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MÓDULO 2

Palavras do Clipping e JD
Amigos do Clipping,
Neste documento você encontrará a ementa do módulo 2 dos cursos de
aprofundamento do Clipping para o CACD 2020.
O projeto pedagógico dos cursos de aprofundamento do Clipping para CACD foi
elaborado pelo Prof. João Daniel, que atua há 17 anos na preparação para o CACD
não só como professor de História, mas também como coordenador pedagógico,
tendo sido responsável pela qualificação, mentoria e formação de boa parte dos
professores que hoje atuam como especialistas na preparação para o CACD.
Acesse abaixo a apresentação dos cursos de aprofundamento nas palavras do
Professor João Daniel:
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Os Cursos de Aprofundamento do Clipping CACD foram pensados no seguinte tripé:
Aliar teoria e exercícios: Pensamos um curso que alie teoria e prática. A cada aula
teremos um simulado com cerca de 30 itens que funcionará para o aluno como um
mecanismo de prática e um gancho para o professor aprofundar o tema. Deixando
claro: os cursos de aprofundamento não são mero curso de exercício. A lista de exercícios será motivadora para a exploração do tema a ser aprofundado.
Aprofundamento em camadas: Em 3 módulos de 8 aulas, num total de 24 aulas. A cada
módulo acrescentaremos uma nova camada de aprofundamento aos temas. Faremos
ciclos de aprofundamentos nos temas mais importantes de forma a otimizar o aprendizado. Ao professor, será resguardada a liberdade de reformular temas nos módulos
seguintes, assegurando portanto que os temas tratados sejam sempre os mais relevantes para a prova.
Interação de alto nível entre os alunos em um ambiente exclusivo de troca de ideias:
Os inscritos nos cursos avançados serão inseridos em um ambiente de troca de ideias
e conteúdos que funcionará antes, durante e depois do curso.
Os Cursos de Aprofundamento são cursos com abordagem teórica/prática e servem
aos candidatos intermediários e avançados que desejam aprofundar, praticar e revisar
o conteúdo aprendido no curso teórico para maior compreensão de temas continuamente cobrados no CACD.
Apresentamos a seguir os professores responsáveis pelo segundo módulo de
cada cada um dos cursos. Pedimos que deem especial atenção às explicações
referentes aos cursos de línguas, uma vez que estes possuem algumas especifidades
em relação ao modelo de aula.

Até breve,

João Daniel
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APROFUNDAMENTO EM

História
com Prof. João Daniel

Professor João Daniel é professor de História e há cerca de 20 anos prepara candidatos para o CACD. Vários professores que hoje atuam como especialistas na preparação
para a diplomacia foram seus alunos.

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: A Europa dos século XVII e XVIII e a América Portuguesa
AULA 2: O Século XIX.
AULA 3: Da Transmigração da Corte ao Quinze de Novembro.
AULA 4: O Século XX.
AULA 5: Primeira República e Era Vargas.
AULA 6: O Brasil do pós 2 Guerra ao dias atuais.
AULA 7: EUA e América Latina nos Séculos XIX e XX.
AULA 8: Temas específicos de Cultura e de Política Externa Brasileira.
O curso de aprofundamento em História consistirá em 3 módulos de 8 aulas,
totalizando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. A cada módulo será acrescentada uma nova camada de aprofundamento teórico versando, principalmente,
sobre os temas enfatizados acima. A cada aula, será disponibilizada lista temática de exercícios com cerca de 30 questões, que motivarão a exposição do
aprofundamento teórico, perfazendo um total de cerca de 720 questões ao todo.

Carga horária total: 36 a 48 horas
e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Política Internacional
com Prof. Tanguy Baghdadi

Professor Tanguy Baghdadi é professor especializado no CACD desde 2007. Também
atua como professor do MBA do Ibmec, comentarista de política internacional da Globonews e co-fundador do Petit Journal.

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: Política Externa Independente e Política Externa do Regime Militar
AULA 2: Narcotráfico e Terrorismo
AULA 3: Abertura paradigmática dos anos 1980; Escola Inglesa; Construtivismo
AULA 4: Relações Brasil-Ásia e Brasil-Rússia
AULA 5: Política externa Argentina e russa
AULA 6: MERCOSUL
AULA 7: Direitos Humanos
AULA 8: Síria e Iraque
O curso de aprofundamento em Política Internacional consistirá em 3 módulos
de 8 aulas, totalizando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. A cada módulo
será acrescentada uma nova camada de aprofundamento teórico versando,
principal-mente, sobre os temas enfatizados acima. A cada aula, será
disponibilizada lista temática de exercícios com cerca de 30 questões, que
motivarão a exposição do aprofundamento teórico, perfazendo um total de cerca
de 720 questões ao todo.

Carga horária total: 36 a 48 horas

e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Economia
com Prof. Daniel Sousa

Professor Daniel Sousa é professor especializado no CACD há 17 anos. Atua também
como comentarista da Globo News e Coordenador do Ibmec Rio de Janeiro e co-fundador do Petit Journal.

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: Oferta e Demanda, Teoria do Consumidor e Elasticidades.
AULA 2: Teoria da Firma e Estruturas de mercado.
AULA 3: Contabilidade Nacional e Comércio Exterior.
AULA 4: Política Monetária e Fiscal.
AULA 5: Câmbio, Balanço de Pagamentos e Fluxo de Capitais.
AULA 6: Economia Brasileira no Império e Primeira República.
AULA 7: Economia Brasileira na Era Vargas, Período Democrático (1946-64) e Ditadura
Civil-Militar.
AULA 8: Economia Brasileira na Redemocratização e anos 1990.

O curso de aprofundamento em Economia consistirá em 3 módulos de 8
aulas, totalizando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. A cada módulo
será acres-centada uma nova camada de aprofundamento teórico versando,
principalmente, sobre os temas enfatizados acima. A cada aula, será
disponibilizada lista temá-tica de exercícios com cerca de 30 questões, que
motivarão a exposição do aprofundamento teórico, perfazendo um total de
cerca de 720 questões ao todo.

Carga horária total: 36 a 48 horas

e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Geografia
com Prof. João Felipe

Professor João Felipe é professor especializado no CACD há 17 anos. Atua como
docente há mais de 30 anos. É licenciado em Geografia pela UERJ.

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: História do Pensamento Geográfico e os conceitos fundamentais
AULA 2: População: dinâmica demográfica e migrações
AULA 3: Geografia econômica 1 - Indústria e Globalização
AULA 4: Geografia econômica 2 - Fontes de energia e Logística
AULA 5: O Espaço de produção agropecuária: Brasil e Mundo
AULA 6: Urbanização
AULA 7: Geografia Política e Geopolítica
AULA 8: Geografia e Gestão Ambiental

O curso de aprofundamento em Geografia consistirá em 3 módulos de 8
aulas, totalizando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. A cada módulo
será acres-centada uma nova camada de aprofundamento teórico versando,
principalmente, sobre os temas enfatizados acima. A cada aula, será
disponibilizada lista temá-tica de exercícios com cerca de 30 questões, que
motivarão a exposição do aprofundamento teórico, perfazendo um total de
cerca de 720 questões ao todo.

Carga horária total: 36 a 48 horas

e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Direito Internacional Público
e Direito Constitucional
com Prof. Patrick Luna
Professor Patrick Luna é diplomata de carreira desde 2009 e tem experiência
professor de direito internacional público para o CACD. Serviu na Missão do
junto à ONU em Nova York entre 2014 e 2018. Em 2018, foi Vice-Presidente
Comissão da Assembleia Geral da ONU, onde são discutidos temas jurídicos.
serve na Embaixada do Brasil em Nairóbi.

como
Brasil
da VI
Hoje

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: Fundamentos e Fontes do DIP (parte I)
AULA 2: Fundamento e Fontes do DIP (parte II)
AULA 3: Direito dos Tratados (parte I)
AULA 4: Direito dos Tratados (parte II)
AULA 5: Estados (Parte I)
AULA 6: Estados (Parte II)
AULA 7: Organizações internacionais e entes sui generis
AULA 8: Indivíduos. Direito internacional dos direitos humanos
O curso de aprofundamento em Direito Internacional Público e Direito
Constitucional consistirá em 3 módulos de 8 aulas, totalizando 24 aulas, com
duração entre 1:30hs e 2hs. O primeiro módulo
será referente a matéria
de Direito Constitucional e será minis-trado pelo Professor Guilherme Paião.
Os módulos 2 e 3 serão referentes a matéria de Direito Internacional
Público. A cada aula, será disponibilizada lista temática de exercí-cios com
cerca de 30 questões, que motivarão a exposição do aprofundamento teórico,
perfazendo um total de cerca de 720 questões ao todo

Carga horária total: 36 a 48 horas

e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Francês
com Profª. Gilda Gama

Professora Gilda Gama é professora é há mais de 10 anos prepara candidatos para o
CACD. É tradutora e intérprete de Francês há 15 anos. Foi coordenadora da pesquisa
e tradução da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça.

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: Resumo 4
AULA 2: Versão 4
AULA 3: Resumo 5
AULA 4: Versão 5
AULA 5: Simulado 1
AULA 6: Resumo 6
AULA 7: Versão 6
AULA 8: Simulado 2
O curso de aprofundamento em Francês consistirá em 3 módulos de 8 aulas,
tota-lizando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. Trabalhará a cada
semana, alternadamente, uma atividade nos moldes da prova: resumo
ou versão.
Tópi-cos gramaticais e lexicais também serão escolhidos
dentre o que há de mais importante para desenvolver uma boa expressão
escrita. As aulas terão duas partes. A primeira, prática, será dedicada ao
estudo da atividade da semana; a segunda, teórica, trará a exposição de
tópicos de gramática. Esse curso é indicado para quem já possui bons
conhecimentos do idioma (classificação B2 do QECR).

Carga horária total: 36 a 48 horas
e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Espanhol
com Profª. Alejandra Bermúdez

Professora Alejandra Bermúdez é especializada na preparação para a diplomacia
há 12 anos. Professora do Instituto Cervantes e Membro da Banca D.E.L.E. (Diploma
Internacional de Español como Lengua Extranjera – título oficial ou torgado pelo
governo da Espanha).

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: Resumo 4
AULA 2: Versão 4
AULA 3: Resumo 5
AULA 4: Versão 5
AULA 5: Resumo 6
AULA 6: Versão 6
AULA 7: Resumo 7
AULA 8: Versão 7/ PROVÃO GRAMATICAL
O curso de aprofundamento em
Espanhol consistirá em 3 módulos de 8
aulas, totalizando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. Trabalhará a cada
semana, alternadamente, uma atividade nos moldes da prova: resumo ou versão.
Tópicos gramaticais e lexicais também serão escolhidos dentre o que há de mais
importante para desenvolver uma boa expressão escrita. As aulas terão duas
partes. A primeira, prática, será dedicada ao estudo da atividade da semana;
a segunda, teórica, trará a exposição de tópicos de gramática. Esse curso é indicado
para quem já possui bons conhecimentos do idioma (classificação B2 do QECR).

Carga horária total: 36 a 48 horas

e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Português
com Profª. Isabel Vega

Profa. Isabel Vega é professora especializada no CACD há 17 anos. É mestre em Literatura pela UFRJ e professora titular do Colégio Pedro II, desde 1994.

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1: Machado de Assis (crônicas)
AULA 2: Machado de Assis (Memórias Póstumas de Brás Cubas)
AULA 3: Machado de Assis (Esaú e Jacó)
AULA 4: Lima Barreto (crônica e romance)
AULA 5: Lima Barreto e Sérgio Buarque de Holanda
AULA 6: Mário de Andrade (Parte 1)
AULA 7: Mário de Andrade (Parte 2)
AULA 8: Gilberto Freyre
O curso de aprofundamento em Português consistirá em 3 módulos de 8 aulas,
totali-zando 24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. O primeiro módulo,
ministrado pela Professora Isabel, terá por objetivo apresentar temas literários e
afetos ao pensa-mento social brasileiro por meio de aulas teóricoexpositivas. O foco deste módulo será o desenvolvimento da capacidade
do candidato de incorporar
e
inter-relacionar
teses
e
leituras
na
prova
escrita, demonstrando maturidade
intelectual
e
um
domínio
aprofundado da língua escrita. Além da exposição teórica, ao longo das
aulas, serão analisados exercícios discursivos. Não haverá, no entanto,
correções individuais de redação. Os dois módulos seguintes e o Professor que
os ministrará serão apresenta-dos posteriormente.

Carga horária total: 36 a 48 horas

e

FAZER MATRÍCULA
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APROFUNDAMENTO EM

Inglês
com Profª. Rachel Lourenço

Profa. Rachel Lourenço foi membro da banca de terceira fase do CACD. É
professora do quadro permanente da UnB desde 2011. É especialista em Educação
pelo University College Chichester, mestre em Linguística Aplicada e doutoranda
em Literatura pela UnB. Rachel prepara candidatos para o CACD há 15 anos (Ps: A
Profa. Rachel não atuou preparando para o CACD no período em que fez parte da
banca do CACD)

Temas enfatizados no módulo 2:
AULA 1 - 2nd phase (summary)
AULA 2 - 1st phase + article usage
AULA 3 - 2nd phase (translation)
AULA 4 - 1st phase + more on collocation
AULA 5 - 2nd phase (composition)
AULA 6 - 1st phase + common language mistakes in the 2nd phase
AULA 7 - 2nd phase (composition)
AULA 8 - 1st phase + common language mistakes
O curso de aprofundamento em Inglês consistirá em 3 módulos de 8 aulas,
totalizando
24 aulas, com duração entre 1:30hs e 2hs. As aulas serão divididas em 3 partes:
1. Uma visão geral da prova de primeira fase de um determinado ano;
2. Discussão de um simulado de prova de primeira fase;
3. Ensino de um conteúdo programático.

Carga horária total: 36 a 48 horas
e

FAZER MATRÍCULA
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