Curso
REGULAR AVANÇADO

Sapien a

2017.2
Curso Avançado de Interpretação
Foco: Português

ESCOPO:
O Curso Avançado de Interpretação des na-se aos candidatos que querem aprofundar o estudo de
interpretação de texto. Serão veriﬁcadas técnicas de leitura, para que o candidato esteja apto a
responder ao comando pedido, tanto na primeira quanto na segunda fase. Para isso, a professora
Claudia Simionato irá se valer de provas da primeira e da segunda fase, assim como espelhos de
redações elaboradas.

MODALIDADE:
Inteiramente on-line

PÚBLICO ALVO:
O Curso tem como público alvo candidatos(as) que buscam aprofundar seu
conhecimento no tema trabalhado.

INÍCIO DAS AULAS:

TÉRMINO DO CURSO:

02

(re rada dos vídeos da Plataforma de Estudos)

de maio de 2017

31 de dezembro de 2017

CORPO DOCENTE:*

Claudia Simionato
*ATENÇÃO: Corpo docente sujeito a alterações em caso de
motivos supervenientes de força maior.

PROGRAMA DO MÓDULO:
TEMA

AULA

PROFESSOR

01

A interpretação de texto na primeira fase

Claudia Simionato

02

A interpretação de texto na primeira fase

Claudia Simionato

03
04

A interpretação de texto na segunda fase:
análise de comandos e de espelhos
A interpretação de texto na segunda fase:
análise de comandos e de espelhos

Claudia Simionato
Claudia Simionato

DISPONIBILIZAÇÃO DAS AULAS:
As aulas terão duração de uma hora e serão liberadas conforme o cronograma de aulas
disponibilizado pelo Curso Sapien a. Uma vez disponibilizada a vídeo-aula, o aluno pode assis r ao
vídeo no horário em que julgar conveniente. Cada vídeo-aula poderá ser acessada até 3 vezes.
(Horário Oﬁcial de Brasília)

A PLATAFORMA:
A PLATAFORMA DE ESTUDOS do Curso Sapien a é compa vel com Tablets (incluindo iPad) e
celulares (incluindo iPhone) e foi desenvolvida pela nossa própria ins tuição (assim, não
usamos plataformas gratuitas adaptadas para nosso uso, mas construímos nosso próprio
ambiente de curso, conforme as necessidades dos nossos alunos).

PLANTÃO DE DÚVIDAS:
Por meio do plantão de dúvidas, os alunos podem enviar seus
ques onamentos à professora. A resposta é dada pela própria docente e
enviada no prazo máximo de 10 dias de forma totalmente individualizada
e priva va.

VALORES:
MÓDULO

VALOR

Curso Avançado de Interpretação

R$550,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
• Boleto Bancário em até 2 vezes sem juros.
(Sujeito à análise e aprovação de crédito)
• Cartão de Crédito, à vista ou parcelado em até 12 vezes, com juros pelo PagSeguro.
(Neste caso, o aluno precisa veriﬁcar as polí cas de taxas do próprio Pagseguro)

DESCONTO PROMOCIONAL:
Desconto de 10% para pagamento à vista no boleto bancário.

Sapien a
Mais informações:
E-mail: querosabermais@cursosapientia.com.br
Telefone: (11) 3871-2484

