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Metodologia
Será adotada a metodologia de aulas expositivas, em videoaulas.

Início das aulas
Os cursos terão início imediato.

Prazo final de acesso
O(A) aluno(a) terá até a data da prova preambular – 20/05 - para assistir todo o conteúdo dos cursos.
Os alunos que derem prosseguimento à preparação para as próximas fases conosco – discursiva e oral –
terão garantido acesso até a data das referidas provas.

Curso Delegado
Carga-horária:



Super-Revisão: 50 aulas
Completo: 127 aulas

Disciplinas:












Direito Penal
Processo Penal
Legislação Penal Especial
Direito Constitucional
Direito Administrativo
Direitos Humanos
Direito Civil – geral
Português
Legislação aplicada à função
Medicina legal
Criminologia
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Curso de Questões
O Curso de Questões das Carreiras Policiais Superiores atende aos preparatórios de Delegado de Polícia
e Capitão da Brigada Militar. Enquanto o Curso Regular possui 695 questões comentadas em vídeo, a
Série Objetiva dispõe de 370 questões.

G.O.E.
G.O.E. significa “Grupo de Orientação de Estudos” e é um programa avançado de estudos, pelo método
Coaching, com a indicação do conteúdo a ser estudado pelos coachees.
No GOE Plus são realizadas 1650 questões, enquanto na Séria Objetiva são 950, apenas com gabarito
sem comentário, abrangendo os principais conteúdos do edital de Inspetor e Escrivão da Polícia Civil.
Serve, ainda, como reforço de estudo à Carreira de Delegado de Polícia.

Combos: Curso-Delegado + Questões + GOE
Com os cursos de Super-Revisão e Completo há possibilidade de montar combos com os Cursos de
Questões e GOE.

Discursiva
O Portal Davi André contará com preparação para a prova discursiva do certame, com metodologia
específica para esse tipo de prova. O curso será divulgado após a realização da prova preambular e não
faz parte de qualquer outro, sendo independente.

Oral
A última fase do certame contempla prova oral. O Portal Davi André promoverá a preparação dos
candidatos aprovados nas provas escritas. O curso será divulgado após a realização das provas escritas e
não faz parte de qualquer outro, sendo independente.
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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.

Corpo docente
O copo docente, que poderá sofrer alteração, é composto pelos seguintes professores:
Disciplina

Professores

Direito e processo penal

Davi André – Advogado e Professor
Fábio Mota Lopes – Delegado de Polícia
Norberto Avena – Procurador de Justiça
Tatiana Bastos – Delegada de Polícia
Rodrigo Mayer – Delegado de Polícia

Direito constitucional

Fabrício Aita Ivo – Professor e Advogado

Direito administrativo

Juliano Heinen – Procurador do Estado

Direito civil

Patrícia Strauss – Advogada e Professora

Direitos humanos

Isabel Trevisan – Delegada de Polícia

Português

Andresan Machado - Professor

Legislação aplicada à função

Márcia Betânia – Comissária de Polícia

Criminologia

Mariana Secorun Inácio – Professora e Advogada

Medicina legal

A definir

Material para download
De regra, o curso não fornece materiais gráficos, salvo quando absolutamente indispensável, a juízo do
professor, para o desenvolvimento da aula. Nesse caso, o arquivo ficará disponível para download em
pdf.
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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), cumulativo com
os demais descontos descritos na “Políticas de Descontos”.
Não recebemos cheques.

Cartão de crédito
Em até 12x sem juros. Não é possível usar dois cartões, somente um por operação.
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Matrícula
As matrículas ocorrerão no site http://daviandre.com.br/ ou diretamente na plataforma EAD https://ead.daviandre.com.br/. Clicando em MATRICULE-SE, você será direcionado à Plataforma
EAD do Portal Davi André. Se já é cadastrado, faça seu login para se matricular. Se ainda não tem
cadastro, cadastre-se para fazer a matrícula. Leia com atenção os termos de uso.

Política

especial

de

descontos

de

aluno(a)s

veterano(a)s
Para aluno(a)s novo(a)s, a Super-Revisão não se submete à política geral de descontos do site, em razão
dos valores reduzidos que oferece.
Para aluno(a)s antigo(a)s, os descontos são os seguintes:




Aluno(a)s do Delegado Completo (e seus combos): 80%
Aluno(a)s do Delegado Compacto (e seus combos): 75%
Aluno(a)s do Delegado Objetivo (e seus combos): 70%

Em qualquer dos casos, o pagamento à vista pelo boleto garante mais 5%, que é calculado sobre o valor
do desconto já aplicado.
O desconto é, exclusivamente, para a Super-Revisão, não se aplicando aos combos. O código do cupom
será remetido aos alunos por e-mail e o Portal Davi André promoverá a verificação dos usuários que
fizerem a utilização dos descontos exclusivos do(a)s aluno(a)s veterano(a)s.

Descontos progressivos



O(a)s aprovado(a)s na prova objetiva contarão com desconto de 10% na matrícula do Curso de Questões
Discursivas.
O(a)s aprovado(a)s na prova dissertativa terão desconto de 15% na matrícula do Curso para a Prova Oral.

Política geral de descontos
Para o Curso Completo, o Curso de Questões Objetivas e o GOE, os beneficiários dos descontos são os
seguintes:




Servidores públicos: 10%
Alunos e ex-alunos de qualquer curso da Plataforma Davi André: 10%
Alunos e ex-alunos do professor Davi André em outras escolas: 5%
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Em qualquer dos casos, o pagamento à vista pelo boleto garante mais 5%, que é calculado sobre o valor
do desconto já aplicado.
A modificação da política de descontos ou a criação de combos não garante vantagem retroativa. Para
migração de cursos, o(a) interessado(a) deve pagar a diferença de valor.
Os descontos não são cumulativos, o maior absorve o menor.
Para receber o cupom, basta clicar AQUI!

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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