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Este documento tem o objetivo de trazer informações relevantes acerca do
projeto entre o OAB de Bolso e o Grupo SER Educacional.

Aqui estão mencionadas instruções de uso, dicas de como aproveitar o
serviço da melhor maneira, uma breve lista sobre as dúvidas mais comuns
dos alunos e também nossos canais de contato.

Pedimos, por gentileza, que este PDF seja compartilhado apenas entre os
colaboradores do Grupo SER, responsáveis por operacionalizar o projeto
junto aos alunos. 

Instruções Iniciais

Site com Instruções para Alunos do Grupo SER:
www.oabdebolso.com/aluno-ser

http://www.oabdebolso.com/aluno-ser


Somos um método de aprovação no Exame de Ordem, e desenvolvemos a
primeira Inteligência Artificial do Brasil com aplicação nos estudos para o EO.

O aplicativo conta com diversos materiais de estudo (Vade Mecum atualizado,
Questões Comentadas em texto e vídeo, Resumos, Simulados, Planos de Estudo,
Dicas e Metas diárias para praticar e muito outros recursos.

O aplicativo conta com uma área de recursos Premium, que garante ainda mais
benefícios aos assinantes. O projeto firmado entre o OAB de Bolso e o Grupo SER
Educacional garante aos alunos dos cursos de Direito o acesso a todos os
recursos do aplicativo, sem restrições, e sem que seja necessário pagar nenhum
valor por isso. Para desfrutar deste benefício, o aluno só precisa ter sido
cadastrado pela coordenação do curso na nossa plataforma de suporte, mas
falaremos mais sobre isso adiante.

OAB de Bolso



OAB de Bolso

+ de 6 anos
de experiência

conteúdo
direcionado

conteúdo
atualizado

metodologia
comprovada

Essa é Sofia, a assistente pessoal (nossa
Smart COACH) que vai auxiliar os
estudantes rumo a uma preparação
bastante assertiva com base em
inteligência artificial. Vamos falar um
pouco mais sobre ela?



Os alunos do Grupo SER podem
utilizar, conforme mencionamos
anteriormente, todos os recursos
Premium do OAB de Bolso, mas a
nossa área de Smart Coach é
onde se concentra, de maneira
objetiva, o recurso de Plano de
Estudo personalizado que
atualmente é considerado  para
validação de pontuação na nota
no projeto com o Grupo SER.

Metodologia Utilizada



Após a realização de um teste de
aptidões com 43 questões, a
ferramenta já consegue inferir o
grau de habilidades por disciplina
e é capaz de gerar o primeiro
plano de estudo personalizado
para as necessidades daquele
estudante com relação ao Exame
de Ordem. Quanto mais o
estudante praticar, mais assertivos
serão os planos de estudo.

Sofia avalia o CONHECIMENTO
de cada estudante



Desenvolvemos avançados algoritmos de Inteligência Artificial, capazes de
entender as deficiências e habilidades de cada estudante ao longo de sua
preparação. Cruzamos as informações das habilidades com todo banco de
dados da história do Exame de Ordem e o nosso conhecimento pedagógico, e
sugerimos planos com meta de estudo diário para ir de um ponto A do
conhecimento a um ponto B de excelência.

Inteligência Artificial



Os Planos de Estudo podem ser gerados para períodos entre 5 e 15 dias, com
detalhamento diário e específico, considerando a realidade de cada estudante
e os principais assuntos para a prova.

Praticidade para o aluno



Os Planos de Estudo podem ser gerados para períodos entre 5 e 15 dias, com
detalhamento diário e específico, considerando a realidade de cada estudante
e os principais assuntos para a prova.

Praticidade para o aluno



O que falam nossos estudantes sobre
os Planos de Estudo Personalizados?

" Oi Sofia,
Boa tarde, estou
muito satisfeito com
o plano de estudo
personalizado,
muito obrigado.
E estou seguindo os
estudos rumo a
aprovação.
Abraço.
Wellington C."

" Excelente trabalho
do OAB de bolso!
Agora estou
conseguindo
direcionar os
estudos nas
matérias de maior
deficiência.

Edriana S."

" Eu achei muito
bom, adorei a forma
como vocês me
deram as dicas dos
assuntos... ADOREI,
vocês são DEMAIS!
Continue assim, só
melhorando cada
vez mais!
Grande Abraço,
Att. Johny S."



E-mail de suporte para ESTUDANTES:
contato@oabdebolso.com

Suporte

E-mail de suporte para PROFESSORES E
COORDENADORES:
suporte_ser@artics.com.br

Passo a passo para ESTUDANTES usarem
a ferramenta:
www.oabdebolso.com/aluno-ser

Temos equipes de atendimento prontas para cada tipo de suporte, é muito importante
que as dúvidas sejam endereçadas para os departamentos conforme abaixo.

http://www.oabdebolso.com/aluno-ser


Site administrativo para cadastro e acesso
às informações gerenciais dos estudantes
participantes do OAB de Bolso:
https://suporte-ser.debolso.com.br

Cadastramento de Estudantes

O cadastro de novos coordenadores e criação de respectiva senha
pode ser solicitado ao suporte dos coordenadores, no e-mail
"suporte_ser@artics.com.br".

https://suporte-ser.debolso.com.br/


PASSO 1: Cadastrar turmas participantes do projeto

Cadastramento de Estudantes

• Preencher código da turma
(deve ser um código único
para cada turma) Ex: turma_1
ou INST0001TURM005;

• Selecionar a Instituição;

• Período da Turma;

• Turno da Turma;



Cadastramento de Estudantes

PASSO 2: Cadastrar estudantes participantes do projeto

          2.1 - Você pode optar por cadastrar individualmente
em “Cadastrar Estudante”.

         2.2 - Cadastro em volume –opção “Importar
Estudantes” (arquivo excel contendo “Nome”, “email”, “cpf”,
“matricula”, “turma”, “senha”)



•Preencher nome completo do estudante.
•Preencher e-mail do estudante
•Preencher CPF do estudante
•Selecionar a instituição do estudante
•Selecionar a turma do estudante (se estiver em mais de uma selecionar
apenas uma opção)
•Preencher a matrícula do estudante. (cada estudante deve ter um valor único
de matrícula)
•Criar a senha para o estudante utilizar o OAB de Bolso (recomendar que o
estudante altere a senha para uma senha própria).

Cadastramento de Estudantes

2.1 - Cadastrando individualmente em “Cadastrar
Estudante”.



• Selecionar a instituição dos estudantes que serão incluídos e cadastrados
• Selecionar o arquivo Excel na opção “Choose File”.
• O Arquivo deverá seguir a formatação indicada na planilha de exemplo que
pode ser baixada diretamente do site;

• O arquivo para ser importando pode conter todos os estudantes da
instituição de várias turmas inclusive, basta realizar o preenchimento correto
dos campos informando a turma correspondente.

Cadastramento de
Estudantes

2.2 - Cadastro em grupo –opção
“Importar Estudantes”



Checar estudante – Selecionar a opção “Estudante” no menu
lateral do site administrativo e buscar pelo estudante utilizando
o e-mail, CPF ou matrícula.

Acompanhamento de Estudantes

Sempre que precisar conferir o
cadastro de um aluno, é nesse
local onde você poderá fazer a
pesquisa. Será uma das áreas
mais utilizadas na hora do
acompanhamento individual
quando necessário.



Listar estudantes– Selecionar a instituição e selecionar a turma
desejada. Verificar lista com os estudantes já cadastrados para
esta turma. É possível buscar especificamente por determinada
informação (nome, cpf, email, matrícula ou turma) de um
estudante clicando no ícone de lupa na lateral da tabela

Acompanhamento de Estudantes



Relatórios Institucionais – Selecionar a opção de Relatórios
Institucionais no menu lateral do site administrativo.Em seguida,
fazer o login, com os mesmos dados de cadastro, selecionando o
perfil de “Coordenador” na nova página.

•No site de relatórios, basta selecionar a instituição e o período
que deseja visualizar os resultados dos estudantes.

Acompanhamento de Estudantes



Coordenadores(as) e Professores(as) das instituições têm
papel essencial:

• Acompanhando os Relatórios Institucionais com os
desempenhos dos alunos;

• Monitorando o acesso dos estudantes aos Planos de Estudo
Personalizados;

•Motivando e assessorando os estudantes.

Analisando resultados



Confira abaixo um exemplo de resultado de turma (você pode
chegar nessa tela através do menu "Relatórios Institucionais")
onde a equipe pedagógica pode monitorar o desenvolvimento
dos estudantes:

Analisando resultados



Dentro do relatório institucional também é possível identificar os
assuntos que estão sendo mais sugeridos pela ferramenta em
cada disciplina (ou seja, são assuntos que os alunos tem mais
dificuldade e possivelmente merecem reforço em sala de aula). 

Analisando resultados



É chegada a hora de verificar se os alunos cumpriram a meta
estabelecida para a pontuação prevista no edital: basta ir também
nos relatórios gerenciais, e identificar dentro das turmas como foi
o desempenho de cada aluno.

Analisando resultados



Observe que, supondo que o objetivo dos estudantes seja de 2 Planos
de Estudo com 10 metas em cada um por unidade:

- O primeiro estudante do exemplo acima não produziu nada no
aplicativo;
- O segundo estudante do exemplo acima atingiu exatamente o que foi
solicitado.
- O terceito estudante do exemplo acima fez mais do que o solicitado.

1º estudante

2º estudante

3º estudante



A partir do semestre 2021.2, também deverá ser considerada, para
efeitos de nota, a coluna "Média de Acertos". Segundo o edital, o aluno
deve ter no mínimo 50% de aproveitamento nessa coluna, que indica os
acertos nas questões do diagnóstico que é realizado pelo aplicativo para
geração do plano de estudos.

Sempre que chegar o momento de aferir a pontuação do estudante,
confira no edital do semestre corrente disponibilizado pela sua
Instituição.



A coluna "Quantidade de Metas realizadas Smart Coach - Questões" foi
adicionada ao relatório após identificarmos que alguns estudantes
estavam praticando no aplicativo, porém não exatamente na área de
Plano de Estudo Personalizado. Caso isso aconteça, o que o aluno
produzir aparecerá nessa coluna e a coordenação decidirá sobre a
aceitação ou não dessa atividade para pontuação.



Listamos à seguir alguns cenários comuns de dúvidas dos alunos.
Ressaltamos que estamos sempre disponíveis para solucionar
todas as dúvidas dos estudantes através do e-mail
contato@oabdebolso.com.

Dúvidas frequentes

Quando o estudante deseja saber se está cadastrado no projeto, ou mesmo deseja
confirmar com qual e-mail está inscrito.

O que fazer?
1) Fazer login na plataforma de suporte https://suporte-
ser.debolso.com.br

2) Fazer a busca pelo cadastro dele no filtro por e-mail, CPF ou
matrícula que fica no menu "Estudantes" da plataforma de suporte.

https://suporte-ser.debolso.com.br/


Quando o estudante apenas menciona que não está conseguindo
utilizar/acessar, existem alguns cenários possíveis:

- Ele pode estar usando um e-mail diferente do que foi cadastrado pela coordenação, e isso pode ser verificado no
filtro de consulta por estudante.

- Ele pode ter esquecido a senha, e a coordenação pode, após abrir o cadastro dele, ir no menu "Recuperar Senha",
ou o estudante pode clicar em "Esqueci minha senha" na hora do login, ou o aluno por enviar um e-mail para
contato@oabdebolso.com pedindo auxílio para uma nova senha.

- Ele pode ter feito cadastro no aplicativo fazendo login com Facebook ou Google e agora está tentando fazendo o
login direto com e-mail e senha. É importante que o aluno sempre utilize a mesma forma de login, conforme
cadastro realizado.

Dúvidas frequentes

O que fazer?
1) Fazer login na plataforma de suporte https://suporte-ser.debolso.com.br e checar se o aluno está
cadastrado e com Premium liberado.

2) Verificar junto ao estudante se ele está utilizando o e-mail cadastrado no suporte. Caso ele queira trocar,
você pode fazer isso no suporte.

3) Caso esteja tudo certo com o cadastro e o aluno esteja de fato usando o e-mail correto, recomende que
ele entre em contato conosco através do contato@oabdebolso.com

https://suporte-ser.debolso.com.br/


Quando o estudante menciona que o aplicativo está pedindo que ele
compre Acesso Premium

Nenhum de nossos canais oferece a compra de nenhum produto nosso aos alunos do Grupo SER, pois todos os
participantes do projeto devidamente inscritos pelos coordenadores já possuem Acesso Premium sem pagar nada por isso. 

Neste caso, são possíveis dois cenários:

- Ou o aluno ainda não foi cadastrado na plataforma pela coordenação, e isso precisa ser feito em "Cadastrar Estudante".

- Ou o aluno está utilizando um e-mail diferente do que foi cadastrado na plataforma, dessa maneira, o aplicativo não
reconhece o aluno e ele não tem acesso aos recursos Premium. A orientação aqui deve ser para o aluno utilizar o mesmo e-
mail que foi cadastrado pela coordenação. Caso queira, o coordenador pode modificar o e-mail do aluno na plataforma,
dentro do cadastro do estudante.

Dúvidas frequentes

O que fazer?
1) Fazer login na plataforma de suporte https://suporte-ser.debolso.com.br e checar se o aluno está
cadastrado e com Premium liberado.

2) Verificar junto ao estudante se ele está utilizando o e-mail cadastrado no suporte. Caso ele queira trocar,
você pode fazer isso no suporte.

3) Caso o aluno não esteja cadastrado ainda, você pode cadastrar conforme orientação deste PDF. Caso ele
esteja cadastrado, oriente a fazer login com o e-mail cadastrado para poder utilizar o Premium.

https://suporte-ser.debolso.com.br/


Quando o estudante informa que fez mais metas do que o site
apresenta. Exemplo: "Já fiz 20 e o site só mostra 12".

- É importante ressaltar que o site pode levar até 3 horas para atualizar após a prática do estudante no aplicativo.

- O estudante pode estar fazendo questões ou outras atividades no aplicativo sem ser dentro da área de Plano de
Estudo, e ele deve ser orientado a acessar www.oabdebolso.com/aluno-ser para aprender a usar corretamente;

- O estudante pode estar fazendo as metas sem acesso à internet, o que impede a atualização na plataforma.

- Apenas gerar planos de estudos não caracteriza realização de meta. Todos os passos descritos em
www.oabdebolso.com/aluno-ser devem ser seguidos para que uma meta seja contabilizada.

- Sugerimos que eles sejam estimulados a fazer as atividades antes do prazo final, é comum que uma sobrecarga
ocorra nas últimas 48h do prazo, quando muitos estudantes decidem utilizar a ferramenta e a atualização nos
relatórios pode ficar um pouco mais lenta.

Dúvidas frequentes

O que fazer?
1) Fazer login na plataforma de suporte https://suporte-ser.debolso.com.br e checar se o aluno está
cadastrado se o número de metas que aparece realmente não condiz com o que ele informa que fez.

2) Instruir o aluno acerca da importância de fazer todos os passos descritos no link
www.oabdebolso.com/aluno-ser  para contabilização de metas.

3) Orientar o aluno a relatar o problema, de preferência com prints, no e-mail contato@oabdebolso.com

http://www.oabdebolso.com/aluno-ser
http://www.oabdebolso.com/aluno-ser
https://suporte-ser.debolso.com.br/
http://www.oabdebolso.com/aluno-ser


Informações Adicionais
Os coordenadores e professores tem autonomia para cadastrar e
acompanhar estudantes, bem como para fazer ajustes nos
cadastros alterando "e-mails" e "turmas" de estudantes quando
solicitarem;

Excluindo problemas de cadastro, podem sempre redirecionar os
estudantes a entrarem em contato conosco através do
contato@oabdebolso.com, onde atendemos em horário comercial;

Estamos sempre à disposição com equipes preparadas para
atender as solicitação a nível de coordenação, professores e
estudantes.




