ilimitado; 
  
11) O estudante terá o prazo improrrogável de 180 dias para assistir a todas as aulas do 
curso, a partir da efetivação da matrícula, que não poderá ser trancada; 
  
12) As aulas de mentoria serão ao vivo e terão duração de uma hora. O aluno terá 
atendimento personalizado e poderá entrar em contato com professores pelo link 



“tutoria”, no AVA Univirtus, para esclarecer dúvidas que ocorram durante o período em 
que estiver matriculado; 
  
13) O corpo docente e o conteúdo programático do curso poderão ser alterados por 
motivo de força maior ou caso fortuito; 
  
14) É proibida a gravação total ou parcial das aulas ou a reprodução por qualquer meio 
das aulas, dos materiais e de ferramentas do curso, podendo vir a incorrer em sanções 
penais e cíveis cabíveis; 
  
15) Os conteúdos disponibilizados nas aulas não podem ser repassados a terceiros, 
copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, exibidos, vendidos, 
licenciados, adaptados e/ou explorados para quaisquer fins; 
  
16) Cabe à direção geral do curso decidir sobre casos omissos neste regulamento; 
  
17) Este regulamento entra em vigor em 20/04/2022. 

 


