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CURSO Intensivo | Bahiana de Medicina
Estrutura do curso
O Curso Intensivo, no primeiro semestre, prioriza a programação da Faculdade Bahiana de Medicina. O trabalho no intensivo é, tanto do ponto de
vista teórico quanto do ponto de vista prático, treinar para um processo
seletivo com características bem específicas, mas que não deixa de exigir do
candidato de forma direta ou indireta pré-requisitos bastante consolidados.

• Material didático, produzido pelos professores, incluído no preço.
• Redação:
Atendimento individualizado e equipe de corretores treinada.
– Laboratório para produção textual.
– Plantão de Redação para discussão da correção do texto.
– Temário disponível para produção textual extra e em correção.

• Simulados com boletim de desempenho.
• Monitorias de estudos.
• Convênios com sindicatos e associações de classe.
• Oficina de Ideias (palestras e seminários) e aulas multidisciplinares.
• Orientação e planejamento de estudo.
• Treinamento imediato de questões discursivas, com correção e devolução
assistida.

• Temas médicos.
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Horário

De 2a. feira a 6a. feira, das 7h às 12h40, mais aulas fixas em dois dias à tarde
e extras aos sábados.
OBSERVAÇÃO | As aulas fixas em turno oposto podem acontecer em mais de
dois dias, em virtude do cumprimento do programa.
Duração | Início em 17/01/2017

De janeiro a junho | A data de conclusão do curso será definida pelo calendário dos vestibulares do meio do ano.

Corpo docente
Matemática | Rodrigo Carvalho e Tufic Nader
Física | Ricardo Abud e Marcelo Fininho
Química | Klécius Oliveira e Sérgio Magnavita
Biologia | Thomaz Nova e Thaís Araújo
História | Joel Nolasco e Marcelo Mascarenhas
Geografia* | João Luís Carneiro
Atualidades** | Jorge France
Linguagens: Interpretação de Textos, História da Arte, Literatura, Gramática Aplicada e
Redação | Paula Barbosa, Deco Duarte e Lucas Rocha
Língua Estrangeira | Inglês |

Rodrigo Mineiro

Orientação: Margrit Gusmão e Márcia Kalid.
Coordenação: Margrit Gusmão e Lurdinha Viana.

*Participação: Marcia Kalid
**Aulas temáticas
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CURSO Extensivo | Enem | Estaduais
Estrutura do curso
O Curso Extensivo apresenta uma programação completa para atender às
diferentes demandas dos mais diversos concursos vestibulares da Bahia e
do Brasil, com suas mais diversas especificidades. Trabalhando com conteúdo programático abrangente, o Curso Extensivo é indicado para quem
pretende fazer os vestibulares das universidades estaduais (UNEB, UESC,
UESB), da UFBa e demais IES que utilizam o ENEM, além de universidades
e faculdades privadas da Bahia, incluindo a Bahiana de Medicina.

• Oferecemos também, Informação Profissional e, oportunizamos o trabalho de Orientação Vocacional* com a equipe da Desenvolver Bahia, liderada
pelo psicólogo Alessandro Marimpietri e pela pedagoga Fernanda Burgos,
além de minicurso de Filosofia* e revisão com aulas de História da Arte e
Cultura Corporal. Dois Simulados com questões características do ENEM.
Os resultados são apresentados através de boletins de desempenho.

• Material didático, produzido pelos professores, incluído no preço.
• Redação:
Atendimento individualizado e equipe de corretores treinada.
– Laboratório para produção textual.
– Plantão de Redação para discussão da correção do texto.
– Temário disponível para produção textual extra e em correção.

• Simulados com boletim de desempenho.
• Monitorias de estudos.
• Convênios com sindicatos e associações de classe.
• Oficina de Ideias (palestras e seminários) e aulas multidisciplinares.
• Orientação e planejamento de estudo.
* Pagamento extra.
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• Minicurso de filosofia.
• Informação e Orientação Vocacional.
• Revisão com aulas de Arte e Cultura Corporal.
• Simulados Enem.
Horário

De 2a. feira a 6a. feira, das 7h às 12h40, mais aulas fixas em dois dias à tarde
e extras aos sábados.
OBSERVAÇÃO | As aulas fixas em turno oposto podem acontecer em mais de
dois dias, em virtude do cumprimento do programa.
Duração | Início em 17/01/2017

A data de conclusão do curso será definida pelo calendário de provas
do Enem.

Corpo docente
Matemática | Rodrigo Carvalho e Tufic Nader
Física | Ricardo Abud e Marcelo Fininho
Química | Klécius Oliveira e Sérgio Magnavita
Biologia | Thomaz Nova e Thaís Araújo
História | Joel Nolasco e Marcelo Mascarenhas
Geografia* | João Luís Carneiro
Atualidades** | Jorge France
Linguagens: Interpretação de Textos, História da Arte, Literatura, Gramática Aplicada e
Redação | Paula Barbosa, Deco Duarte e Lucas Rocha
Língua Estrangeira | Inglês |

Rodrigo Mineiro

Orientação: Margrit Gusmão e Márcia Kalid.
Coordenação: Margrit Gusmão e Lurdinha Viana.

*Participação: Marcia Kalid
**Aulas temáticas
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Av. Luiz Tarquínio Pontes. Lt 02, Qd. E | Pitangueiras | Lauro de Freitas | Bahia
Tel. 71 3508.3121 | 71 99719.2964
colegiooficina@colegiooficina.com.br
pedagogico@colegiooficina.com.br | financeiro@colegiooficina.com.br
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