
Curso de questões discursivas para o CACD!

EMENTA DO CURSO

COMO VAI FUNCIONAR?

PREPARE-SE AGORA PARA AS 
FASES DISCURSIVAS!

Questões discursivas inéditas
8 questões inéditas (em cada matéria) para treinar para a terceira fase do CACD.

O curso de Exercícios Discursivos busca trabalhar a 
competência discursiva cobrada na prova do CACD. Por 
meio de questões discursivas e muito treino, que seguem 
rigorosamente os critérios contidos no edital do CACD, o 
corpo docente estimulará o aluno ao desenvolvimento da 
escrita e a prática de articulação de conteúdo 
necessários para a composição das respostas das 
questões discursivas. Não se trata apenas de revisão de 
conteúdo. São aplicações profundas de temas já vistos 
nos cursos teóricos que demandam a capacidade de 
construção estratégica e adequada de reposta, nos 
moldes exigidos pela banca examinadora do CACD.

O curso de Exercícios Discursivos do IDEG é voltado 
para para a terceira(discursiva) fase do CACD.

Os cursos objetivam trabalhar os conhecimentos 
adquiridos através da aplicação prática por meio de 
exercícios no modelo do CACD e CORREÇÕES 
detalhadas feitas pelo corpo docente.

Data de início: Em breve
Quantidade de questões: 2 questões 
discursivas com correção 
individualizada/mês
Quantidade de aulas por mês: 1 aulas 
de técnicas de estruturação de 
resposta e 1 aulas de discussão dos 
quesitos e grade de correção das 
questões enviadas por mês
Tempo de duração: 4 meses

  



CORPO DOCENTE

EM BREVE

MAIS INFORMAÇÕES:

ESTRTUTURA PEDAGÓGICA DO CURSO

O curso terá duração de quatro meses. Por disciplina, a cada mês o aluno 
terá acesso a duas propostas de questão discursiva inéditas para as quais 
os alunos enviarão suas respostas para correção pelo professor (o IDEG 
não utiliza monitores para correção das respostas). Para cada uma das 
questões, corresponderá uma aula de discussão aprofundada sobre os 
QUESITOS e GRADE DE CORREÇÃO referentes aos temas abordados. Não 
se trata de aula teórica, mas sim, de aplicação conceitual dos temas 
exigidos na questão.

Os alunos também terão acesso a duas aulas mensais com estratégias de 
composição de respostas. Aulas fundamentais para a produção de textos 
que possuam aderência às exigências da prova. Linguagem técnica, rigor 
acadêmico, clareza e análise profunda de guias dos aprovados serão 
ferramentas essenciais às aulas.

CRONOGRAMA DAS AULAS

www.ideg.com.br
instagram.com/cursoideg
facebook.com/cursoideg

O corpo do docente do IDEG é formado por 
docentes experientes e especialistas no 
CACD. Toda a metodologia de correção tem 
como base a análise profunda de espelhos 
de respostas das provas do CACD, dos guias 
dos aprovados e do conhecimento técnico 
reconhecido dos docentes.


