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Oficina de Redação 
É de inegável importância Redação em concursos públicos e vestibulares. Praticar é fundamental para se 
alcançar uma nota maior e, consequentemente, tão desejada vaga. A Oficinas de Redação do +Nomelini 
acontecem quinzenalmente, dando aos alunos a oportunidade da discussão de um tema e a produção de um 
texto. São 20 temas no ano discutidos em sala de aula, com professores especializados, que revisam as 
principais estruturas de texto, ajudando a tirar dúvidas frequentes e monitorando a produção realizada em 
sala de aula.  
 
Professores Responsáveis: ALEXANDRE Solano, RICARDO Augustus Mamede 
Horário das aulas: Quarta-feira das 16h às 17h30min – Debates com o Professor RICARDO Augustus 
Mamede, Quinta-feira das 16h às 17h30min – Debates com o Professor ALEXANDRE Solano 
Periodicidade: Quinzenal – Será divulgado um calendário com as datas de todos os encontros. 

 
Gramática e Interpretação de Textos 
Toda a metodologia do curso é baseada na resolução de exercícios contextualizados. A estratégia permite ao 
aluno construir o seu conhecimento de maneira sólida e adquirir solidez no uso da gramática normativa e de 
suas variantes linguísticas. A preparação obtida nesse curso habilita o aluno a enfrentar, com tranquilidade, 
os desafios impostos pelos mais variados vestibulares e pelo ENEM. 
 
Professor Responsável: RICARDO Augustus Mamede 
Horário das aulas: Quarta-feira das 15h15min às 16h 
Periodicidade: Semanal 

 
Literatura 
O professor Fabrício Nogueira analisa detalhadamente todas as obras obrigatórias dos vestibulares da 
FUVEST e UNICAMP. O trabalho é orientado por exercícios, realizados durante a aula, e permite ao aluno 
uma compreensão global da obra estudada e ainda o habilita para resolver as mais complexas questões dos 
vestibulares. 
 
Professor Responsável: FABRÍCIO Nogueira 
Horário das aulas: Segunda-feira das 16h às 17h30min 
Periodicidade: As aulas seguem calendário específico 

 
 
Ciências Humanas 

Ciências Humanas e Atualidades 
Abordando conceitos das áreas de Filosofia, Sociologia, História e Atualidades, a professora Lucia Lodo 
Conceição (LUCINHA) desenvolve um trabalho especialmente voltado à preparação dos alunos para a 
realização dos mais importantes e exigentes vestibulares. As informações, debates e exercícios das aulas 
contribuem para a formação de um aluno crítico e capaz de se posicionar de maneira clara sobre os mais 
diversos temas das ciências humanas. Este curso é essencial para alunos que buscam aprovação em 
conceituadas instituições como Fundação Getúlio Vargas (GV), IBMEC / INSPER, ESPM, Cásper Líbero, 
entre outras, além de preparar o vestibulando para a prova de Ciências Humanas do ENEM. 
 
Professor Responsável: Lúcia Lodo Conceição (LUCINHA) 
Horário das aulas: Segunda-feira das 14h30min às 16h 
Periodicidade: Quinzenal 
 

Geografia e Geopolítica 
Curso direcionado à analise das transformações mundiais ocorridas no período pós 2ª Guerra Mundial. 
Aborda aspectos econômicos, sociais e políticos e analisa as causas dos principais conflitos dos últimos 60 
anos. Este curso é essencial para alunos que buscam aprovação em conceituadas instituições como 
Fundação Getúlio Vargas (GV), IBMEC / INSPER, ESPM, Cásper Líbero, além de preparar o vestibulando 
para a prova de Ciências Humanas do ENEM 



 
Professor Responsável: RAFAEL Lodo Conceição 
Horário das aulas: Sexta-feira das 14h30min às 16h 
Periodicidade: Quinzenal 
 

História 
O professor Carlos Eduardo Monteiro (CARLINHOS) ministra aulas temáticas que complementam a grade 
curricular dos cursos regulares. No primeiro e início do segundo semestre são trabalhados temas como: 
Antiguidade Oriental, História da América Pré-Colombiana, História do México, História de Cuba, Elementos 
de História da África, entre outros. Este curso é essencial para alunos que buscam aprovação em 
conceituadas instituições como Fundação Getúlio Vargas (GV), IBMEC / INSPER, ESPM, Cásper Líbero, 
entre outras, além de preparar o vestibulando para a prova de Ciências Humanas do ENEM. 
 
Professor Responsável: Carlos Eduardo Monteiro (CARLINHOS) 
Horário das aulas: Terça-feira das 16h às 17h30min 
Periodicidade: Eventual 
 
 

 

Ciências da Natureza 
Física 
O curso de física do programa +Nomelini tem dois objetivos distintos: aprofundar os conteúdos estudados no 
período da manhã e complementar a programação dos cursos regulares. Os professores Ganso e Tetéu 
trabalham com listas de exercícios especialmente desenvolvidas para as aulas. Além desse material são 
utilizados o livro de exercícios do aluno e livros didáticos de referência. 
 
Professores Responsáveis: Daniel Plépis Guizellini (TETÉU) e Rodrigo Salvatori Baptista do Carmo 
(Ganso) 
Horário das aulas: Segunda-feira das 14h30min às 16h (Tetéu) e Quarta-feira das 14h30min às 15h15min 
Periodicidade: Semanal com o professor Ganso e quinzenal com o professor Tetéu 

 
Química 
O curso de química do programa +Nomelini tem dois objetivos distintos: aprofundar os conteúdos estudados 
no período da manhã e complementar a programação dos cursos regulares. Os professores André e Gustavo 
trabalham com listas de exercícios especialmente desenvolvidas para as aulas. Além desse material são 
utilizados o livro de exercícios do aluno e livros didáticos de referência. 
 
Professores Responsáveis: ANDRÉ Stoppa e GUSTAVO Saccani 
Horário das aulas: Terça-feira das 16h às 16h45min (André) e Quinta-feira das 15h15min às 16h45min 
(Gustavo) 
Periodicidade: Semanal com o professor Ganso e quinzenal com o professor Tetéu 
 

Biologia 
O curso de biologia do programa +Nomelini tem dois objetivos distintos: aprofundar os conteúdos estudados 
no período da manhã e complementar a programação dos cursos regulares. Os professores Ganso e Tetéu 
trabalham com listas de exercícios especialmente desenvolvidas para as aulas. Além desse material são 
utilizados o livro de exercícios do aluno. 
 
Professor Responsável: Leonardo Basso de Oliveira (Léo) 
Horário das aulas: Sexta-feira das 14h30min às 16h 
Periodicidade: Quinzenal 
 

Ciências da Natureza 
Abordando conceitos das áreas de Biologia, Química e Física o professor André Braga desenvolve um 
trabalho especialmente voltado à preparação dos alunos para a realização ENEM. O trabalho, altamente 
interdisciplinar, busca familiarizar o aluno à leitura e a análise de textos e situações que envolvem as 
disciplinas das áreas correlatas às Ciências da Natureza. 
 
Professor Responsável: ANDRÉ BRAGA 
Horário das aulas: Aula realizada aos sábados. 
Periodicidade: As aulas seguem calendário específico 
 

 



Matemática 
O curso de matemática do programa +Nomelini tem dois objetivos distintos: aprofundar os conteúdos estudados no 
período da manhã e complementar a programação dos cursos regulares. Os conteúdos trabalhados permitem que o 
aluno desenvolva habilidades relacionadas à interpretação de problemas matemáticas avançados e métodos de 
resolução sólidos. O curso aborda conceitos integrantes de vestibulares tradicionais (FUVEST. UNICAMP, UNESP) e 
concursos específicos como a Fundação Getúlio Vargas (GV), IBMEC / INSPER, Mackenzie, entre outras. 
Os professores Carioca, Boca e Zola trabalham com listas de exercícios especialmente desenvolvidas para as aulas. 
Além desse material são utilizados o livro de exercícios do aluno e livros didáticos de referência. 
 
Professores Responsáveis: José Carlos Rosa Guapyassu (Carioca), Marcos Henrique Ruggiero (BOCA), Fausto 
ZOLA 
Horário das aulas: Terça-feira das 15h15min às 16h (CARIOCA) e Quinta-feira das 14h30min às 16h (BOCA) e 
Quarta-feira das 16h às 16h45min (ZOLA) 
Periodicidade: Semanal com  o professor Carioca e quinzenal com o professor Boca e eventual com o professor 
Zola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


