
Curadoria



2

v

ÍNDICE
02  MENSAGEM
04  RESUMO DE NOTÍCIAS
10  CONVERSA COM APROVADOS
11  JOÃO NACARATE
12  LUIZ KEPPE
13  BRUNO CAMPONÊS
15  BRUNA VERÍSSIMO
17  BRUNO ROLIM

IDEG CURADORIA SIGA-NOS

CONVERSE COM A GENTE

TIAGO MIRANDA @cursoideg

contato@ideg.com.br

@cursoideg
ELIZEU OLIVEIRA

MARIANA JARDIM

Textos e reportagens 

Diagramação e artes

Supervisão e aprovação



3

v

Bom momento, Cacdista!
É uma grande alegria para todos nós aqui do IDEG 
dar as boas-vindas a você na nossa 2ª edição da 
Revista IDEG. Na primeira trouxemos os resumos 
de três dos principais assuntos que dominaram 
a pauta das atualidades durante o ano de 2019. 
Gostaríamos de agradecer a todo mundo que 
nos escreveu, comentou em redes sociais, nos 
apresentou opiniões e sugestões para essa nova 
empreitada do IDEG. Todas essas colaborações nos 
ajudam (e muito!) quando estamos pensando sobre 
quais assuntos tratar para a próxima edição. Essa 
também é uma novidade, nossa Revista será mensal 
e em cada número abordaremos temas relevantes 
para a preparação rumo ao Instituto Rio Branco. 
Nessa edição dividimos a revista em duas seções; um 
compilado do que mais marcou o mês de janeiro, 
e uma segunda onde tivemos a oportunidade 
de entrevistar 5 dos aprovados no concurso de 
admissão a carreira diplomática de 2019. 
Deixamos aqui também nosso muito obrigado 
à Bruna, ao João, aos Brunos, e ao Luiz, pela 
disponibilidade em conversar com a gente em um 
momento tão importante na vida de cada um deles. 

CACDISTA
MENSAGEM AO

Equipe IDEG

Também queremos agradecer aos mais 
de 800 alunos (811 para sermos exatos!) 
que participaram ao vivo das conversas. 
A participação de vocês enriquece 
profundamente o debate e amplia as 
discussões sobre a preparação para o CACD.
Esperamos que vocês gostem da revista 
deste mês, nos escrevam com suas críticas, 
sugestões. Tudo isso é fundamental para que 
possamos oferecer a vocês um material com 
qualidade e que atenda ao que vocês buscam!
Bons estudos e boa leitura.



4

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA

1 ano de governo Bolsonaro: 6 momentos-chave que revelam guinada na política externa brasileira
BBC 

A guinada do Itamaraty – novos e velhos laços
Valor Econômico

O Itamaraty e a diplomacia do casuísmo
Época

Governo Bolsonaro parece não compreender complexidades do tabuleiro da política internacional
O Estado de S. Paulo

Ideologia não pode ser base de decisão do Brasil sobre Irã
O Globo

Bolsonaro desiste de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça
Folha

Mourão reinaugura terça-feira base brasileira na Antártica
Agência Brasil

Brasil sediará reunião sobre paz no Oriente Médio vista como pró-EUA e anti-Irã 
Gazeta do Povo

EUA dão prioridade ao Brasil na fila da OCDE
O Estado de S. Paulo

O que o Brasil perde e ganha se entrar na OCDE, o ‘clube dos países ricos’
BBC News Brasil

Brasil pede para sair da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos
O Globo

Na Índia, objetivo é transformar etanol em commodity global
O Estado de S. Paulo

Como é a balança comercial do Brasil com o Irã
NEXO

RESUMO DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS
JANEIRO/20
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Brazil to sign 20 pacts during Bolsonaro visit to elevate strategic partnership
The Economic Times (Índia)

Secretário de Estado dos EUA diz que governo Trump defenderá ‘fortemente’ entrada do Brasil na OCDE
O Estado de S. Paulo

Em Davos, Guedes mostra Brasil a investidores
O Globo

Apoio por assento na ONU
Correio Braziliense

A viagem de Bolsonaro e o histórico da relação Brasil-Índia
NEXO

Brazil to ink over 15 agreements during President Bolsonaro’s visit: Brazilian Envoy
India

Bolsonaro cria Conselho da Amazônia após críticas sobre política ambiental
AFP

Davos elogia Brasil, mas teme polarização política e dano ambiental
Valor Econômico

Brazil Space Cooperation: South American nation to track ISRO’s Chandrayaan-3 and Gaganyaan missions
Financial Express

Tereza Cristina, a chanceler pragmática
Veja

Brasil autoriza que EUA deportem novo grupo de brasileiros
O Globo

Taurus assina joint venture com grupo indiano durante visita de Bolsonaro à Índia
Folha

EUA

Justiça libera verba de US$ 3,6 bilhões para muro de Trump
O Estado de S.Paulo

Relações EUA-Irã desde o golpe de 1953 até aos ataques com mísseis de 2020
Publico

A radiografia do poder militar do Irã
El Pais

EUA e Irã: uma semana de escalada, 40 anos de tensão
NEXO

Política externa de Trump busca mais impacto eleitoral
O Estado de S. Paulo

EUA e China assinarão acordo comercial para aliviar guerra comercial
Reuters

Brasil é país com quem EUA têm maior avanço no superávit comercial
Valor Econômico

Trump se lança em Davos contra o “catastrofismo climático” diante da ativista Greta Thunberg
El País
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Hundreds of Central Americans enter Mexico under watch of security forces
Reuters
La Palestine rejette en bloc le deal de Trump
HesPress

Trump Outlines Mideast Peace Plan That Strongly Favors Israel
The New York Times

MEIO AMBIENTE

Empreendedorismo verde
O Estado de S. Paulo

AMÉRICAS

Governo argentino cogita retomar barreiras às importações importações, medida que pode afetar o Brasil.
Valor Econômico

OEA reconhece Guaidó e pede novas eleições presidenciais na Venezuela
RFI

Revolução Cubana: 61 anos com nova constituição e resistência histórica
Diário do Centro do Mundo

Diplomacia ciudadana con Brasil
El Clarin

Primeira viagem ao exterior: Alberto Fernández irá a Israel cinco dias após o aniversário da morte de Nisman
La Nacion

Venezuela crisis: Pompeo pledges more US support for Guaidó
BBC

Brasil, México y Argentina, las grandes economías regionales estancadas
La Vanguardia

ÁSIA

O que é a moratória nuclear que a Coreia do Norte ameaça romper
NEXO
 
Ano do Rato começa difícil para o presidente Xi Jinping
Valor Econômico

Taxa de natalidade chinesa cai ao menor nível da história desde a formação da República Popular da China.
The Guardian

PIB da China tem crescimento mais baixo em 29 anos
Folha

Chefe da Inteligência japonesa se encontra com Putin para retomar negociações de paz.
Asahi

ORIENTE MÉDIO

Notícia da morte de chefe da Guarda Revolucionária do Irã põe Oriente Médio em alerta
Crusoé
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Au Liban, la protestation reprend pour une semaine de « colère »
Le monde

Fim da era de domínio dos EUA no Oriente Médio
Valor Econômico

How to Stop Libya’s Collapse
Foreign Affairs

Sultão Haitham do Omã e a posição estratégica da península de Musandam
Al Jazeera

Isis starting to reassert itself in Middle East heartlands, UN warns
The Guardian

GLOBAL

A Nova Lei de Informática e o novo Padis após decisão da OMC
O Estado de S. Paulo

What’s WTO’s legacy after 25 years?
El País

Quais fatores devem influenciar a economia global em 2020
Nexo

A indiferença do mundo às aflições muçulmanas
Valor Econômico

Mudanças climáticas entram na agenda do Fórum de Davos
O Globo

Davos VIPs are worried about the climate crisis. They’re still using private jets
CNN

Cenários para o mercado global
O Estado de S. Paulo

Novo Reino Unido criado pelo Brexit inicia seu ano zero
O Globo

França dividida
O Estado de S. Paulo

Dix pays dont le Liban perdent leur droit de vote à l’AG de l’ONU
HesPress

OMS alerta para a possibilidade de surgimento de novo vírus
O Globo

O Parlamento turco concedeu ao presidente turco autorização para atuar militarmente no conflito líbio. 
O Estado de S. Paulo

FMI reduz expectativa de crescimento no mundo para 2020, mas eleva a do Brasil
Folha

Vladimir Putin publishes reforms that open way for indefinite rule
FT

Cerimônia sobre Auschwitz vira novo palco para a disputa Rússia-Ocidente
Folha
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UN’s top court orders Myanmar to protect Rohingya from genocide
The Guardian

Após China, Cuba retarda adesão de associação de juristas evangélicos na ONU
O Estado de S. Paulo

Após Brexit, Reino Unido mudará regras de emissão de vistos e mira em imigrantes qualificados
O Globo

O que muda no Reino Unido após o brexit no dia 31 de janeiro?
Folha

W.H.O. Declares Global Emergency as Wuhan Coronavirus Spreads
The New York Times

ECONOMIA

País vendeu US$ 37 bi das reservas no ano passado
Valor Econômico

Argentina e disputa entre EUA e China reduzem saldo comercial
O Estado de S. Paulo

Acordo entre EUA e China pode afetar agronegócio
O Globo

Produção agroindustrial voltou a diminuir no país em novembro, indica FGV
Valor Econômico

ASSUNTOS FINANCEIROS, ECONÔMICOS E INVESTIMENTOS

Brasil volta à rota de investimento dos chineses
O Estado de S. Paulo

Argentina tem maior saldo comercial em 17 anos
Valor Econômico

Regra de exceção acirra guerra no comércio mundial
Valor Econômico

Em Davos, governo oferece R$ 320 bilhões em projetos a investidores; 5G lidera a lista
O Estado de S. Paulo 

IPCA-15 sobe 0,71% e tem maior taxa para janeiro desde 2016, aponta IBGE
Valor Econômico

Rombo nas contas externas sobe a US$ 50,762 bi em 2019, 2,76% do PIB
Folha

Exportação fica mais dependente de EUA e China
Valor Econômico

LITERATURA

4 poemas de João Cabral comentados por escritores e críticos
Por ocasião do centenário do autor pernambucano, acadêmicos e poetas selecionam a pedido do ‘Nexo’ trechos 
que dialogam com o presente ou sintetizam traços de seu trabalho
NEXO 
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NOTAS DO MRE

Nota nº 1
3 de janeiro de 2020
Acontecimentos no Iraque e luta contra o terrorismo
Itamaraty

Nota nº 2
5 de janeiro de 2020
Convocação de eleições na Bolívia
Itamaraty

Nota nº 3
5 de janeiro de 2020
Declaração do Grupo de Lima
Itamaraty

Nota nº 4
6 de janeiro de 2020
Declaração do Grupo de Lima
Itamaraty

Nota nº 8
20 de janeiro de 2020
III Conferência Ministerial Hemisférica de Luta Contra o Terrorismo
Comunicado Conjunto
Itamaraty
 
Nota nº 10
25 de janeiro de 2020
Assinatura de Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Brasil e a Índia
Itamaraty

Nota nº 11
25 de janeiro de 2020
Visita de Estado do Senhor Presidente da República à Índia – Documentos adotados – Nova Delhi, 25 de 
janeiro de 2020
Itamaraty

Nota nº 12
25 de janeiro de 2020
Plano de Ação para fortalecer a Parceria Estratégica entre o Brasil e a Índia – 25 de janeiro de 2020
Itamaraty

Nota nº 13
25 de janeiro de 2020
Comunicado Conjunto Brasil-Índia por ocasião da Visita de Estado do Presidente da República Federativa do 
Brasil à Índia (25-27 de janeiro de 2020)
Itamaraty 

Nota nº 14
27 de janeiro de 2020
75 anos da liberação do campo de concentração nazista em Auschwitz-Birkenau
Itamaraty
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Nós, do IDEG, buscamos sempre tratar a preparação para o cacd com o maior 
grau de realismo e transparência possíveis. Para nós é fundamental deixar 
claro, desde o primeiro dia da preparação, que o caminho para aprovação é 
árduo, complexo e, por muitas vezes, mais longo do que se imagina. Mas,  
que acima de tudo, é um caminho possível. Não acreditamos em nenhum 
tipo de “passe de mágica” ou “caminho das pedras” para chegar à aprovação. 
Pelo contrário, acreditamos que a soma de estudos, dedicação, esforço e 
experiência é o que torna possível estar entre os aprovados no CACD.
E é sobre esse último fator da equação que queremos falar com vocês: 
experiência! 
Quem melhor para falar sobre o trajeto até o Instituto Rio Branco que 
5 aprovados no último concurso? Enviamos para todos eles as mesmas 
perguntas e pedimos para que compartilhassem um pouco da sua história de 
vida conosco. Vocês verão que, apesar das grandes diferenças entre os tipos 
de preparação de cada um deles, o esforço, a dedicação e a persistência, são 
pontos que unem esses que serão parte de uma nova geração de diplomatas. 
A ideia é trazer até vocês um relato real sobre como cada um encarou o desafio, 
quais foram as dificuldades, as alegrias, e o que os motivou nos momentos 
difíceis. Perguntas essas que nos fazemos durante a preparação. 
Esperamos que vocês gostem, tanto quanto nós,  de conhecer um pouquinho 
mais sobre a história de cada um deles.

Boa leitura.

Equipe IDEG
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Bacharel em Relações Internacionais pela UnB. Começou 
trabalhando no ICMBio, depois foi para a Secretaria de Portos 
da Presidência da República; começou, então, a estudar para o 
concurso do Rio Branco. Depois de algumas tentativas, altos e 
baixos e muitas horas de estudos, conseguiu ser aprovado no 
concurso de 2019.

A preparação foi longa, repleta de tentativas, erros e 
aprendizados. No início, a principal dificuldade foi criar uma base 
de conhecimento para tantas matérias. Com o passar do tempo, 
o principal desafio passou a ser a organização dos cadernos e as 
revisões.

Estabeleci uma meta diária de horas a serem estudadas, sem um 
cronograma fixo de matérias. O tempo dedicado a cada disciplina 
variava, de acordo com demandas externas (como questões para 
entregar) ou a percepção de maior ou menor necessidade de 
tempo a ser dedicado a cada matéria.

Três fatores foram chave para a aprovação: a condensação de 
cadernos, a revisão das matérias e o treinamento para as provas.
A condensação dos cadernos ocorreu pela necessidade 
identificada de compilar e sistematizar tudo aquilo que já tinha 
anotado de aulas e de leituras. De acordo com a mátria, fiz 
compilação em tópicos, em mapas mentais ou em tabelas.

A revisão das matérias foi facilitada pelos cursos extensivos. Ao 
assistir as aulas, consegui identificar os pontos das matérias em 
que tinha dificuldade e os que estavam relativamente bem. A 
partir disso, pude direcionar as leituras.

O treinamento de questões eu fiz com as provas antigas do TPS e 
com a resolução de questões objetivas e discursivas do IDEG.

Aos que estão começando: é preciso saber que vocês vão ler 
coisas que não precisa, fichar informações desnecessárias… mas é 
preciso, com o tempo, identificar os erros e aprender com eles.

Aos que bateram na trave: não desanimem, faltam alguns ajustes!

FORMAÇÃO: RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

LIVRO: MACHADO DE ASSIS
CURSOS IDEG: CURSOS 
TEÓRICOS EXTENSIVOS, 
CURSOS DE QUESTÕES 
OBJETIVAS, CURSOS DE 
QUESTÕES DISCURSIVAS E 
CURSOS DE IDIOMAS.

COMO O IDEG FOI IMPORTANTE 
NA SUA PREPARAÇÃO: 
NA REVISÃO DO CONTEÚDO 
E IDENTIFICAÇÃO DE 
FRAQUEZAS E TAMBÉM NO 
TREINAMENTO PARA APLICAR 
O CONHECIMENTO TANTO NAS 
QUESTÕES OBJETIVAS QUANTO 
NAS QUESTÕES SUBJETIVAS.

TEMPO DE ESTUDO: 04 ANOS
MAIOR DIFICULDADE: 
CONSEGUIR UNIFICAR O 
MATERIAL
MAIOR FACILIDADE:  DECORAR 
DATAS
DICA PARA OS CACDISTAS: 
NÃO DESANIMEM, NEM 
SEMPRE É FÁCIL IDENTIFICAR 
QUE SE ESTÁ AVANÇANDO E A 
PREPARAÇÃO É REPLETA DE 
ALTOS E BAIXOS.

JOÃO PAULO MELO NACARATE

“Se partires um dia rumo à ítaca faz 
votos de que o caminho seja longo repleto 
de aventuras, repleto de saber”

Como foi a sua preparação? Quais foram os desafios encontrados no 
início e quais outros foram surgindo ao longo do tempo?

Como foi o processo de organização dos seus estudos? Você se baseou 
em algum modelo, quais foram úteis para você?

Quais os momentos chave para a sua aprovação? E a o que você credita 
esses momentos?

Qual sua mensagem para os cacdistas, os que estão começando, os que 
estão no meio da caminhada, e aos que bateram na trave?
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Nascido em São Carlos-SP. Graduado em direito e mestre em 
direitos humanos pela Universidade de São Paulo

Estudei por pouco mais de 6 anos. No início, acredito que as 
minhas maiores dificuldade eram saber o que valia a pena ser 
lido e como sistematizar o conhecimento adquirido. Com o 
tempo, fui entendendo quais são as obras mais importantes 
para a preparação e quais são os métodos de fichamento que 
funcionam melhor para mim. Novos desafios surgiram, com 
destaque para o de manter a persistência e a resiliência após 
diversas reprovações. 

Fiz fichamentos de todas as matérias, com exceção de história 
mundial, a qual preferi estudar por meio da leitura e da releitura 
de livros. Optei por elaborar os fichamentos no computador, 
já que o formato digital facilita a atualização e a edição do 
material. Além disso, fiz uso dos chamados “flashcards” para o 
estudo de vocabulário de línguas estrangeiras. 

Um dos momentos chave foi, certamente, a decisão de 
continuar estudando após ter ficado apenas duas posições 
atrás do número de vagas oferecidas em 2017. Credito essa 
decisão ao desejo de alcançar meu objetivo, bem como a uma 
análise realista da evolução de meu desempenho ao longo da 
preparação. 

Busquem o equilíbrio: de um lado, perseverança, determinação 
e foco, e, de outro, o reconhecimento de que se divertir e 
cultivar boas relações pessoais são fundamentais para tornar o 
processo de preparação mais leve e efetivo; de um lado, o sonho 
de ser diplomata e de servir ao pais, e, de outro, a certeza de 
que o valor de uma pessoa não depende da aprovação em um 
concurso; de um lado, fé e confiança em si mesmo, e, de outro, 
compreensão realista do grau de dificuldade do concurso e do 
alto investimento – de esforço, tempo e dinheiro - demandando 
por ele. Penso que os candidatos iniciantes devem buscar 
utilizar esse ímpeto inicial de modo pragmático, priorizando 
as leituras fundamentais de cada matéria. Para os candidatos 
que estão no meio da caminhada, sugiro que foquem na revisão 
contínua do material que já reuniram. Quanto aos candidatos 
que bateram na trave, acredito que pode ser alentador o fato de 
que muitos dos candidatos aprovados nesse e nos últimos anos 
já estiveram nessa situação. A diferença entre ficar próximo 
e ser aprovado é muito pequena e quem bateu na trave já 
mostrou que tem todas as condições de passar. 

FORMAÇÃO: DIREITO

LIVRO: GRANDE SERTÃO: 
VEREDAS 

TEMPO DE ESTUDO: 6-7 ANOS 
MAIOR DIFICULDADE: A PARTE 
DE CONTAS NACIONAIS EM 
ECONOMIA 
MAIOR FACILIDADE: EM 
RELAÇÃO AO CONCURSO, 
A ESCRITA EM PORTUGUÊS 
– MAIS PRAZER DO QUE 
FACILIDADE, PRA SER SINCERO

LUIZ CARLOS KEPPE NOGUEIRA

“Assim que você começa a caminhar, 
o caminho aparece”

Como foi a sua preparação? Quais foram os desafios encontrados no 
início e quais outros foram surgindo ao longo do tempo?

Como foi o processo de organização dos seus estudos? Você se baseou 
em algum modelo, quais foram úteis para você?

Quais os momentos chave para a sua aprovação? E a o que você 
credita esses momentos?

Qual sua mensagem para os cacdistas, os que estão começando, os que 
estão no meio da caminhada, e aos que bateram na trave?

12

CURSOS IDEG: CURSOS 
REGULARES DE ECONOMIA E 
GEOGRAFIA 

COMO O IDEG FOI IMPORTANTE 
NA SUA PREPARAÇÃO: 
AS AULAS APROFUNDADAS 
E DETALHADAS, OS SLIDES 
BEM ORGANIZADOS E A 
BIBLIOGRAFIA PRECISA 
INDICADA NOS CURSOS FORAM 
FUNDAMENTAIS PARA QUE EU 
CONSEGUISSE ESTRUTURAR 
MEU CONHECIMENTO NOS 
PRIMEIROS ANOS DE ESTUDO. 
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Formado em Direito pela PUC/SP, mestre em Relações 
Internacionais pelo IRI/USP e servidor do Tribunal Regional 
Federal da Terceira Região.

Foi praticamente uma década até a aprovação. Saí da 
faculdade em 2009, com a ideia de prestar o CACD. Embora 
tenha começado a fazer as primeiras aulas para as matérias 
ainda em 2009, o início da minha preparação [estudos de 
forma sistemática] só ocorreu em 2010, por alguns fatores. 
A primeira dificuldade que tive foi saber exatamente o 
que tinha de ser estudado. Eu não tinha muita noção dos 
nomes dos melhores autores, dos livros mais indicados e de 
outros textos. Por exemplo: até eu saber que o melhor livro 
de Microeconomia era o do Pyndick levou alguns anos – 
nos primeiros dois ou três anos, achava que ler Mankiw e 
revisar cadernos dos professores que tinha tido até então 
era suficiente. E não era. Outro exemplo: em Direito 
Internacional, não dá para ficar na dupla Francisco Rezek-
Paulo Henrique Gonçalves Portella. 
A segunda dificuldade que tive foi metodológica – como 
estudar? Desde o início, escutei que leitura sem fichamento 
acaba sendo uma não leitura. Por isso, resumia tudo o que lia. 
Ocorre que, entretanto, meus resumos eram extremamente 
minuciosos e longos, isto é, perdia muito tempo escrevendo-
os – e minha leitura já é naturalmente lenta. Em História do 
Brasil e História Geral, por causa da alta carga de leitura, isso 
acabou me tomando mais tempo do que o necessário.
Não obstante esses desafios, consegui passar pelo TPS e ir 
até a Terceira Fase em 2011, quando fiquei em 46º. Foi 
quando se iniciou meu “segundo período da preparação”, 
correspondente aos anos de 2012 e 2013. Aqui, meu grande 
equívoco foi ter dado importância excessiva ao TPS. Sim, é 
isso mesmo. Nessa época, eu ainda vivia de paitrocínio, o que 
significou que tinha muito tempo disponível para o estudo. 
Ao invés de focar nas provas dissertativas desde o início 
do ano, minha preocupação era passar pelo TPS – afinal, 
em 2011, eu fui a nota de corte, de modo que coloquei na 
minha cabeça que eu era ruim de prova teste, mas bom de 
escrita. Assim, nos TPS de 2012 e 2013 – que passaram a 
ser muito mais restritos que os anteriores, pois no primeiro 
só 200 passavam de fase, e, no segundo, apenas 100 – eu fui 
para a prova duplamente desfavorecido: (i) focado “demais”; 
(ii) psicologicamente abalado, por causa das muitas pressões 
decorrentes não só da decisão de prestar o CACD, mas 
também de viver às custas da família. Rodei em ambos!
O terceiro momento compreende os anos de 2014 a 2017. 
Após ter rodado no TPS de 2013, procurei desesperadamente 
alguma atividade profissional que me desse autonomia 
financeira. E encontrei duas atividades que muito me 
ajudaram, não só na preparação, mas na vida mesmo: 

FORMAÇÃO: DIREITO

LIVRO: HISTÓRIA DO 
PENSAMENTO DIPLOMÁTICO 
BRASILEIRO 

TEMPO DE ESTUDO: 10 ANOS
MAIOR DIFICULDADE: 
MICROECONOMIA

MAIOR FACILIDADE: INGLÊS

BRUNO CAMPONÊS

“Aqui é trabalho, meu filho”

Como foi a sua preparação? Quais foram os desafios encontrados no 
início e quais outros foram surgindo ao longo do tempo?

CURSOS IDEG: ECONOMIA, 
POLÍTICA INTERNACIONAL, 
GEOGRAFIA, PORTUGUÊS, 
FRANCÊS E DIREITO.

COMO O IDEG FOI IMPORTANTE 
NA SUA PREPARAÇÃO: 
QUALIDADE DO CORPO 
DOCENTE.



Para quem está começando, eu perguntaria várias vezes: “tem certeza disso?”, pois este concurso chega 
a ser cruel com as pessoas. A diferença entre aprovação e reprovação pode resumir-se a alguns décimos, 
o TPS tem um quê de aleatoriedade muito alto, e o psicológico pesa bastante. Embora haja candidatos 
que conseguiram ser aprovados em poucos anos, há casos em que a espera é longa (o meu caso). Então, 
minha mensagem aos iniciantes é: vocês têm certeza de que querem isso mesmo?
Quanto aos que estão no meio da caminhada, o fundamental é saber o que pode/deve ser melhorado 
nos estudos. Um erro que pode acontecer é ficar em uma “zona de conforto” em relação à maneira de 
estudar. Depois de um tempo de dedicação exclusiva ao concurso [uns 3, 4 anos], talvez seja bom abrir 
uma outra frente: fazer uma pós-graduação ou prestar um concurso de nível médio. Para mim, deu 
muito certo.
Para quem está batendo na trave: não desistam em hipótese alguma! A diferença entre bater na trave 
novamente e ser aprovado depende de ajustes pontuais na preparação, sobretudo de identificar onde 
estão os “buracos”, os pontos fracos.

Qual sua mensagem para os cacdistas, os que estão começando, os que estão no meio da caminhada, e aos que 
bateram na trave?

Não teve modelo nenhum. Foi tudo na base de leitura-fichamento-exercícios.

Como foi o processo de organização dos seus estudos? Você se baseou em algum modelo, quais foram úteis para 
você?

mestrado em Relações Internacionais e aprovação no concurso para Técnico Administrativo do TRF3. 
Se antes eu estava ultrafocado e psicologicamente mal, a partir de 2014 eu comecei um longo processo 
de “desfoco” e de alívio, ainda que parcial, dos meus tormentos. Eu basicamente deixei de estudar 
antecipadamente para o concurso. O que aconteceu? Passei em todos os TPS de 2014 a 2017. Em 
2014, tamanho era meu estado de relaxamento, que fiquei em 15º, algo absolutamente surpreendente 
para mim. O grande desafio aqui foi conciliar trabalho, estudos e compromissos acadêmicos (que, no 
meu caso, não foram poucos!) com a necessidade de estudar para as fases dissertativas dos CACDs. 
Meu “erro” foi o fato de meu estudo ter-se tornado reativo, já que eu estudava para o CACD apenas 
para “dar conta” das provas dissertativas. Assim, eu até que ia bem no concurso – meu nome constou 
entre os aprovados em 2014 e 2015 –, mas, como estava no limite da minha capacidade, não foi 
possível ir além.
O quarto e último momento começou em 2018. No início desse ano, eu já havia consolidado não 
só conhecimento das matérias, mas também havia chegado à conclusão de que, para ser aprovado, 
eu deveria fazer isto: estudar em ritmo de “terceira fase” (ou seja, treinar para as provas dissertativas) 
desde o começo do ano, deixando o TPS em segundo plano. Contudo, o concurso da ABIN acabou me 
tomando tempo precioso para colocar essa ideia em prática. Além disso, no TPS de 2018 eu cometi 
um erro que já não poderia cometer: entrar “pilhado” na prova. Jamais, em hipótese alguma, deve o 
candidato entrar nas provas com o pensamento de “agora é a hora”, “vamo que vamo”, “ninguém me 
segura”, etc. É receita para cometer erros bobos. Mas esse fracasso em 2018 foi muito bem-vindo: 
me permitiu conhecer meu grande amor – o que me trouxe muitas alegrias – e me deu a chance de 
colocar em prática, a partir de 2019, aquilo que eu já tinha entendido ser crucial: estudar para as 
provas dissertativas desde o começo do ano. Desde janeiro do ano passado, outro fator contribuiu 
muito: dois dias de home office, graças à digitalização dos processos da Justiça Federal. Só o fato de 
poder trabalhar de casa me ajudou a organizar meu cronograma de estudo. Fiquei mais produtivo no 
trabalho, o que me deu mais tempo, durante esses dois dias, para ler tudo o que tinha de ser lido e 
fazer todos os exercícios (dissertativos). Um aspecto importante desse quarto e derradeiro momento 
foi o fato de eu mal ter assistido a aulas no computador. Percebi que, no estágio em que estava, o foco 
deveria ser leitura e exercícios. Assim, as aulas a que assisti estavam todas em velocidade 1,5/2,0 (às 
vezes até mais), a fim de priorizar aquilo que não estava plenamente consolidado. Na verdade, faltava-
me paciência, após tantos anos e tantas aulas minuciosamente assistidas e anotadas.
Felizmente, em 2019, tudo acabou dando certo: de tanto treinar, fiz as provas em muito menos tempo 
do que estava acostumado a fazer; e, como estava emocionalmente bem, consegui manter minha 
cabeça fria.
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Bacharel em Direito pela UFRJ e decidiu pela carreira 
diplomática em meados de 2018. Paixão, persistência, 
pragmatismo e (muita!) disciplina acompanharam-na durante 
sua preparação. Foi aprovada no CACD 2019.

Minha preparação durou cerca de 1 ano e meio. No início, 
foi muito difícil me organizar para dar conta de todo o edital. 
Algumas disciplinas pareciam impossíveis de serem superadas. 
Com o tempo, atualizar periodicamente meu planejamento, e 
encontrar motivação mesmo em meio a uma rotina desgastante 
de estudos foram os principais desafios. 

No início da preparação, contei com o “background” de que 
dispunha por ter prestado outros concursos. Gosto muito do 
Ciclo EARA, do Fernando Mesquita, que combina resolução 
de exercícios, revisões e estudo do conteúdo. Não acredito que 
exista um método perfeito, sobretudo num concurso como o 
CACD. Embora tenha sido meu ponto de partida, a técnica do 
Fernando Mesquita foi continuamente adaptada ao longo dos 
meses, até que eu tivesse uma metodologia própria, compatível 
com a minha forma de aprender.
Fiz muitos exercícios, sem desprezar as leituras. Entendi desde 
cedo que uma atividade depende da outra. Com as leituras, 
ganha-se arcabouço teórico essencial para a resolução das 
questões. Por outro lado, sem resolvê-las, perde-se o parâmetro 
das matérias. Estuda-se, mas não se estuda para o CACD. 

IDADE: 23 ANOS
FORMAÇÃO: DIREITO

LIVRO: BÍBLIA SAGRADA

TEMPO DE ESTUDO: 1-2 ANOS
MAIOR DIFICULDADE: 
ECONOMIA E FRANCÊS
MAIOR FACILIDADE: INGLÊS

BRUNA VERÍSSIMO

“Caminante no hay caminho, se hace 
caminho al andar”

Como foi a sua preparação? Quais foram os desafios encontrados no 
início e quais outros foram surgindo ao longo do tempo?

Como foi o processo de organização dos seus estudos? Você se baseou 
em algum modelo, quais foram úteis para você?

CURSOS IDEG: PACOTE DE 
DISCURSIVAS E DE 2ª FASE 
(ECONOMIA, DIP, DIREITO 
INTERNO, PI E GEOGRAFIA), 
PRÉ-TPS DE ECONOMIA E DE 
DIP
COMO O IDEG FOI IMPORTANTE 
NA SUA PREPARAÇÃO: 
O IDEG SEMPRE FOI 
UMA REFERÊNCIA DE 
CURSO RESPONSÁVEL 
E COMPROMETIDO COM 
A PREPARAÇÃO DOS 
CANDIDATOS. MESMO ANTES 
DE ME MATRICULAR NOS 
CURSOS, OS PROFESSORES 
MOSTRAVAM-SE PRESTATIVOS 
E DISPOSTOS A AJUDAR COM 
BIBLIOGRAFIA E TÉCNICAS 
DE ORGANIZAÇÃO. QUANDO, 
FINALMENTE, VIREI ALUNA DO 
CURSO, A DISPONIBILIDADE 
NÃO FOI DIFERENTE. RECEBI 
ÓTIMAS EXPLICAÇÕES, 
CORREÇÃO DE EXERCÍCIOS 
(MINHA PRIORIDADE À ÉPOCA) 
E, COM ISSO, PUDE OBTER 
SALDO POSITIVO NO TPS E 
NA FASE DISCURSIVA. SEREI 
ETERNAMENTE GRATA A CADA 
PROFESSOR POR TER-ME 
AJUDADO A REALIZAR ESTE 
SONHO. 

Certamente, foram essenciais o final do CACD 2018, o carnaval 
(calma, eu posso explicar) e os meses de maio e junho de 2019. 
O pós-CACD 2018 foi o momento em que tracei meu primeiro 
planejamento de estudos para 2019. Coloquei tudo na balança: 
chances de aprovação, condição financeira, tempo, renúncias 
necessárias, etc. Foi um momento chave, porque eu tinha em 
mãos os melhores índices de desempenho que alguém pode ter: 
minhas provas corrigidas pela banca examinadora. Ali estavam 
meus erros e acertos medidos de acordo com as expectativas dos 
professores. Não poderia desperdiçar um material tão valioso. 
Por mais controverso que pareça, o período do carnaval ensinou-
me a importância do descanso. Feito o planejamento no final 
de 2018, comecei uma rotina intensa de estudos. Em março, 
bem antes do previsto, eu estava exausta. Meu rendimento caíra 
sobremaneira e eu não sabia mais quanto tempo aguentaria 
aquela rotina extenuante. Nesse momento, eu tomei uma decisão 
essencial para minha trajetória: eu descansei. Sei que, para 
muitos, isso pode ser interpretado como contraproducente, mas 
não foi. Se eu não parasse ali, provavelmente não aguentaria 

Quais os momentos chave para a sua aprovação? E a o que você credita 
esses momentos?
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Conheçam-se e conheçam a prova. Esses dois princípios caminham juntos. Não adianta ter feito uma 
análise detalhada do melhor método, da sua forma de aprendizagem favorita, do seu limite de horas 
de estudo por dia, se isso não foi aplicado ao CACD. Do mesmo modo, é insuficiente ter as melhores 
estatísticas sobre os temas mais cobrados, os argumentos utilizados pelos candidatos bem-sucedidos, 
métricas bem definidas, se isso não for acrescido de um estudo eficiente e adequado ao seu perfil. 
Para os que começam agora, existe uma oportunidade ótima de, desde já, fazer boas escolhas, o que 
certamente contribui para sua aprovação. Para os que estão há mais tempo nessa caminhada, isso 
não é demérito para ninguém; ao contrário, valorizem o tempo transcorrido e busquem identificar 
suas dificuldades em cada prova. Esse exercício de “tapar buracos” pode ser enfadonho, mas é muito 
importante na melhora do seu rendimento. Para os que estão quase lá, por favor, não desistam. 
Quem ficou apenas alguns pontos atrás dos aprovados é tão capaz quanto nós de obter a aprovação. 
É cansativo estudar novamente, claro, mas não se esqueçam do objetivo de vocês, analisem a “última 
milha” que faltou para a aprovação e persistam até o final. 

Qual sua mensagem para os cacdistas, os que estão começando, os que estão no meio da caminhada, e aos que 
bateram na trave?

o ritmo dos meses subsequentes (que foram muito mais intensos). Se eu não relaxasse, descansasse 
aqueles três, quatro dias, não seria capaz de dar meu máximo depois. Ali, entendi que, para ser 
aprovada, precisaria de um rendimento sustentável, capaz de protrair-se no tempo. As pausas fazem 
parte desse processo. Por essa lição, que veio no momento exato e pela renovação das energias, 
considero esse um período chave. 
Por fim, os meses de maio e junho representaram a transição entre os dois “ciclos” de minha 
preparação. Antes, eu busquei fazer cursos extensivos, completar o edital, finalizar o máximo de 
leituras possível, conhecer a prova. Esse percurso é importante, mas tem um limite. Desde o ano 
anterior, tinha delimitado maio/junho como um “turning point” nos estudos. Saindo dos cursos 
extensivos, buscaria apenas cursos intensivos, que adequassem o conhecimento adquirido ao método 
de cobrança na prova. De acordo com o calendário do ano anterior, já imaginava que a portaria e 
o edital seriam divulgados por volta do meio do ano. Sendo assim, me programei para conseguir 
acompanhar essas atualizações sem pendências. As horas de estudo aumentaram; o grau de dedicação, 
idem. Eu não queria (nem podia) perder mais um segundo sequer. Foi um período de amadurecimento 
nos estudos. Considero-o indispensável.
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Graduado em Turismo e em Jornalismo pela UFPR. Iniciou 
seus estudos em abril de 2015 e enfrentou a fase discursiva 
desde 2016. Em 2019, ganhou seus maiores presentes: um 
casal de gêmeos lindos e a vaga no Itamaraty.

cogitava a diplomacia desde meados da década de 2000, mas 
optei por, após graduar-me em Turismo, fazer nova graduação 
em Jornalismo, e especializei-me em esportes. Somente em 
abril de 2015 comecei de fato a preparação, sem deixar 
meu trabalho. Fiz o primeiro TPS, quase fui aprovado, tive 
consciência de onde eu poderia começar a minha trajetória 
de fato. Segui os estudos, e fui aprovado para minha surpresa 
no TPS de 2016: corri para fazer o máximo de intensivos 
discursivos que eu pude. Não passei, o desafio foi encontrar 
e preencher as inúmeras lacunas; no ano seguinte, avanço na 
terceira fase, mas ainda sem chegar aos cinquenta primeiros. 
Em 2018, novamente busquei equalizar falhas, e bati na 
trave, chegando em 23º lugar, para apenas 19 vagas. Tive 
um dos grandes desafios da minha vida: descobri que seria 
pai, e descobri que seriam dois bebês. Ao mesmo tempo em 
que estava imensamente feliz, foi inevitável a apreensão com 
relação a como seria o meu estudo ao longo de 2019. Não 
consegui estudar após o nascimento dos bebês, em julho, 
mas a carga acumulada de conhecimentos, ao lado de relativo 
relaxamento por fazer a prova como franco-atirador, me 
permitiu avançar. Os dois meses seguintes foram os da maior 
batalha de minha vida: obtive licença de meu trabalho, para 
capacitação, além das férias; assim, ao mesmo tempo em que 
cuidei dos bebês (sempre como pai presente, desde as fraldas 
e mamadeira, até o carinho a cada momento), cumpri minha 
carga de exercícios discursivos, muitas vezes com um dos 
bebezinhos no colo. O resultado veio, enfim. Foram quatro 
anos e meio árduos, para enfim encerrar essa primeira fase de 
desafios da diplomacia. 

IDADE: 37 ANOS
FORMAÇÃO: TURISMO E 
JORNALISMO

LIVRO: PETER CALVOCORESSI, 
POLÍTICA INTERNACIONAL: A 
PARTIR DE 1945. JOHN HERSEY, 
HIROSHIMA, E TRUMAN 
CAPOTE: A SANGUE FRIO. 

TEMPO DE ESTUDO: 4-5 ANOS
MAIOR DIFICULDADE: 
ECONOMIA
MAIOR FACILIDADE: POLÍTICA 
INTERNACIONAL E DIREITO 
INTERNACIONAL.

BRUNO ROLIM

“You may have to fight a battle 
more than once to win it.” 

Como foi a sua preparação? Quais foram os desafios encontrados no 
início e quais outros foram surgindo ao longo do tempo?

CURSOS IDEG: EM 2016, 
FIZ TODOS OS CURSOS 
INTENSIVOS DISCURSIVOS 
DE TERCEIRA FASE; EM 
2017, ALGUNS EXTENSIVOS 
DISCURSIVOS E OBJETIVOS 
(POLÍTICA INTERNACIONAL, 
ECONOMIA E DIREITO 
INTERNACIONAL), ALÉM DE 
DISCURSIVOS DE TERCEIRA 
FASE; EM 2018, DISCURSIVOS 
DE TERCEIRA FASE. 

COMO O IDEG FOI IMPORTANTE 
NA SUA PREPARAÇÃO: 
ALÉM DE CONTRIBUIR COM 
O APORTE DE CONTEÚDO, 
TRAGO DO IDEG A AMIZADE 
E O COMPANHEIRISMO DE 
PROFESSORES QUE, HOJE, SÃO 
AMIGOS – E DE AMIGOS QUE 
VIRARAM PROFESSORES, POR 
OUTRO LADO. A APROVAÇÃO 
NÃO DERIVA APENAS DO QUE 
VOCÊ ESTUDA, DERIVA DO 
QUE VOCÊ SABE FAZER COM O 
QUE ESTUDA, E DO QUE VOCÊ 
É CAPAZ DE APRENDER COM 
E ENSINAR ÀQUELES QUE O 
RODEIAM. 

O primeiro ano foi de leituras, sobretudo; não fiz cursinho, 
tive como base uma lista de livros montada a partir de alguns 
colegas de batalha. Basicamente, meu estudo teve como 
premissa o fato de que eu teria de trabalhar, então precisaria 
aproveitar melhor o tempo disponível, que seria mais escasso. 
Sempre estudei todas as matérias em uma grade, e sempre 
estabelecia metas modestas por dia – era muito melhor a 
sensação de superar essas metas do que a de estabelecer metas 
maximalistas e fracassar. Não tive um modelo específico de 

Como foi o processo de organização dos seus estudos? Você se 
baseou em algum modelo, quais foram úteis para você?
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estudos, fui montando o meu conforme minhas particularidades; depois de 2016, passei a ter um 
cronograma para cada disciplina, passei a ter onze CACDs simultâneos, o que não mudou mais até a 
aprovação. 

O primeiro momento chave veio em 2018, quando eu escrevi uma questão de Economia no lugar 
errado ao passar a limpo a prova. Fiquei de fora por conta desse erro grosseiro, mas foi um dos grandes 
aprendizados. Ao mesmo tempo, descobri que seria pai de gêmeos. Outro momento foi o dia 20 de 
julho de 2019, quando a Pilar e o José Arthur chegaram ao mundo. Se não havia passado em 2018, 
o ano seguinte haveria de ser o da colheita dos frutos. Credito isso a mim mesmo (pois cometi erros 
grosseiros e fui obrigado a aprender), à minha companheira Livia, uma grande força ao meu lado nesse 
processo, e à minha família, pelo apoio que sempre deram, mesmo estando longe, em Curitiba. 

Aos que começam, o CACD é uma batalha que não tende a ser resolvida em curto prazo. Há a 
necessidade de preparar-se para um aprendizado extenso e prudente, sem colocar a prova em um 
pedestal, tampouco caindo no erro do menosprezo. A quem está no meio da caminhada, a batalha já 
começou, é hora de aprender com os erros cometidos, aplicar o conceito de resiliência, não apenas 
levantando-se e seguindo, mas modificando posturas e atitudes que prejudicaram desempenhos 
pretéritos. E, finalmente, aos que bateram na trave, sei bem o que estão vivendo, foi o que passei em 
2018. É uma sensação terrível, muito pior do que ter ficado distante da aprovação; por outro lado, 
saibam que o êxito definitivo está muito próximo, e dependerá apenas de vocês, pois detalhes os 
separam da vaga. É continuar, sem desanimar jamais. 

Quais os momentos chave para a sua aprovação? E a o que você credita esses momentos?

Qual sua mensagem para os cacdistas, os que estão começando, os que estão no meio da caminhada, e aos que 
bateram na trave?
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SIGA-NOS

CONVERSE COM A GENTE

@cursoideg

contato@ideg.com.br

@cursoideg
ideg.com.br


