Curso
PRIMEIRA ETAPA
MARATONA
CACD 2017

Sapien a

ESCOPO DO CURSO
Em conformidade com o edital do CACD 2017, publicado em 14/06/2017.
O obje vo do curso PRIMEIRA ETAPA MARATONA CACD 2017 é direcionar os estudos do aluno
que busca uma revisão de conteúdo para a primeira fase do Concurso de Admissão à Carreira de
Diplomata (CACD). O foco do curso é uma revisão teórica, somada com resolução de questões
obje vas que seguem o mesmo formato da primeira fase do concurso. As listas de exercícios serão
compostas por questões de provas de concursos anteriores e por questões inéditas. O conteúdo será
trabalhado de maneira temá ca, com destaque para os assuntos mais recorrentes nas provas do
CACD e com preciosas dicas sobre os tópicos mais importantes para o concurso.

MODALIDADE:
Inteiramente on-line

PÚBLICO ALVO:
O Curso tem como público alvo tanto candidatos(as) iniciantes quanto
candidatos(as) que buscam revisar e atualizar seus estudos pregressos.

DURAÇÃO DO CURSO E CARGA HORÁRIA:
A carga horária de cada disciplina foi cuidadosamente calculada pelos professores responsáveis em
conjunto com a Coordenação Pedagógica de forma a atender os mais relevantes conteúdos
abarcados pelo edital.

INÍCIO DO CURSO:
A par r da data de publicação
da Portaria para o CACD 2017

TÉRMINO DO CURSO:
Data da re rada dos vídeos da Plataforma: no dia de
aplicação da prova da 1ª fase do CACD 2017.

LISTA DOS MÓDULOS E CARGA HORÁRIA
MÓDULOS:

Quantidade de aulas:

MODALIDADE COMPLETA:

120 aulas de 1h cada.

LÍNGUA PORTUGUESA

16 aulas de 1h cada.

LÍNGUA INGLESA

16 aulas de 1h cada.

POLÍTICA INTERNACIONAL

16 aulas de 1h cada.

HISTÓRIA MUNDIAL

16 aulas de 1h cada.

HISTÓRIA DO BRASIL

16 aulas de 1h cada.

ECONOMIA

16 aulas de 1h cada.

DIREITO INTERNACIONAL

8 aulas de 1h cada.

DIREITO INTERNO

8 aulas de 1h cada.

GEOGRAFIA:

8 aulas de 1h cada.

FORMATO DAS AULAS:
A metodologia de estudo segue com total foco na prova da 1ª fase do CACD. Ao longo das aulas,
os professores farão uma revisão dos principais tópicos exigidos na prova, além disso, serão
corrigidas nas aulas questões de provas anteriores e questões inéditas a ﬁm de deixar o aluno o
mais familiarizado possível com as dinâmicas do concurso. Serão liberadas, também, listas
complementares de exercícios, contendo questões de provas an gas ou de outras provas, de
modo que o aluno possa dar con nuidade aos estudos.
CORPO DOCENTE:*

Língua Portuguesa: Claudia Simionato
Língua Inglesa: Todd Marshall
Polí ca Internacional: Guilherme Casarões e Leonardo Rocha Bento
História Mundial: Filipe Figueiredo
História do Brasil: Rodrigo Goyena
Direito Interno: Tacílio Alves

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

Direito Internacional: Diego Alﬁeri

Economia: Emanuel Sebag
Geograﬁa: Regina Araújo

DISPONIBILIZAÇÃO DAS AULAS:
As aulas terão duração de uma hora e serão liberadas conforme o Calendário de Aulas produzido pelo
Curso Sapien a e disponibilizado em sua Área do Aluno. 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 três
vezes.

A PLATAFORMA:
A Plataforma de Estudos do Curso Sapien a, desenvolvida por nossa própria ins tuição,
pode ser acessada por qualquer po de computador com conexão à internet. Além disso, ela
é compa vel com Tablets e Smartphones.

PLANTÃO DE DÚVIDAS:
Por meio do Plantão de Dúvidas, os alunos podem enviar seus
ques onamentos para os professores. A resposta é dada pelos próprios
docentes e enviada no prazo máximo de 10 dias de forma totalmente
individualizada e priva va.

BÔNUS:
Para os alunos matriculados na Modalidade Completa, serão oferecidos dois simulados ao
longo do curso, no mesmo formato da prova de 1ª fase do CACD.

VALORES:
MÓDULO:
MODALIDADE COMPLETA:

VALORES:

R$ 4.800,00

LÍNGUA PORTUGUESA

R$ 640,00

LÍNGUA INGLESA

R$ 640,00

POLÍTICA INTERNACIONAL

R$ 640,00

HISTÓRIA MUNDIAL

R$ 640,00

HISTÓRIA DO BRASIL

R$ 640,00

ECONOMIA

R$ 640,00

DIREITO INTERNACIONAL

R$ 320,00

DIREITO INTERNO

R$ 320,00

GEOGRAFIA

R$ 320,00

FORMAS DE PAGAMENTO:
NA CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE COMPLETA:
• Boleto bancário, em até 6 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).

NA CONTRATAÇÃO DE MODALIDADES AVULSAS
• Boleto bancário, em até 4 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).

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

