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Ficou fora dos classicados?
Não deu tempo de chegar?
Faltou pouco?
Agora não importa mais.
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positiva e virar a página.
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INTRODUÇÃO
05
01

PARABENS
A sua iniciativa de baixar este conteúdo já demonstra uma
atitude pró-ativa para o ano que se inicia e o
espírito indispensável da mudança, presente somente
no mindset de futuros vencedores da vida!

INTRODUÇÃO

Disputar uma vaga em uma universidade pública ou passar em concursos não é opção para amadores. Mas EU estou
convencido de que não é preciso ser um ‘’nerd’’ para conseguir ser aprovado. Você precisa do que todo
competidor prossional precisa: PLANEJAMENTO, de uma estratégia de estudo, uma boa dose de motivação e acima
de tudo dedicação.

Você sabia? A rotina de um estudante, pode ser mais exaustiva do que a
de um executivo de sucesso?
As funções cognitivas utilizadas para realizar muitas atividades cotidianas e ou acadêmicas podem ser até 100 vezes
mais complexas do que a exigida nos ambientes corporativos de alta competitividade. Logo, constatamos que
indivíduos que perseguem o objetivo de frequentar uma Universidade Federal ou passar em Concursos Públicos,
chegam a estudar até 14 horas por dia!
Muitos deles inclusive, que trabalham ou trabalham e estudam; chegam a ultrapassar a
linha necessária para uma boa noite de sono em nome da concentração e a dedicação em
nome do SEU projeto de APROVAÇÃO.

Diante de tanto esforço, você sabe qual é o salário do
estudante no nal do mês? Nada! Nem um centavo.
Apenas um suspiro de esperança de que um dia, todo
seu sacrifício será recompensado.
06
01

INTRODUÇÃO

A recompensa da dedicação aos estudos é a APROVAÇÃO.
Os frutos de ter o seu nome na lista dos aprovados são a estabilidade e a segurança de um bom emprego e a
possibilidade de realizar aqueles sonhos incríveis que você alimenta em segredo no interior da sua mente.
Escrevi este e-book para contribuir com algumas ideias importantes para melhorar sua aprendizagem e homenagear
todos aqueles que acreditam que não existe alegria maior do que a de vencer na vida através dos estudos.

DICA:
Não ter o privilégio de aprender com um professor particular
ou dispor de um cursinho não impede o sucesso de ninguém!
Muitos alunos até preferem estudar sozinhos. É necessário,
entretanto, que você aprenda métodos de como canalizar sua
concentração, direcionar seus esforços e administrar seu tempo
para potencializar a ecácia dos estudos.

SELFIE

P R E PA R E - S E PA R A
VIVER INTENSAMENTE
A S S UA S C O N Q U I S TA S .

CHEGOU A HORA DA SUA

INTRODUÇÃO

Fuja da proscratinação!
Você sabe que o ato de estudar exige método e dedicação, mas é comum que fatores como a procrastinação ou a
desatenção entrem em cena e impeçam que ele seja efetivo.
PROF. RENATO ALVES

Acompanhe as dicas que preparei para você neste vídeo:
PREGUIÇA

Assista
agora!

MENTAL

Como, então, é possível se concentrar e absorver o conteúdo de forma a garantir o
sucesso nos estudos, minimizando distrações? É o que veremos ao longo das próximas
páginas deste e-book.
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#1

ORGANIZAÇÃO
TRAZ
RESULTADOS
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REGRA 1 PARA A APROVAÇÃO

Pessoas organizadas aprendem mais.
Diz o estruturalismo que o ambiente é fundamental para alcançarmos um objetivo. Portanto, para conseguir mais
qualidade nos estudos, ajudar a sua mente a assimilar com mais facilidade e otimizar a memorização do conteúdo
desejado, você deve manter sob controle: a organização.
Organizar de maneira prática e inteligente seu espaço físico, bem como as diferentes demandas de seu cotidiano,
facilitará na administração de seu tempo de dedicação aos estudos assim como a diminuição de brancos na
memória.

DICAS:
Limpe seu ambiente de estudo e mantenha-o organizado.
Deixe ao seu alcance os materiais mais importantes para seu
estudo diário, como dicionários, livros, calculadora, lápis e
borracha.
Um ambiente bem estruturado poupa o tempo de procura
dos objetos, o que pode fazê-lo perder o raciocínio. Se você
estuda com um tablet ou um smartphone, ou mesmo em um
computador de mesa, siga a mesma lógica: exclua todos os
arquivos desnecessários e categorize as pastas mais utilizadas,
possibilitando seu pronto acesso. Coloque os aparelhos no
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modo avião e virados com a tela para baixo.

REGRA 1 PARA A APROVAÇÃO
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Planeje seu dia!
Ao iniciar cada dia, PLANEJE uma lista de atividades que precisam ser feitas, começando pelas mais importantes.
Execute uma tarefa por vez e só passe para a próxima quando efetivamente houver acabado a anterior. Isso mostrará
o quanto você produz de verdade em um dia, dando um sentido de progresso, de evolução.
Quanto maior a sensação de evolução, maior também será a sua motivação para continuar seguindo adiante rumo
aos seus objetivos!

REGRA 1 PARA A APROVAÇÃO

Conecte-se de forma inteligente.
Há vários aplicativos disponíveis para ajudá-lo a gerenciar melhor seu tempo, cronometrando intervalos e
hierarquizando tarefas, como o Evernote e o Pomodoro Timer, por exemplo.

Atenção: não se deixe levar pela innidade de ofertas, escolha o software mais
adequado à sua agenda e concentre-se apenas no planejamento dos seus estudos.
13

REGRA 1 PARA A APROVAÇÃO

Dena prioridades.
Para conseguir gerenciar bem o seu tempo, é necessário saber denir o que priorizar e o que deixar para depois.
Surgiu uma prova sobre aquela matéria que você não domina? Saiba focar no que é urgente e postergar tarefas e
ações não prioritárias.

MONTE UM PLANO DE ESTUDO
Gosto de ensinar aos meus alunos, passo a passo, como montar um plano de estudos vitorioso otimizando tempo
versus produtividade. Seguindo este método eles relatam mudanças signicativas já nos primeiros dias, porque
conseguem lidar com muito mais informações e assim melhoram exponencialmente as chances de aprovação. A
partir dessa estimativa, projete o tempo para cada atividade prioritária e monitore sempre o seu progresso. Faça
adaptações e recalcule quando necessário pois imprevistos sempre podem surgir.

Assista
agora!
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FAÇA SUA MEMÓRIA
TRABALHAR
POR VOCÊ
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REGRA 11 PARA A APROVAÇÃO

Otimize a memória e a sua concentração.
Imagine seu cérebro como se ele fosse um músculo que precisa ser exercitado. Leituras, estudos, diálogos, testes e
desaos de raciocínio lógico são exercícios que tornam o cérebro mais forte e ajudam a memorização. Dessa forma,
ele será cada vez mais capaz de reter as informações certas e buscá-las quando necessário.

APRENDA POR MEIO DA ASSOCIAÇÃO
Em meu sexto livro, Faça seu Cérebro Trabalhar para Você, explico que ao aprendermos algo, de imediato nosso
cérebro obrigatoriamente se conecta às informações e estímulos que estão chegando a um conhecimento já
consolidado, uma experiência marcante, eventos, objetos, músicas etc. É preciso entender, portanto; que novos
dados e informações serão mais facilmente sedimentados em seu cérebro quando ‘’nele’’ houver uma ‘’ponte’’ com
aquilo que você já domina ou tem conhecimento.

ACABE
COM A
PREGUIÇA
MENTAL
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Assista
agora!

REGRA 1 PARA A APROVAÇÃO

ESTOQUE INFORMAÇÕES EM DIFERENTES LUGARES
Treine seu cérebro para percorrer caminhos alternativos em direção à mesma lembrança. Como? A primeira dica
importante aqui é associar matérias a memórias prontas. Para estimular esta função cerebral você pode executar
ações simples do dia a dia como escovar os dentes ou escrever com a mão que não utiliza regularmente. Você é
canhoto? Tente escrever um texto de revisão com a mão direita ou vice-versa!(uma frase basta). Assim, você
estimulará formas diferentes de retenção de informações no seu cérebro

CONTROLE SUA ATENÇÃO PARA OTIMIZAR A CONCENTRAÇÃO
A concentração é um aspecto relevante da memória. Para exercitá-la, vou ensinar um teste bem simples e
ecaz: visualize um ponto xo à sua frente por dois minutos. Concentre-se apenas nele. Aumente o tempo de
visualização gradativamente, conforme sua facilidade até 10 minutos. O exercício, consiste em não se desconcentrar
do objeto, diante dos diversos acontecimentos ao redor. Enquanto estiver realizando o exercício, controle e diminua
o uxo de pensamentos.
Não permita que sua atenção se desvie do ponto xo em questão.
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REGRA 1I PARA A APROVAÇÃO

Descanse adequadamente.
Um cérebro eciente é um cérebro descansado. Quanto mais estresse e menos horas de sono, mais difícil será gravar
informações e mais comum ter lapsos de memória. Tenha um período de sono saudável de oito horas (se for possível)
e faça sempre intervalos entre os estudos. Assim, você dará tempo para seu sistema nervoso se revigorar.

DESAFIE-SE
Para exercitar o cérebro, proponha-se desaos, resolva exercícios relacionados às matérias que estudou, faça
simulados e se tiver tempo, responda quizzes, jogue puzzles e faça palavras cruzadas. Jogos de tabuleiro e de mímica
também ajudam muito. Essas são maneiras divertidas de forçá-lo a sair da zona de conforto e a treinar diferentes
habilidades, como dedução, associação, interpretação, inferência, retenção, raciocínio lógico etc.

Assista
agora!
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CONECTE-SE COM OS
CANAIS DE
APRENDIZAGEM
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REGRA III PARA A APROVAÇÃO
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Aproveite os canais de aprendizagem.
A construção do conhecimento difere de pessoa para pessoa. No entanto, uma coisa tende a ser igual para todos: o
nível de envolvimento físico e mental. Mas o que isso signica na prática?
O aluno deve direcionar seu foco (físico e mental), para o que está sendo estudado e minimizar os pensamentos ou
estímulos contrários (dispersores de atenção).

SENTE-SE SEMPRE NAS PRIMEIRAS FILEIRAS!
Pode parecer óbvio, mas sentar-se nas primeiras leiras de uma sala de aula realmente faz diferença na absorção do
conteúdo. Em primeiro lugar, você escutará melhor tudo o que o professor tem a dizer. Em segundo, seu campo de
visão será menos abrangente e seu cérebro não se distrairá tão facilmente com estímulos visuais ou conversas
paralelas, focando o que importa: a absorção de conteúdo.

REGRA 1II PARA A APROVAÇÃO

FAÇA ANOTAÇÕES
No curso avançado ‘’Estudo e Memorização’’, ensino a fazer GRAVAÇÕES inteligentes na mente, ou seja - anotar os
pontos principais - escolhendo palavras que sejam gatilhos de memória. Esse é o primeiro passo na construção de um
conhecimento novo. Assim, seu cérebro recebe a mesma informação duas vezes e em dois canais distintos de
comunicação: oral e escrita. Desta maneira, VOCÊ terá mais chances de gravar a estrutura dos assuntos que
precisarão ser aprofundados e revisados depois.

EXPONHA SUAS DÚVIDAS
Muitos alunos acabam deixando a sala de aula repletos de
questionamentos não discutidos, o que acaba por desestimular
o aprendizado a longo prazo. Nunca pense que sua pergunta
é óbvia demais. Caso não tenha assimilado alguma parte da
explicação ou do conteúdo passado, é bem provável que
outros alunos também estejam na mesma situação. Compartilhe
suas impressões e conclusões, pois é com a excelência na
comunicação que o conhecimento se inicia em sua mente.
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REGRA 1II PARA A APROVAÇÃO

Respeite seu relógio biológico.
A absorção de conhecimento de maneira ininterrupta é um processo que cansa a mente e o corpo. Para não sucumbir
ao cansaço, seu corpo precisa se recarregar em intervalos constantes. Vez por outra saia do ambiente de estudo,
relaxe, alimente-se de maneira leve e saudável e se possível faça alongamentos, enm, revitalize-se antes de voltar a
se concentrar.

TRANSPORTE-SE PARA O MOMENTO PRESENTE
Conforme já mencionado neste e-book, é muito importante diminuir ao máximo os estímulos que impedem o
estudante de prestar atenção na aula ou ao conteúdo em exposição no momento da concentração. Evite, portanto o
celular, por exemplo.

As redes sociais são um mundo de notícias interessantes, mas não necessariamente

construtivas, e roubam o foco do objetivo principal. do aluno ou concurseiro. Quando sentir que sua atenção está se
esvaindo para momentos futuros, passados ou hipóteses abstratas, conte até dez, acompanhe o ritmo de sua
respiração, e retorne ao momento presente.
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SELFIE
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EVITE AO MÁXIMO OS LADRÕES DE ATENÇÃO

DIGA NÃO AOS
LADRÕES DE
AT E N Ç Ã O.

REGRA DE APROVACAO

#4

REVISAR É ESTUDAR
COM EFICIÊNCIA
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REGRA IV PARA A APROVAÇÃO

Revise os conteúdos
conteúdos com
com eciência.
eciência.
De maneira geral, o desempenho do aluno e do professor são importantíssimos na dinâmica: ensino/aprendizagem.
Mas, por si só, não garantem a memorização e o entendimento do que está sendo absorvido. É necessário que o
um
papel
ATIVO
no no
processo
de aprendizagem.
No
professor ee principalmente
principalmente VOCÊ,
VOCÊ, estejam
estejamdispostos
dispostosa aassumir
assumir
um
papel
ATIVO
processo
de aprendizagem.
No
curso
avançado
ESTUDO
E MEMORIZAÇÃO,
insistentemente
a revisão
das matérias
é uma
das
curso
avançado
ESTUDO
E MEMORIZAÇÃO,
repitorepito
insistentemente
que a que
revisão
das matérias
é uma das
formas
exequíveis
de tornar
a construção
de conhecimento.
formas exequíveis
dereal
tornar
real a construção
de conhecimento.

DICAS:
Não aconselho o aluno a fazer apenas ‘’uma’’ revisão antes da prova, teste ou discurso, por exemplo. É
importante que o conteúdo em questão seja revisado periodicamente em intervalos programados.
Esse método -- testado
testado ee aprovado
aprovado--irá
irácontribuir
contribuirsobremaneira
sobremaneirana
nasedimentação
sedimentaçãodos
dosdados
dadosem
em
seu
hipocampo,
seu
hipocampo,
o
estrutura cerebral
cerebralligado
ligadoà àmemória.
memória.
hemisfério

Desdea a
minha
campanha
pessoal
para
a consagração
do primeiro
recorde
nacional
de memorização
do,
Desde
minha
campanha
pessoal
para
a consagração
do primeiro
recorde
nacional
de memorização
do Brasil
Brasil
, meu método
de repetição
é a Ele
espaçada.
em fazer
o cérebro
as
meu método
preferidopreferido
de repetição
é a espaçada.
consisteEle
emconsiste
fazer o cérebro
memorizar
as memorizar
‘’informações
‘’informações
diferentes
você estuda matéria
determinada
logo
diferentesem
períodos.
Por períodos.
exemplo, Por
vocêexemplo,
estuda determinada
logomatéria
após a aula,
repetidas’’ emrepetidas’’
após
a aula, asiver
,anames
lan
oa etnemroiretsop
conteúdo
e assim
por
diante.fácil
É um
exercício
posteriormente
ao nal
daquelaaleuqad
semana,
revisa
esse conteúdo eesse
assim
por diante.
É um
exercício
para
o seu
fácil
pararecuperar
o seu cérebro
recuperar
os ‘’eles’’
dados tivessem
como se sido
‘’eles’’
tivessem
sidovezes
gravados
várias trilha,
vezes só
na que
mesma
cérebro
os dados
como se
gravados
várias
na mesma
em
trilha, só que
em momentos espaçados.
momentos
espaçados.

Outro método - que explico mais detalhadamente no curso avançado Estudo e Memorização - para estimular
o aprendizado e fazer com que sua revisão seja mais produtiva é a elaboração de desenhos, esquemas grácos e
mapas mentais. Eles funcionam como sistemas de estruturação das principais ideias de um conteúdo e de como elas
estão interligadas.
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REGRA IV PARA A APROVAÇÃO
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Quando estiver exausto e perceber que não consegue mais absorver/concentrar 100% em uma determinada
matéria ou assunto, faça um intervalo. Na retomada da concentração foque em outra matéria. Drible o cansaço
mental, revise alternadamente diferentes assuntos e como dizem no linguajar futebolístico: bola pra frente!

Nada melhor para exercitar a memória do que ensinar aquilo que você está tentando
aprender. Utilize seus mapas mentais e esquemas elaborados para a revisão e dê uma aula
a um AMIGO ou aluno imaginário. É uma boa forma de identicar onde você ainda tem
dúvidas.
Assista
agora!

REGRA DE APROVACAO

#5

A HORA É AGORA:
2018 É O SEU ANO!
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REGRA V PARA A APROVAÇÃO

Você realmente sabe o que é procrastinação?
Procrastinar é o ato de postergar as coisas importantes, deixar decisões ou ações que deveriam ser executadas
imediatamente para depois. Na maioria das vezes, trata-se de um comportamento prejudicial para estudantes,
concurseiros e prossionais de todas as áreas que sucumbem a esse modelo de vida pernicioso. Ela é responsável por
dicultar o estabelecimento de uma rotina saudável e pró-ativa e tem o poder de impedir a realização dos seus
objetivos.
Existem diversas maneiras - bem simples - de controlar a procrastinação, como: a organização de prioridades, a
denição de metas diárias ou semanais e a listagem de atividades a cada manhã. Há também mecanismos que
podem ser utilizados para evitar completamente esse mal hábito, como a Técnica do Pomodoro, que consiste em
divisões de períodos de produção (de 25 minutos cada) e intervalos intercalados de cinco minutos.
A dedicação contínua também está ligada ao fator motivacional. Quando ‘’bater’’ o desânimo - algo comum até na
vida das pessoas consagradas nos mais diversos campos da vida - procure mentalizar seus objetivos e pense com
rmeza que seus esforços serão recompensados e o caminho mais curto e correto agora é você seguir em frente
aprendendo o método para atingir suas metas e objetivos.

Acesse
agora!
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CONCLUSÃO
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RESUMO DA JORNADA
DO ESTUDANTE

CONCLUSÃO

Meu amigo,
Este e-book foi elaborado para o melhor aproveitamento das aulas e recursos didáticos, para que
se extraia o melhor dos mestres e de si mesmo e por m para que seja obtido de fato o sucesso
acadêmico e a abertura das portas para seu futuro prossional e a tão sonhada estabilidade
nanceira. Tal conquista exige muita dedicação e foco, organização do espaço físico e
gerenciamento do tempo além de técnicas mnemônicas.
Ao longo dos tópicos abordados, você pôde perceber que a verdadeira aprendizagem demanda
esforço e o emprego adequado de habilidades como MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO. A
construção do conhecimento ocorre de maneiras diferentes para cada pessoa, mas há estratégias
que podem ser adotadas para otimizar os mecanismos internos de absorção de conteúdo PARA
CADA INDIVÍDUO.
Planejar as atividades do dia, projetar a expectativa de tempo utilizado para cada tarefa, saber
respeitar o relógio biológico e descansar e carregar novamente as baterias, empregar
adequadamente as tecnologias disponíveis e exercitar o cérebro para melhorar seu desempenho
são atitudes e iniciativas TESTADAS E APROVADAS POR NOSSOS MAIS DE 50 MIL ALUNOS que
realmente otimizam a produtividade e ajudam a evitar o mal da procrastinação.
Lembre-se: metas e objetivos estabelecidos também funcionam como estímulos motivadores
que o ajudarão a manter-se dedicado, a melhorar o rendimento e a retenção de informações,
tanto nos estudos individuais quanto nas aulas E NA VIDA PROFISSIONAL.
Bons estudos! :)

Faça um
teste grátis
agora!
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Professor Renato Alves

SOBRE

O que dizem sobre o professor e do método?

Renato Alves é
referência absoluta
quando o assunto é
memorização e
planejamento de
estudos.

Homologado como o
Primeiro recordista
brasileiro de
memorização.

8 livros publicados
sendo 5 best-sellers e
milhares de alunos
em 20 anos de
pesquisa.

Palestrante de
renome internacional e
presente em mais
de 100 países.

VÍDEO - DEPOIMENTOS
‘’Primeiro lugar na marinha do Brasil’’

Adna Ribeiro
Espírito Santo
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‘’Passei em 3 concursos! ‘’

Gil Mauritti Ribeiro
Sergipe

‘’Revalidei meu diploma nos EUA!’’

Rafael A. Lombardi
São Paulo

CONECTE-SE

Conheça o trabalho do
Professor Renato Alves que tem ajudado
milhares de estudantes conseguir a
APROVAÇÃO

O professor Renato Alves viajou o Brasil inteiro
ministrando palestras sobre o assunto. Com o
advento da Internet, nalmente conseguiu realizar
o sonho de conseguir entregar a todos estudantes
interessados e a custos populares o curso que
mais aprova e transforma a forma que o
concurseiro e estudante encara os estudos.

