Curso
Regular de Redação
em
Língua Inglesa

Sapien a

2017
Professor Todd Marshall

O ESCOPO:

O alto desempenho na prova disserta va de Língua Inglesa cons tui, há
tempos, condição necessária para a aprovação no Concurso de Admissão à Carreira de
Diplomata. Mesmo que o (a) candidato (a) re boas notas nas demais disciplinas da terceira
fase, é fundamental garan r uma pontuação alta na prova de Inglês. Considerada uma das mais
di ceis do certame, em razão do rigor grama cal exigido pela banca, essa prova requer uma
preparação de longo prazo que efe vamente desenvolva as habilidades do aluno.

MODALIDADE:
Inteiramente on-line
e ao vivo.

ESTRUTURA PEDAGÓGICA:
Duração do Curso: Serão sete aulas de uma hora cada, programadas para
ocorrerem de março a julho de 2017

*Datas sujeitas à alteração se houver publicação do Concurso de Admissão à Carreira de
Diplomata de 2017.

ATIVIDADES:
Serão 24 exercícios disserta vos, ou seja, seis simulados completos no es lo da 3ª fase do CACD.

CORPO DOCENTE: Todd Marshall

*ATENÇÃO: corpo docente sujeito a alterações em caso de mo vos supervenientes de força maior.

ENCONTROS AO VIVO TIRA DÚVIDAS
Os alunos terão acesso a uma sessão de Coaching com o professor Todd para tirar
suas dúvidas em relação à disciplina de inglês. Cada sessão durará 15 minutos.

INÍCIO DAS AULAS:

20
Março de 2017
às 19h (horário de Brasília)

DISPONIBILIZAÇÃO DAS AULAS:
As aulas terão duração de uma hora e serão disponibilizadas de acordo com
o Calendário de Aulas produzido pelo Curso Sapien a. Uma vez
disponibilizada a aula, o aluno pode assis r ao vídeo no horário em que
julgar conveniente. Cada vídeo-aula poderá ser acessada até 3 vezes. A
PLATAFORMA DE ESTUDOS do Curso Sapien a é compa vel com Tablets
(incluindo IPad) e celulares (incluindo Iphone).
*A 1ª aula do curso será ao vivo.

TÉRMINO DO CURSO (Re

rada dos vídeos da Plataforma de Estudos):
As aulas serão re radas da Plataforma de Estudos 15 dias após a liberação da úl ma aula.

PLANTÃO DE DÚVIDAS:
Por meio do Plantão de Dúvidas, os alunos podem enviar seus
ques onamentos ao professor. A resposta, enviada no prazo máximo de
dez dias, é totalmente individualizada.

VALORES:
VALORES:

MÓDULO:
CRR – LÍNGUA INGLESA

R$ 1.997,00 (um mil novecentos e noventa e sete reais)

FORMAS DE PAGAMENTO:
• Boleto Bancário em até 3 vezes sem juros.
*10% de desconto para pagamento à vista
ou
•Cartão de Crédito, à vista ou parcelado em até 12 vezes, com juros es pulados pelo
PagSeguro (neste caso, o aluno precisa veriﬁcar as polí cas de taxas do próprio Pagseguro).
* Sujeito à análise e aprovação de crédito

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

