Curso
REGULAR DE REDAÇÃO
PORTUGUÊS

Sapien a

2017
Professora Claudia Simionato

ESCOPO:
As especiﬁcidades da prova disserta va de Língua Portuguesa da 2ª fase do Concurso de Admissão à
Carreira de Diplomata (CACD) requerem treinamento constante, tanto na parte formal, quanto na
parte de conteúdo. O nível de exigência da banca da 2ª fase tem crescido ao longo dos anos, o que
demanda atenção e conhecimento do candidato em relação aos critérios especíﬁcos da prova. O
Curso Regular de Redação de Português (CRR.P) provê o candidato dos ferramentais necessários
para um bom desempenho nessa fase crucial do concurso.

MODALIDADE:
Inteiramente on-line

PÚBLICO ALVO:
O curso tem como público alvo candidatos(as) que buscam aprimorar suas
competências em relação à segunda fase do CACD.

INÍCIO DO CURSO:

12

de abril de 2017 - 19h

Aula 01: ao vivo e aberta
CORPO DOCENTE:*

TÉRMINO DO CURSO:
As aulas serão re radas da Plataforma de
Estudos quinze dias após a liberação da úl ma
aula.

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

CARGA HORÁRIA DO CURSO:
Serão 20 aulas de 45 minutos cada, programadas para ocorrerem de abril a julho de 2017.
* Datas sujeitas à alteração se houver publicação do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2017.

SIMULADOS:
Serão disponibilizados dois simulados completos, nos mesmos moldes da 2ª fase do Concurso
de Admissão à Carreira de Diplomata. Os alunos matriculados receberão correções
individualizadas de suas a vidades, com observações relacionadas tanto em relação à forma
quanto em relação ao conteúdo dos exercícios realizados.

DISPONIBILIZAÇÃO DAS AULAS:
As aulas serão liberadas conforme 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.
* 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 para o(a) professor(a). A resposta é dada pelo(a)
próprio(a) docente e enviada no prazo máximo de 10 dias de forma
totalmente individualizada e priva va.

BÔNUS
Os alunos que contratarem o Curso Regular de Redação terão acesso ao seguinte bônus:

Ÿ Curso de Literatura com o professor Ivo Yonamine*.
* Corpo docente sujeito a alterações em caso de motivos supervenientes de força maior.

VALORES:
VALOR :
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

FORMAS DE PAGAMENTO:
• Boleto Bancário em até 5 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 20% para pagamento à vista no boleto bancário.

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

