Cronograma
detalhado

O programa completo é composto de 25 blocos de estudo. O aluno
deverá seguir um cronograma indicativo de atividades.

Referências
bibliográficas
precisas

Bons escritores são, antes de tudo, bons leitores. Para a prática de
redações de alto nível, o aluno é convidado a realizar leituras
específicas, que sigam a linha da banca. Não forneço material de
conteúdo autoral (livros de outros autores). O aluno deve se
responsabilizar por adquirir/emprestar os livros sugeridos.

Aulas

Disponibilização de aulas dos cursos regulares, intensivos, de
aprofundamento ou minicursos, conforme necessidade do aluno
(aulas gravadas). As aulas são liberadas progressivamente, conforme
o avanço do treinamento.

Dúvidas

Whats app, e-mail ou facebook

Exercícios
objetivos
(preparação
para o TPS)

Listas de exercícios em diferentes níveis de dificuldade, cobrindo a
quase totalidade (!) dos exercícios de economia compatíveis
propostos pela banca Cespe desde 2007, pela banca IADES desde
2013 e pela ANPEC desde 2003 (economia brasileira,
principalmente).
Nível 1 - Exercícios de Fixação: para aplicação dos conteúdos recém
estudados, elaborados pela professora, com gabarito comentado.
Nível 2 - Exercícios de Concurso: para prática de questões extraídos
principalmente da banca Cespe (eventualmente, outras bancas).
Nível 3 - Listas de manutenção: para revisão continuada dos temas
vistos nos blocos anteriores (o aluno é chamado a reciclar
continuamente seus conhecimentos, através da aplicação prática)
Nível 4 – Listões: listas mais longas par revisão do módulo estudado,
a serem executadas após semana de revisão (divididas em 7:
micro/macro I/ macro II/ internacional/ FEB/ EBC I/ EBC II
Se feito na íntegra, o aluno executará mais de 2.000 exercícios
(assertivas) objetivos ao longo do treinamento.

Exercícios
discursivos
Preparação
para a 3ª fase
do CACD

Desde o início do treinamento, o aluno é desafiado a aplicar o que
estudou em exercícios discursivos. Dividirá a tarefa em exercícios com
consulta (na fase temática do programa) e sem consulta (na fase de
revisão).
Os exercícios se classificam por nível de dificuldade, etapa do
treinamento e extensão:
1. Nível de dificuldade (sempre identificado nas questões)
• Fácil (com consulta)
• Médio (com consulta)
• Difícil (com ou sem consulta)
• Muito difícil (exercício desafio, sem consulta)
2. Etapa do treinamento
• Fase temática (discursivas clássicas, padrão IADES ou CESPE)
• Fase de revisão (para as teóricas, discursivas DESAFIO)
3. Extensão
• 40 linhas
• 60 linhas
• Listas de questões minidiscursivas (6, 8, 10, 12 ou 15 linhas).
Diferentes graus de dificuldade.
Os exercícios são:
• De elaboração própria
• De elaboração das bancas (geralmente adaptadas) Cespe, Iades
ou ANPEC
• Já cobradas nas fases discursivas do CACD
Se feito integralmente, na modalidade GOLD, o aluno fará
aproximadamente 110 questões minidiscursivas e 30 questões
discursivas.

Atendimento
personalizado

Áudio (whats app) ou e-mail.

Materiais

Todos os materiais do treinamento são disponibilizados aos alunos pelo
web site. O acesso é ilimitado enquanto o aluno estiver inscrito no
programa.

É possível mudar de um plano a outro ao longo do TAE.
Individual
SEM
discursivas

Individual
BRONZE

Individual
PREMIUM

Individual
PLATINUM

Individual
GOLD

R$ 230,00

R$ 260,00

R$ 275,00

R$ 300,00

R$ 320,00

Treinamento
personalizado, incluindo
cronogramas, aulas,
atendimento, listas de
exercícios objetivos (todos
os níveis)
Número de Discursivas
Mensais

Listão – Fase de Revisão
após cada bloco, contendo
1 lista longa de questões
objetivas (100 a 150
questões), gabarito
simples, resolução (parcial)
comentada, lista de
minidiscursivas + correções
+ modelos de resposta
Mensalidade

O pagamento deverá ser realizado por cartão de crédito (paypal), mensalmente. O
aluno deverá informar qual a data de sua preferência (10, 20 ou 30 de cada mês) e 1
dia antes da respectiva data, receberá, por e-mail, invoice para pagamento. A fatura é
emitida em euros, com valor correspondente em reais (trata-se de importação de
serviços). O compromisso com o aluno é com o valor em reais (ou seja, taxas
cobradas pelo paypal, IOF ou variações cambiais não são cobrados dos alunos).
Não realizar o pagamento através de e-mail diretamente pelo paypal: aguarde o
invoice!
Apenas em situações excepcionais (não possuir cartão, por exemplo), será aceito
pagamento via depósito.

Não trabalho com boletos (por não morar no Brasil e não ter conta ativa).
O programa admite até 6 pausas (com duração máxima de 30 dias cada uma,
renováveis) e cancelamento a qualquer tempo, sem multas. As pausas devem ser
avisadas com antecedência (whats app ou e-mail) e serão descontadas na
mensalidade. O cancelamento é feito sem qualquer taxa ou multa. Tão somente é
calculado o valor proporcional até a data da solicitação.
Data de início dos treinamentos: depende de LISTA DE ESPERA. Consulte
disponibilidade (contatos na página seguinte).
Pagamento: no ato da inscrição, deve ser realizado pagamento de 50% da
mensalidade do plano escolhido (autorizar emissão de invoice ao solicitar sua
inscrição). Os outros 50% deverão ser pagos na data da preferência indicada pelo
aluno (10, 20 ou 30 de cada mês).
Planos facilitados de pagamento: o candidato poderá parcelar o pagamento em mais
vezes, sem juros (exemplo, poderá pagar a mensalidade em 2x, dobrando o tempo
para pagamento, sem qualquer acréscimo).

