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Questões 
discursivas inéditas 
8 questões inéditas de PI 
para treinar para a 
terceira fase de PI  

Estratégias de 
estruturação de 
resposta 
Das 10 aulas do curso, 5 
serão dedicadas a 
estratégias para aprimorar 
seus textos de PI 

  CURSO CACD | CURSO DISCURSIVO 2020 

EMENTA DO CURSO 
O Curso Discursivo 2020 de Política Internacional (PI) é voltado à 
preparação para a prova discursiva de terceira fase do Concurso de 
Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). O curso tem dez aulas e 
inclui oito questões inéditas para treino. São oferecidas duas turmas: 

- TURMA 1 (VAGAS ESGOTADAS): com correção individual 
comentada pelo professor; 

- TURMA 2: sem correção pelo professor (são fornecidas grades para 
autocorreção pelos alunos). 

Os conteúdos das duas turmas são idênticos. A única diferença 
entre elas é a modalidade de correção.  

 

www.cursocacd.com 



METODOLOGIA 
CURSO PRAGMÁTICO E INOVADOR. Este não 
é um curso convencional. O Curso Discursivo não é 
um curso de revisão de conteúdos de PI. Ele tem o 
propósito de ir além dos conteúdos que você já 
estudou, treinando aspectos práticos e eficazes para 
a prova discursiva de PI – razão pela qual ele não é 
recomendado para iniciantes. Para aprender a 
fundo as matérias de PI com um curso completo, 
acesse https://www.cursocacd.com/curso-regular-
extensivo-2020. Mas se você já estuda PI há algum 
tempo e quer treinar a resolução de questões 
discursivas, ver na prática que a terceira fase não é 
um “bicho de sete cabeças” e, de quebra, aprender 
técnicas para potencializar seu rendimento na prova 
de PI, não tenha dúvidas: este curso é para você!  

ESTRUTURA. O curso está baseado em dois eixos 
complementares: (i) resolução de questões inéditas 
de PI e (ii) aulas expositivas sobre a estruturação de 
respostas de PI e os temas abordados nas questões. 
Os temas não são informados previamente, para 
simular a situação real de prova, mas deverão ser 
abrangidos alguns dos temas centrais do edital de PI.  

CONTEÚDO 100% ATUALIZADO. As questões e 
os materiais são elaborados e as aulas são gravadas 
nas vésperas de sua publicação, com conteúdo 
atualizado de acordo com os acontecimentos 
internacionais recentes e as diretrizes atuais da 
política externa brasileira. 
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CRONOGRAMA  
DE AULAS* 
Aula 1 – 01/06/2020: A terceira fase de PI, tipos de questão e 

estratégias de resposta 

Aula 2 – 01/06/2020: Questão 1 + Videoaula sobre o tema da 
questão 

Aula 3 – 15/06/2020: Estruturação de resposta 

Aula 4 – 15/06/2020: Questão 2 + Videoaula sobre o tema da 
questão  

Aula 5 – 29/06/2020: Estratégias de introdução 

Aula 6 – 29/06/2020: Questão 3 + Videoaula sobre o tema da 
questão 

Aula 7 – 13/07/2020: Estratégias argumentativas de PI 

Aula 8 – 13/07/2020: Questão 4 + Videoaula sobre o tema da 
questão 

Aula 9 – 27/07/2020: Estratégias de conclusão 

Aula 10 – 27/07/2020: Simulado + Videoaula sobre os temas 
das questões 

* O cronograma poderá ser alterado em caso de publicação do edital 
do CACD 2020 ao longo do curso. Todas as aulas são gravadas 
previamente, e não é possível assisti-las ao vivo. Todas as aulas 
poderão ser acessadas da publicação até 31/12/2020. Na Turma 1, 
as respostas às questões só serão corrigidas pelo professor se forem 
enviadas em até 14 dias após a publicação da respectiva aula.  

 

 

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Acesse a página do curso (https://www.cursocacd.com/curso-discursivo-2020) e veja os preços das 
duas turmas e as condições de pagamento. Confira o desconto para pagamento à vista por 
depósito/transferência bancária (opção disponível apenas para a Turma 2). 

Se tiver qualquer dúvida, escreva para contato@cursocacd.com.  
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