


O acompanhamento individual se destina à 
orientação, acompanhamento e otimização dos 
estudos em busca de rendimento: o nosso principal 
objetivo é aumentar a sua nota e acelerar o processo 
de aprovação. 

Por meio do acompanhamento o aluno contará com 
uma Professora que vai organizar e disciplinar a sua 
preparação para concursos públicos por meio de um 
cronograma diário de metas e de contato constante 
para solucionar dúvidas.

Já parou para pensar que ler o conteúdo de todas as 
matérias da sua prova não é suficiente para a sua 
aprovação?

Exatamente isso que ouviu! Não basta “só estudar”. 

Se isso fosse o bastante, cada bom aluno seria 
aprovado ao final do período que se leva para ler 
todas as matérias do edital. Não é mesmo?!

Mas então, além de estudar constitucional, 
administrativo, tributário... o que é preciso para ser 
aprovado?

Essa pergunta nos levou a criar o ACOMPANHAMENTO 
INDIVIDUAL, com o principal objetivo de traçar um 
conjunto de metas que viabilize a sua aprovação no 
menor tempo possível e dentro da sua realidade 
pessoal.
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OLÁ PESSOAL, TUDO CERTO?



Vamos entender melhor como funciona o 
acompanhamento individual:

CRONOGRAMA DIÁRIO INDIVIDUALIZADO 
CONFORME O PERFIL DO ALUNO.

SENSAÇÃO DE DEVER CUMPRIDO! METAS 
FACTÍVEIS E EVOLUÇÃO ADAPTATIVA.

ENTREVISTA POR VÍDEO COM TODAS AS 
DICAS PARA SUA TRAJETÓRIA DE ESTUDO.

METAS PARA REVISÕES PERIÓDICAS.

METAS PARA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
COM CONTROLE DE DESEMPENHO E 
MAPEAMENTO DOS PONTOS FRACOS.

METAS PARA APROFUNDAMENTO
DE TEMAS.

METAS PARA MEMORIZAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA.

LEITURA DE LEI SECA COM ARTIGOS 
DETERMINADOS.

MONITORAMENTO DE METAS “AO VIVO” E 
ELIMINAÇÃO DE MATÉRIA ACUMULADA.

METAS INDIVIDUALIZADAS DIA APÓS DIA.

CONTATO CONSTANTE COM A PROFESSORA.

RETA FINAL PARA PROVAS ESPECÍFICAS.
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Por exemplo: José está iniciando os estudos agora e 
conseguiu cumprir quase todas as metas do primeiro 
mês, inclusive as revisões periódicas. Neste cenário, 
o próximo mês de cronograma pode contemplar 
novidades, como a leitura da legislação, a fim de tirar 
o aluno da zona de conforto, estimular o alto 
rendimento, aumentar a nota e o desempenho… tudo 
isso de forma paulatina, a fim de não tornar o 
conjunto de metas “impossível” de ser concluído.

Assim, o cronograma segue sendo atualizado 
mensalmente com novo conjunto de metas capaz de 
intensificar os estudos a partir da adaptação do aluno 
a cada uma das diversas etapas propostas no 
cronograma inicial.

O aluno mantém contato direto com o coach durante 
toda a execução do planejamento, por meio do qual 
pode sanar dúvidas, pedir orientações e solicitar 
ajustes no conjunto de metas.

As metas são executadas por meio de interface digital 
que permite o monitoramento pela coach “em tempo 
real”.

Cada meta cumprida é registrada pelo aluno e o 
desempenho dentro do cronograma ao longo do mês 
será avaliado para que a coach crie o conjunto de 
metas do mês subsequente.

Além disso, o acompanhamento apresenta material 
bônus com aulas e materiais envolvendo dicas para 
aumentar seu desempenho na preparação para 
concursos. 

Ou seja, com o acompanhamento individual você terá 
tudo de que precisa para uma PREPARAÇÃO 
EFICIENTE, CONSTANTE E PRODUTIVA. 

Vamos juntos!

O acompanhamento individual se destina à 
orientação, otimização dos estudos e rendimento. 

A partir de uma entrevista inicial minuciosa, faz-se 
um cronograma de metas baseado em um 
planejamento de estudos adaptado ao objetivo do 
aluno e à sua disponibilidade de horário.

Após a entrevista inicial será desenvolvido um 
cronograma completo com um conjunto de metas 
diárias a serem desenvolvidas pelo aluno ao longo de 
1 mês.

O cronograma contempla, de forma individualizada, 
as metas a serem cumpridas ao longo do próximo 
mês, objetivando direcionar o estudo ao aumento de 
desempenho e suprindo as principais carências e 
pontos a serem melhorados na rotina de estudo.
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EU QUERO TUDO ISSO!
MAS, COMO FUNCIONA?



Por exemplo: José está iniciando os estudos agora e 
conseguiu cumprir quase todas as metas do primeiro 
mês, inclusive as revisões periódicas. Neste cenário, 
o próximo mês de cronograma pode contemplar 
novidades, como a leitura da legislação, a fim de tirar 
o aluno da zona de conforto, estimular o alto 
rendimento, aumentar a nota e o desempenho… tudo 
isso de forma paulatina, a fim de não tornar o 
conjunto de metas “impossível” de ser concluído.

Assim, o cronograma segue sendo atualizado 
mensalmente com novo conjunto de metas capaz de 
intensificar os estudos a partir da adaptação do aluno 
a cada uma das diversas etapas propostas no 
cronograma inicial.
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O aluno mantém contato direto com o coach durante 
toda a execução do planejamento, por meio do qual 
pode sanar dúvidas, pedir orientações e solicitar 
ajustes no conjunto de metas.

As metas são executadas por meio de interface digital 
que permite o monitoramento pela coach “em tempo 
real”.

Cada meta cumprida é registrada pelo aluno e o 
desempenho dentro do cronograma ao longo do mês 
será avaliado para que a coach crie o conjunto de 
metas do mês subsequente.

Além disso, o acompanhamento apresenta material 
bônus com aulas e materiais envolvendo dicas para 
aumentar seu desempenho na preparação para 
concursos. 

Ou seja, com o acompanhamento individual você terá 
tudo de que precisa para uma PREPARAÇÃO 
EFICIENTE, CONSTANTE E PRODUTIVA. 

Vamos juntos!

O acompanhamento individual se destina à 
orientação, otimização dos estudos e rendimento. 

A partir de uma entrevista inicial minuciosa, faz-se 
um cronograma de metas baseado em um 
planejamento de estudos adaptado ao objetivo do 
aluno e à sua disponibilidade de horário.

Após a entrevista inicial será desenvolvido um 
cronograma completo com um conjunto de metas 
diárias a serem desenvolvidas pelo aluno ao longo de 
1 mês.

O cronograma contempla, de forma individualizada, 
as metas a serem cumpridas ao longo do próximo 
mês, objetivando direcionar o estudo ao aumento de 
desempenho e suprindo as principais carências e 
pontos a serem melhorados na rotina de estudo.


