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 TURMAS DISPONÍVEIS  
VAGAS LIMITADAS! 

 

Formato Início Curso Turma Carga-horária 

Presencial (Rio) 27/04/2017 12971 6077  24 horas-aula 
  Online - Unidades 28/04/2017 12973 6079 

 

 DESCRIÇÃO 

 

O curso é especialmente dedicado aos candidatos que desejam aprofundar seus estudos para a 
Terceira Fase do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), na disciplina Língua 
Inglesa.  
 
Com base na elaboração de exercícios semanais, o Redação Língua Inglesa II busca aprofundar 
a preparação do (a) aluno (a) para as provas de Língua Inglesa da Terceira Fase do CACD, em 
suas quatro atividades: versão, resumo, tradução e dissertação. 
 
As aulas expositivas serão baseadas em temas relacionados a estruturas gramaticais e suas 
aplicações ao texto dissertativo. 

____________________________________________________________________________  

 

   INÍCIO  
 

. Presencial (Rio): 27/04/2017 

Término: 13/07/2017 

. On-line: 28/04/2017 

Acesso até: 11/09/2017 

 PERÍODO  
            

Presencial: Aulas às quintas-feiras, de 16h a 
17h40. 

Online: aulas disponibilizadas no Portal 
Damásio, às sextas-feiras, até às 19h. 

____________________________________________________________________________ 

 DIFERENCIAIS DO CURSO 
 

 Simulados 

 Material de apoio 

 Atendimento para solução de dúvidas 

 

 

 Corpo docente especializado  

 Reposição de aulas 

 Certificado de conclusão 

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

   DOCENTE | CARGA-HORÁRIA 
 

Turma Professora 

Diplomacia Redação Língua Inglesa II  Rodrigo Armstrong  

 

 12 aulas com duração de 1h40 minutos; 

 Carga horária total do curso – 24 horas-aula*. 

* A hora-aula equivale a 50 minutos. 

____________________________________________________________________________ 

METODOLOGIA 

Serão disponibilizadas ao (à) aluno (a), por semana, uma atividade discursiva e aulas de 
orientação teórica e prática, sobre as temáticas apresentadas no cronograma pelo professor.  

A objetivo é que, após a realização das atividades, o (a) aluno (a) consolide o conteúdo 
apreendido nas aulas por meio das correções. Os erros e acertos serão importantes para que se 
evidenciem os pontos da matéria que necessitam mais atenção, o que facilitará ao (à) candidato 
(a) direcionar seus estudos, com o auxílio do professor. 

O curso também é baseado em atendimentos semanais por Skype, nos quais os alunos poderão 
tirar dúvidas sobre o conteúdo do curso e as atividades nele realizadas.  

____________________________________________________________________________ 

AULAS AO VIVO – MODALIDADE ON-LINE 

Para esse curso, está disponível a opção On-line Ao Vivo. Você poderá assistir às aulas ao 
mesmo tempo em que são ministradas por nossos professores na Unidade Rio de Janeiro 
(Centro)! 
 
Caso você não possa assistir a transmissão ao vivo, a aula estará disponível em seu Portal do 
Aluno, na aba Aulas Complementares, em um período de 24 horas úteis. 
 
A grade de transmissão das aulas pode ser consultada no Portal do Aluno, no menu “Arquivos 
Diversos”.  
____________________________________________________________________________ 

 POLÍTICA DE VAGAS LIMITADAS 

Devido à natureza do curso, no qual há correções e atendimentos individuais, há limite de 30 
vagas para o Diplomacia Redação Língua Inglesa II. 

As inscrições serão realizadas por meio de pré-matrícula em nosso site. O (a) interessado (a) 
será contato pela unidade e poderá efetivar a matrícula em até dois dias úteis.  

Nos três primeiros dias de pré-matrícula, será dada preferência aos alunos ativos nos cursos 
Diplomacia 360º e Diplomacia Aplicado, respeitando a ordem de chegada das inscrições. Após 
esse prazo, as vagas remanescentes, se houver, serão abertas para o público em geral. 

Com o esgotamento das vagas, os interessados ficarão em lista de espera, para abertura de 
novas turmas.  



 

 

____________________________________________________________________________ 

 MANUAL DO ALUNO | REQUISITOS MINÍMOS | INFORMAÇÕES RELEVANTES 

• Consulte no Manual do Aluno todas as regras sobre os diferenciais dos cursos, tempo de acesso, aulas, 

reposição, requisitos e demais informações relevantes em: http://bit.ly/ManualDamasio2017 

 

IMPORTANTE: Não recomendamos que as aulas on-line sejam assistidas em redes de 

internet compartilhadas e sem fio.  

 

http://bit.ly/ManualDamasio2017

