


APRESENTAÇÃO 

PRISMA: o outro lado da ADVOCACIA!

Todo curso superior tem uma grade curricular obrigatória, cobrada pelo MEC,
e por este motivo não existe tempo hábil para repassar matérias
extracurriculares que são essenciais para a prática da profissão. 

Quando o aluno sai da faculdade se depara com uma realidade que nem de
longe poderia imaginar, afinal, as pessoas tem a tendência de mostrar somente
o que é belo, o que vende, e o que demonstra sucesso. 

Nos deparamos com um mercado que muitas pessoas insistem em dizer que
está saturado, quando na verdade está cheio de pessoas com incertezas e poucos
profissionais realmente habilitados para a profissão. 

E foi pensando nisso, e passando por todos os "perrengues " de uma advocacia
real, que nasceu o curso PRISMA. 

PRISMA é um curso completo, de Iniciação à Advocacia, onde mostramos de
forma didática e pormenorizada todos os lados de uma advocacia REAL. 

Nosso propósito é transformar a vida do jovem advogado que quer se destacar
no mercado, mostrando a realidade e os primeiros passos. 

Por esse motivo, o curso engloba 5 módulos de conteúdo, que vão desde a
prospecção de clientes, autoridade pessoal, módulos BÔNUS de MINDSET e
NETWORKING efetivos e muito mais. Tudo isso irá fazer VOCÊ VIVER DA
ADVOCACIA de forma rentável e efetiva. 

E claro! Tudo isso, dentro dos limites éticos impostos pela OAB. 

O curso é online, com mais de 25 horas de aulas gravadas, disponibilizadas na
plataforma HOTMART, com selo de garantia e com certificado.  

Além das aulas já disponibilizadas, ainda teremos encontros ao vivo com
diversos profissionais habilitados e capacitados. 

Veja o conteúdo programático. 



Módulo 2 - PRIMEIROS RENDIMENTOS NA ADVOCACIA. COMO SE
MANTER NOS PRIMEIROS MESES?

Como se tornar um correspondente jurídico com resultados significativos;
Dativos: Uma escola para quem sabe aproveitar;
Assessoria e Consultoria Jurídica;
Como precificar seus honorários;
Como cobrar clientes inadimplentes de forma ética e eficaz.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 - A ADVOCACIA SEM LIKE: O QUE AS REDES SOCIAIS NÃO
MOSTRAM

Uma caminhada de superação: Criando a sua história;
Principais dificuldades e como superá-las;
Investimentos necessários para iniciar sua advocacia;
Advocacia autônoma x associada;
Postura profissional: Criando autoridade;
Advocacia pós-pandemia: O que mudou e como se adequar.

Módulo 3 - PROSPECÇÃO EFICAZ DE CLIENTES E A SUA FIDELIZAÇÃO

Quem é o seu público alvo?;
Como prospectar os primeiros clientes dentro dos limites do Código de Ética;
Protocolo de atendimento;
Como encantar seu cliente e fechar contratos;
Fidelizando seu cliente.

Módulo 4 - DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA INICIAR OS TRABALHOS E
A IMPORTÂNCIA DE CADA UM

Ficha de atendimento;
Proposta de serviço;
Contrato de honorários;
Contrato de parcerias;
Procuração;
Substabelecimento e Renúncia.

Módulo 5 - MARKETING JURÍDICO

"Quem não é visto não é lembrado"
Imagem pessoal;
Branding pessoal;
Redes sociais como extensão da advocacia;
O Marketing e o Código de Ética.



AULAS BÔNUS

O JOVEM ADVOGADO E OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA OAB: SAIBA
APROVEITAR

NETWORKING: O QUE É? PARA O QUE SERVE? COMO FAZER?

MUDANÇA DE MEED SET - A HORA É AGORA

Além de todo o conteúdo programático, teremos ENCONTROS AO VIVO,
com vários convidados com expertises em assuntos diversos, que poderão

contribuir de forma efetiva na capacitação do jovem advogado. 



Inscrita nos quadros da OAB Espírito Santo.
Enquanto Jovem Advogada, atuou
diretamente na comissão da Jovem Advocacia
Estadual, agregando e adquirindo
conhecimento. 

Idealizadora e administradora do perfil no
Instagram: @vivoadvogando.

Criminalista, que antes de ser especialista,
passou por todos os  "perrengues" de um
jovem advogado, e foi aí que descobriu que
seu objetivo de vida é ajudar e transformar
outras pessoas, seja através da profissão ou  de
suas  experiências pessoais. 

Ciente de que a Faculdade não tem tempo
hábil para preparar o aluno para a Advocacia,
idealizou o Curso PRISMA. 

É ADVOGADA, É DEFESA, DÁ VOZ A QUEM
NÃO TEM, pois  VIVE ADVOGANDO!

 

PRISCILA BENICHIO



Advogada inscrita nos quadros da OAB Bahia,
Conselheira do Conselho Consultivo da Jovem
Advocacia da Bahia, e membro da Comissão de
Condomínio do IBRADIM. Especialista em Direito
Administrativo, com expertise em Condomínios e
Pós-Graduanda em LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados) e em Direito Imobiliário. 

Proprietária e Idealizadora do perfil no Instagram:
@carolinepio_

Atua exclusivamente na esfera imobiliária, com
ênfase nos setores condominial e extrajudicial.
Colunista de blog jurídico, Palestrante e Professora
em cursos online e faculdades.

Participações Especiais

CAROLINE PIO

CAMILA CONSTATINO 

Formada em Direito pela Universidade Católica
Dom  Bosco - 2015

Formação em consultoria de imagem pela
Universidade Belas Artes - 2020

Formação em Colorimetria pela Studio
Immagine - 2020

Formação em Visagismo pela EnModa - 2020

Em formação em Consultoria Visagista e
Morfologia Facial pelo Método Yafo - 2020 a
2021



MARCELLA PIFFER

Servidora Pública Federal, formada em
Química.

Professora, mãe e empreendedora, com
formação em Marketing Digital, Instagram e
Design. 

Com  expertise em ensinar empreendedores a 
 crescer seus próprios negócios através das 
 redes sociais.

ANDRÉIA ROCHA

Empresária, sócia e proprietária da Agência
Stúdio Casa. 
 
Mentora de Desenvolvimento estratégico Digital
Empresarial.
Tenho ajudado empresários e profissionais
liberais a desenvolver uma estratégia e mudança
de Meed Set para seu negócio. 

Formação em Marketing Digital, Cooch
Empresarial, Pedagogia e cursando Psicanálise. 



INVESTIMENTO

O investimento para Advogados e estagiários adimplentes na OAB será
de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00. 

O valor poderá ser pago no boleto à vista ou em até 12X no cartão de
crédito, pela própria plataforma do curso, ao final do processo de
inscrição. 

Ainda teremos parceria com Faculdades conveniadas, através de um
cupom de desconto. 

Para estudantes não conveniados ou advogados que não estão dentro dos
requisitos, o valor será de R$ 497,00.

 

INFORMAÇÕES

     CEL.: 27-9 9570-0391/ 27-9 9772-2558
     E-mail: benichioadv@gmail.com


