CACD 2019 – Curso Intensivo de Economia

Curso On-Line de Economia
Intensivo de Revisão e Exercícios
CACD 2020

Com a publicação da portaria que autoriza o Concurso de Admissão
à Carreira Diplomática, é necessário ajustar as estratégias de estudo para
garantir um excelente resultado no Teste de Pré-Seleção!
Pela quarta vez consecutiva, os convido a participar do Curso
Intensivo de Revisão e Exercícios de Economia!

Curso Intensivo de Revisão e Exercícios
A proposta do curso intensivo é a revisão acelerada de todo o edital
de economia para o CACD e a realização de vários exercícios, selecionados
de forma a cobrir da maneira mais adequada possível, os muitos temas da
prova. Ao longo do curso, serão resolvidas cerca de 400 assertivas
(aproximadamente 10 por aula).
O curso intensivo será composto de 40 aulas, com frequência
diferenciada para o período pré-edital e pós-edital, com duração aproximada
de 1h cada (podendo variar de 50 minutos a 1h10). Nas aulas de revisão, em
cerca de 80% do tempo de aula, faremos uma revisão acelerada, com ênfase
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nos principais conceitos, relações, e temas recorrentes e, nos 20% do tempo
restantes, resolveremos questões.
As questões selecionadas são principalmente extraídas das seguintes
bancas: IADES, Cespe, ESAF, FGV e FCC (preferencialmente Cespe e
IADES, podendo haver alterações caso a banca anunciada seja diversa).
Para economia brasileira, usaremos também vários itens da ANPEC, cuja
bibliografia equivale à do CACD e o nível de dificuldade é ligeiramente
superior.
O curso não pretende esgotar o edital, nem intenta sobrecarregar o
aluno com matérias novas. Mas dá a oportunidade para que os participantes
fechem as lacunas que ficaram em sua preparação e treinem todos os temas
antes do TPS.
A melhor forma de avaliar se o curso atenderá suas necessidades
neste momento pré-TPS é assistindo a uma aula demonstrativa, que
acontecerá dia 18 de maio, às 18h (horário de Brasília), on-line. Para
participar, basta solicitar inscrição enviando e-mail para cicloead@gmail.com.

Material para impressão e lista de exercícios prévia
O aluno terá à sua disposição pelo site do curso a partir da segunda
aula, a lista de exercícios objetivos que será resolvida em aula. A lista será
disponibilizada um dia antes da respectiva aula.
Além disso, além de contar com a possibilidade de fazer o download
dos slides de aula, o aluno também disporá de um material para
impressão, com o conteúdo da aula em formato mais enxuto (em tópicos
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ou tabelas). Este conteúdo será disponibilizado no site junto com a
disponibilização da aula gravada (1 a 2 dias depois da aula ao vivo, no
máximo).
Como ainda não foi publicado o edital, o cronograma a seguir é
esquemático e seguirá o conteúdo do Edital 2019. Uma vez publicado o
edital, será publicado o cronograma definitivo, com as alterações, caso sejam
necessárias.
Bloco I – Macroeconomia I – 4 aulas
o Temas relacionados a Contabilidade Nacional, Balanço de
Pagamentos, Indicadores Fiscais e Política Fiscal.
Bloco II – Macroeconomia II – 12 aulas
o Toda

a

teoria

macroeconômica,

incluindo

modelos

de

determinação da renda, modelos de crescimento, economia
monetária, emprego e renda.
Bloco III – Economia Internacional – 6 aulas
o Teorias do Comércio, Câmbio, Modelo IS-LM-BP e demais
temas presentes no Edital 2019.
Bloco IV – Formação Econômica do Brasil – 4 aulas
o Período 1808-1930.
Bloco V – Economia Brasileira Contemporânea – 8 aulas
o Período 1930-1999
Bloco VI – Microeconomia – 6 aulas
o Todos os tópicos presentes no Edital 2019.
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Investimento:
Curso Completo – 40 aulas com aproximadamente

650,00 à vista

1 hora. Acompanha lista prévia de exercícios, slides

2x de 330,00

para download e versão para impressão.

3x de 220,00

**

Alunos

inscritos

regularmente

no

TAE

4x de 168,00

(Treinamento Avançado em Economia): 15% de

5x de 140,00

desconto
** Alunos inscritos regularmente no curso regular
Mirando na Prova: 25% de desconto
** Alunos inscritos regularmente no curso de
economia brasileira: 5% de desconto
Curso Parcial (Módulos >> podem ser contratados separadamente os
módulos de MICRO, MACRO, INTERNACIONAL E FEB/EBC/Tópicos Atuais)

Preço proporcional ao número de aulas (consultar). Não são vendidas
aulas isoladas, apenas blocos.
Formas de Pagamento:
- Cartão de crédito (paypal). Basta autorizar emissão de invoice (não
faça o pagamento utilizando meu e-mail. É necessário aguardar o envio do
invoice). Será cobrado parcela a parcela, não sobrecarregando o saldo de
seu cartão.
- Não dispondo de cartão de crédito, depósito bancário1.

Um abraço e foco nos estudos!
Michelle Miltons
www.michellemiltons.com

1

Sob consulta. Não disponho de conta bancária ativa no Brasil. Esta opção deve ser usada apenas na
impossibilidade de uso de cartão de crédito.
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