Curso preparatório Avançado para BACEN e CVM
www.macetesparaconcursos.com.br

Origem
Surgiu em 2009 da iniciativa de alunos que pediam aulas conosco em um curso avançado que existia em SP. A partir
de 2013, passamos, nós próprios, a oferecer tais cursos não vinculados a nenhum cursinho. Fazíamos os encontros em
auditórios que alugávamos na Avenida Paulista e em outras salas comerciais, em São Paulo/SP e os encontros se davam
aos finais de semana, sábados e domingos, 8 horas em cada dia, 16 horas por final de semana, pois grande parte dos
alunos trabalhavam. Nesta ocasião, percebemos o quão melhor poderíamos atender ao nosso público pois não
estávamos mais sujeitos aos ditames que empresários, donos de cursinhos, costumavam nos impor como, por
exemplo, carga horária reduzida em demasia, turmas lotadas e turmas com alunos iniciantes e avançados misturados.
Ou seja, fizemos o curso segundo os nossos moldes! O resultado não poderia ser outro: “Aprovamos 46% da turma! ”.
Quanto aos professores, são todos especialistas e atuantes profissionalmente em suas disciplinas. Vejam um pouco
sobre cada um no nosso site.

Casos de sucesso
Como já comentado acima, aprovamos 46% dos alunos e nossa turma de 2013. Segundo relato da Profa. Selma
Oliveira/DEMAB-BACEN-RJ, que participou, além das valiosas aulas no MACETES, também, em curso interno no BACEN
em Brasília, o curso que aprovou maior percentual foi o nosso! Lá, ela encontrou diversos de nossos alunos que a
receberam empolgados em contar que, enfim, conseguiram! Isso sem mencionar outros alunos que foram aprovados
para o concurso do Tesouro Nacional, dentre outros.

Para quem se destina o Curso MACETES
Nosso curso é direcionado – principalmente – a quem já viu as matérias críticas (Estatística, Finanças, Micro e
Macroeconomias) pelo menos, alguma vez na vida, seja na faculdade, seja em outro curso preparatório. Iniciamos
todas as disciplinas do zero, inclusive essas críticas! Supomos que o aluno nunca as tenha estudado. A diferença está
no fato de a razão de subida no nível de dificuldade ser maior, chegando ao nível mais avançado – exigido pelos editais
do BACEN –. É neste estágio, avançado, que fazemos a grande diferença pois exploramos as matérias na profundidade
de cada disciplina e na extensão de exercícios resolvidos exigidas em todas as provas para o BACEN! Quanto às outras
disciplinas como COSIF, IFRS, Fiscalização e SFN, são perfeitamente factíveis a quem nunca as tenha visto.
Contabilidade básica é um bom pré-requisito, porém, não mandatório.
De forma sucinta, este não é um curso para quem não imagina o que sejam as provas do BACEN... Da dificuldade
envolvida! O padrão de alunos do MACETES é, sem dúvida, aquele que já estudou e necessita daquele “algo a mais”,
daquele “empurrãozinho” para a tão almejada aprovação no Banco Central do Brasil – BACEN.
Somos o ÚNICO curso de ALTO NÍVEL on-line especializado em BACEN e CVM.
Sua área de formação não é impeditivo algum. Já tivemos aluno formado em ed. física, direito, administração,
hotelaria, turismo, ... que passou. Tudo vai depender de sua determinação, foco e desejo/necessidade de uma vida
com a tão sonhada estabilidade e com um ótimo ganho!

Vídeo ou PDF. Há um melhor?
Quando se estuda matérias da área de humanidades como direitos, português, legislação, é fácil a compreensão e
fixação do conteúdo. CONTUDO, quando se fala em Matérias Técnicas (Estatística, Finanças, Micro, Macro,
Econometria), a história é bem outra. Segundo afirmam especialistas em técnicas aprendizagem e alta performance,
o cérebro não está tão acostumado a ‘digerir’ informação técnica por meio de sinais, equações, esquemas, o tanto
quanto está para processar informações em texto como as das matérias de humanas. O resultado obtido quando o
aluno assiste a uma aula expositiva de um professor – vídeo ou presencial – é muito mais eficiente do que aquele
obtido por aluno que apenas lê a informação de um livro ou apostila. Aqui neste texto, o ‘mais eficiente’ significa
aprender determinada quantidade de conhecimento em um tempo consideravelmente menor quando se assiste a um
vídeo do que quando se estuda o mesmo assunto lendo um texto.
Por este fundamento, o Curso MACETES recomenda que seus alunos obrigatoriamente copiem todo o conteúdo da
lousa (monitor) em papel pois este processo é muito importante para a fixação da matéria.
Temos matérias que possuem extenso e completo material em PDF e em vídeo como: SFN, SBP, Finanças, COSIF (área
4), IASB (área 4), CPCs (área 4), Supervisão (área 4), Bloco de ADM (área 6) e outras disciplinas que impomos aos alunos
– para o bem destes – a cópia da lousa como Lógica, Estatística, Micro, Macro, Complementos de Economia (área 3) e
Econometria (área 3) que propositalmente não possuem material em PDF envolvendo teoria, somente listas de
exercícios, gráficos e tabelas.
Quando implementamos esse pensamento de ‘obrigar’ a cópia da lousa (vídeo) e ministrar um curso falado, explicando
cada detalhe e cada truque de cada passagem de um cálculo, saltamos de 9% de aprovação em 2009 para pouco mais
de 46% em 2013; portanto, em nossa opinião, que é baseada neste fato, para aulas técnicas, o Vídeo é muito mais
eficaz do que o texto.

On-Line (Gravado)
On-line ‘Gravado’
Pela nossa plataforma web, com acesso individual e monitorado. Todos os alunos poderão assistir aos cursos
infinitas vezes pela internet, “On Demand”, gravado, em qualquer dia ou horário, num prazo desde a
contratação até um mês após a prova. Um e-mail com endereço eletrônico, login e senha será enviado tão
logo efetue a matrícula. Contudo, observamos que o acesso ao sistema é possível de um e apenas um terminal
por vez, não sendo possível ao aluno acessar o portal do se desktop e do seu tablete simultaneamente.

Sequência lógica entre disciplinas ( INOVAÇÃO EXCLUSIVA NO MÉTODO DE ENSINO! )
A partir de agora, faremos nosso curso em blocos de matérias! Há muitos pontos cruciais em matérias como
Fiscalização e COSIF que dependem de pré-requisitos, fortes, vistos em SFN (Sistema Financeiro Nacional). Em
Finanças, são requeridos conhecimentos vistos em Estatística que vão muito além do cálculo de um simples desviopadrão. Em Microeconomia, há a necessidade da interpretação de gráficos diversos, conceitos matemáticos e
estatísticos...
Como um curso avançado, de ‘Alto Nível’, e que se propõe a oferecer ao aluno o melhor método, de maneira mais
aprofundada e bem explicada possível, o MACETES busca, e faz, a integração entre as disciplinas. A justificativa não é
outra senão a de evitar que se perca tempo em uma matéria explicando conceitos que foram estudados em uma
disciplina anterior tal que alunos que não a cursaram, não compreendam e, com isso, comprometam o melhor
andamento do grupo. Afinal, nosso objetivo é, além da “Sua Aprovação”, aumentar nosso score dos, atuais, 46%.
Muito ocorreu, por exemplo, nas aulas de Finanças, de o professor gastar algum tempo (4h a 6h) que poderia
aprofundar um assunto relacionado à sua disciplina e fundamentos para explicar base estatística de determinado
assunto para alunos que não cursaram estatística; outro exemplo, em Fiscalização, o professor não precisar gastar um
período de curso explicando conceitos vistos em SFN. Essas foram as sugestões mais frequentes entre nossos exalunos.

Para tal, todo o conceito estatístico/matemático necessário em Finanças e Complementos de Micro e Macro
será ministrado em Estatística!
Todos os conceitos sobre SFN necessários em COSIF e Supervisão serão vistos em SFN!
O módulo de Supervisão depende dos de IASB e de COSIF.
***
Área 6 – Gestão e Análise Processual
O MACETES nasceu como um curso de especialidades como Estatística, Finanças, Micro, Macro, COSIF, IASB, IFRS,
SFN e Supervisão. Ocorreu que nossos alunos nos solicitavam outras matérias que – somente indicávamos se
pudéssemos ‘colocar a mão no fogo’, pelo professor. Finalmente, nós pudemos anunciar nossa Área 6 pois,
somente agora, conseguimos encontrar especialista que domina tanto técnica profissional dos tópicos
assinalados no edital, quanto a experiência na docência desses temas em cursos e em treinamentos em
universidades e grandes companhias como a Vale do Rio Doce e Petrobrás. Trata-se do especialista Erthélvio
Monteiro Nunes Junior que ministrará as matérias de Administração da Área 6.
Além dos já festejados Professores Claudio José e Michele Costa da Silveira, que lecionam, além de no Macetes,
em cursos da Escola da Magistratura e Escola do Ministério Público.

Cursos oferecidos
Nosso curso é predominantemente voltado às Áreas 3 e 4 – Política Econômica e Monetária e Contabilidade e Finanças,
respectivamente – e Área 6 – Gestão e Análise Processual.

Área 3- Política Econômica e Monetária
SFN+SBP+Op.Banc. (32h), Macro + Hist. Econ.Bras. (32h), Micro (24h), Rac. Lógico (32h),
Estatística (64h), Complementos de Macro e Microeconomias (24h), Finanças (32h) e
Econometria (32h).
Total de 272 horas.
Área 4 – Contabilidade e Finanças
SFN+SBP+Op.Banc. (32h), Macro + Hist. Econ.Bras. (32h), Micro (24h), Rac. Lógico (32h), Estatística
(64h), Finanças (32h), COSIF (32h), IASB (16h), IFRS (16h), Supervisão (16h).
Total de 296 horas.
Área 6- Gestão e Análise Processual
SFN+SBP+Op.Banc. (32h), Macro + Hist. Econ.Bras. (32h), Micro (24h), Rac. Lógico (32h), Direito
Administrativo Obs. (51h), Dir. Civil Obs. (32h), Teoria das Organizações, Estratégia, Planejamento e
Projetos Obs. (48h), Comunicação, Aprendizagem Organizacional e Educação Obs. (40h).
Total de 291 horas.

Nível de nosso curso: Máx{Prova 2013, ANPEC}.
Quanto às outras matérias como Português, Inglês, Dir. Const. e etc., mais facilmente acessíveis em níveis
satisfatórios oferecidas por outros cursos, deixamos a cargo do aluno contratar do cursinho que melhor lhe
aprouver.

Na ocasião do lançamento do edital, caso haja demanda, poderemos lançar um módulo contendo (1) Dir.
Empresarial e (2) Dir. Penal, o qual poderá ser adquirido pelos interessados por valor a ser determinado
oportunamente.

As disciplinas oferecidas são baseadas no último edital para o BACEN, 2013, e não constituem diferença para o
conteúdo do edital anterior a este, o de 2009. Como tais matérias constituem o núcleo de suas respectivas áreas,
temos boas razões para mantê-las na grade.

Os cursos são vendidos em blocos; Área 3, Área 4 ou Área 6.
Não mais é possível adquirir matérias isoladamente.

Data para Inscrições
A qualquer tempo. Nosso curso é on-line!
Mas, não é bom esperar o lançamento da autorização, afinal de contas, trata-se da prova do
BACEN!

É imprescindível aos interessados que manifestem interesse no curso nos enviando uma
mensagem pelo e-mail CONTATO@MACETESPARACONCURSOS.COM.BR fornecendo um
fone para contato e mencionando a Área de interesse. Como as vagas são limitadas
DEVIDO À CAPACIDADE DO SERVIDOR, precisamos estabelecer uma ordem de
preferência, daí a necessidade deste pré cadastro.
Então, se você pretende fazer nosso curso, escreva-nos um e-mail!

www.macetesparaconcursos.com.br
contato@macetesparaconcursos.com.br
www.facebook.com/MACETESparaCONCURSOS

