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Distribuição das aulas
Aula

Disciplina

Professor

Questões

1.

Direito Penal

Davi André

20

2.

Processo Penal

Davi André

10

3.

Direito Administrativo

Juliano Heinen

10

4.

Direito Constitucional

A confirmar

10

5.

Direito Penal Militar

Marcelo Rosa

10

6.

Processo Penal Militar

Marcelo Rosa

10

7.

Legislação aplicada à função

Marcelo Rosa

30

Metodologia
Cada aula contemplará uma disciplina. O(a)s aluno(a)s encontrarão os arquivos, das questões e dos
gabaritos, para download e, também, a possibilidade de resolver os exercícios on line, em que os
professores comentarão cada questão, explicando os temas enfrentados.

Início
O Curso de Questões Discursivas tem previsão de início para 15 dias após a publicação do edital,
podendo ser liberado antes, de acordo com o planejamento das gravações.

Acessos ilimitados
Durante o período de desenvolvimento do Curso, os vídeos ficarão disponíveis para que o(a)s alunos(a)s
assistam quantas vezes considerarem conveniente. O Portal Davi André conta com monitoramento
(rastreamento) de logs para corrigir eventuais deficiências de acesso. Assim, será possível acompanhar os
acessos de cada aluno(a), downloads realizados, local, data e hora do acesso e outros dados que podem
auxiliar no perfeito desenvolvimento do curso.
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Política Antipirataria
O Portal Davi André mantém constante monitoramento de acessos (logs) e constatando tentativa de
fraude, como download de vídeos e materiais para posterior disponibilização em depósito de arquivos,
como Dropbox, Google Driver e assemelhados, não economizará esforços para as responsabilizações
nas esferas cível e criminal, tanto dos piratas, que já estão previamente identificados nas redes sociais,
quanto dos participantes do rateio dos cursos. As medidas criminais serão severas, com a realização de
busca pessoal, indiciamento, medidas assecuratórias, o que comprometerá, drasticamente, o
prosseguimento nos certames. Pirataria é crime e, como tal, será tratada.

Informações financeiras
Valores constantes do site.
Formas de pagamento
Boleto: À vista com 5% de desconto (não há possibilidade de parcelamento no boleto).
Não aceitamos cheques.
Cartão de crédito: Em até 12x sem juros.

Tempo

para

liberação

do

curso

em

caso

de

pagamento por boleto
Depois de pago o boleto, leva até 48 HORAS para a instituição financeira informar ao Portal Davi André
e a liberação é automática. Não liberando nesse prazo, sugerimos entrar em contato conosco.
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