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Os maiores especialistas para 
o CACD estão no Clipping

Orientação completa para candidatos de todos os níveis

SHAUN DOWLING

S H AU N  D O W L I N G

Professor titular de Inglês no Instituto Rio Branco.

Mestrado em Ensino de Inglês pela Universidade de Birmingham (Reino 
Unido).

Mais de 20 anos de experiência pedagógica.

Sobre o projeto “Pague o Valor Justo” do Clipping

Acreditamos que é possível democratizar o acesso à carreira diplomática. Os maiores 
especialistas para o CACD se uniram ao Clipping para viabilizar a melhor preparação, 
permitindo que os candidatos paguem o valor justo por cada aula. Conheça mais sobre 
o projeto aqui.

https://clippingcacd.com.br/cursos-cacd/
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Palavras do Clipping

Amigos do Clipping,

neste documento você encontrará a ementa completa do curso extensivo de Inglês 
para o CACD 2020.

O Curso Extensivo de Inglês tem como objetivo apresentar todo o conteúdo do Edital 
a candidatos com foco no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). 
Esse curso é indicado para candidatos ainda em início de preparação, para candidatos 
intermediários e também os avançados que precisam reforçar e/ou atualizar a base de 
conhecimentos exigida pelo Edital.

As videoaulas do Curso Extensivo de Inglês terão entre 1:30h a 2hs de duração. Serão 
ao todo 8 aulas. Ao longo do curso, o Professor exporá todo o conteúdo teórico exigido 
pelo Edital de forma atualizada, objetiva e com 100% foco no CACD. Materiais comple-
mentares e bibliografias serão indicadas pelo Professor em cada aula para permitir o 
aprofundamento nos tópicos pertinentes.  Ao final das aulas, o candidato terá adquirido 
todo o arcabouço exigido para o CACD por meio das videoaulas expositivas, das lei-
turas indicadas e das indicações de materiais complementares disponibilizados pelo 
Professor. 

As videoaulas serão transmitidas ao vivo, de acordo com o cronograma de aulas dispo-
nibilizado na plataforma, que pode estar sujeito a alterações. A gravação das videoaulas 
transmitidas ao vivo estarão disponíveis até o fim de cada módulo para que você possa 
assisti-las em dia e horário de sua conveniência neste período. Não há limites para a 
visualização das aulas gravadas durante a vigência do módulo.

Você poderá interagir com o Professor ao longo das aulas ao vivo. Para preservar o 
ritmo das aulas e a relevância dessas interações, um membro da equipe do Clipping 
ou monitor estará presente para auxiliar na triagem de dúvidas e, em alguns casos, na 
mediação dessas interações.

Atenção: O Professor Shaun está confirmado para o primeiro módulo.  Os 2 módulos 
seguintes estão confirmados e, em conjunto com o primeiro, abrangerão a totalidade 
de temas abarcados pelo Edital. Até o final do primeiro módulo vocês terão a confir-
mação de quem irá lecionar os módulos seguintes. 
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Ementa do curso extensivo de Língua Inglesa 
para o CACD 2020

Módulo 1

Neste módulo, os alunos terão um entendimento profundo de todas as 
áreas do exame CACD e, durante esse desenvolvimento, aprenderão a 
estudar para alcançar um alto nível de desempenho e uma pontuação alta. 
A prática de TPS será fornecida através de um livro de práticas separado. 
Também serão fornecidos livros de gramática on-line e instruções sobre 
como estudá-los.

AULA 1. THE START: The CACD English Exam, Phase 1 v Phase 2 and all you 
need to know on how to study. Collocations. What is more important Phase 1 or 
Phase 2?

AULA 2. TPS GOING DEEP: Get to know TPS and how to study for it. The type of 
texts commonly used that you need to read, and the question styles used by the 
examiner. Study of the article "THE' in texts.

AULA 3. GRAMMAR AND COMPOSIITON: what to study and what not to study. 
students will be given grammar books to use. a review of the best, high scoring 
composition from 2019 and its organisation. Hyphenating/splitting words

AULA 4. COMPOSTION AND SUMMARY: The language of the composition and the 
summary writing strategy.

AULA 5. DOs and DON'Ts: What we do not want the examiner to see and what we 
want the examiner to see. How to plan.

AULA 6. PREPARATION: Preparing for Modula 2. The Possessive and common 
mistakes. Making an Introduction.

AULA 7. EXAM REVIEWS: A review of past exams and a review what candidates 
did correctly 1. Punctuation.

AULA 8. EXAM REVIEWS: A review of past exams and a review what candidates 
did correctly 2. The problem with Adverbs
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Módulo 2 

Neste módulo, os alunos terão um entendimento profundo de todas 
as áreas do exame CACD e, durante esse desenvolvimento, 
aprenderão a estudar para alcançar um alto nível de desempenho e uma 
pontuação alta. A prática de TPS será fornecida através de um livro de 
práticas separado. Também serão fornecidos livros de gramática on-line 
e instruções sobre como estudá-los.

AULA 1. IN DEPTH ANALYSIS: The type of texts and questions of Phase 2

AULA 2: TPS FOCUS: This is the TPS and Writing Mistakes and Problems again

AULA 3: THE SUMMARY: Strategy. How to attack the summary so it becomes easy.

AULA 4: SUMMARY AND TRANSLATION MISTAKES: The habitual mistakes that 
candidates make. How to deal with an impossible translation and score well

AULA 5: TRANSLATION: Brazilian false cognates and review of the translation from 
previous week. Predicting this year's questions

AULA 6: COMPOSITION AND SUMMARY: Translation review Try to do part of the 
test under time pressure. Composition and Summary task writing under pressure.

AULA 7: ANSWERING THE QUESTIONS. The composition introduction compared 
to the performance of the students. questions given for writing introductions

AULA 8: COURSE REVIEW: What to do in the next few weeks.



Ementa Língua Inglesa - Curso Extensivo CACD 2020

Módulo 3

No módulo 3, o aluno retornará ao TPS e os candidatos praticarão os 
exames para a lição de casa. No final deste módulo, haverá um teste 
completo.

AULA 1. TPS: The Perverse Logic of the TPS I. A detailed review of the last TPS 
English sections (IADES)

AULA 2. VOCABULARY: Vocabulary and Maximizing your score and the main 
learning strategy. Examples of former candidate's compositions.

AULA 3. TRANSLATION: Non-Literary styles of writing and the main Summary 
problems part 1 

AULA 4. ARGUMENTS: Composition Arguments and Illustrations a detailed look.

AULA 5. TPS 2: The Perverse Logic of the TPS II. A detailed review of the last TPS 
English sections again (CESPE)

AULA 6. TPS 3. Review of TPS homework and the Summary part 2

AULA 7. A FULL EXAM: Exam practice and strategy. A Full Exam will be given:

AULA 8. REVIEW: Mistakes, The Good, Bad and Ugly of the exam. 
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ATENÇÃO: 

Este curso seguirá o modelo “Pague o Valor Justo”. Para participar do curso, é necessá-
rio ser um assinante do Clipping. O assinante se matricula no módulo do curso dentro 
da plataforma do Clipping. Após a matrícula, ele assiste à primeira aula. Depois de ter 
assistido, ele paga o valor que considerar justo por aquela aula. Após efetuado esse 
pagamento, o acesso à segunda aula é liberado e assim por diante. Para este curso, o 
valor mínimo de cada aula é de R$ 15,00.

Se você preferir, também pode adquirir módulos fechados (matrícula + aulas) por um 
preço pré-determinado ou ainda o pacote completo, que contempla todos os módulos 
(matrícula + aulas) de todos os cursos oferecidos.

Assine do Clipping ! !
!
!

Matrícule-se Assista à Aula que desejar Pague pela aula

QUERO ME MATRICULAR NO CURSO

https://checkout.clippingconcursos.com.br/cadastrar?campaign=5d250f5a6f7f6f8e34663f16
https://app.clippingconcursos.com.br/pacotes-cursos
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