O curso de Medicina é um dos mais desejados pelos estudantes
Brasil afora. O mercado de trabalho está sempre muito
aquecido e os salários costumam ser atrativos. No entanto, o
ingresso no curso não é assim tão fácil, o índice de candidatos
por vaga costuma ir de 30 a mais de 700 candidatos por vaga,
por exemplo. Além disso, as notas de corte costumam ser altas,
ficando sempre acima de 600 e podendo até ultrapassar os 900
pontos em algumas universidades.
Por esses motivos, nós do Me Salva! acreditamos que a
preparação para o curso de Medicina precisa ser super
completa e focada na sua APROVAÇÃO. O plano Aprova Med foi
pensado para que seja possível um acompanhamento
individual e personalizado do seu desempenho e aprendizado.
Mais do que features exclusivas e conteúdo de qualidade, você
tem um Me Salva! só seu para encarar essa jornada rumo à
conquista da sua vaga.

– Um encontro de mentoria por semana; que ainda
pode ser substituído por uma aula particular de
matemática ou redação quando for preciso.
– Definição de metas

O PLANO FEITO PARA
A SUA APROVAÇÃO
Orientação da sua rotina de
forma personalizada

MATERIAL DIDÁTICO
NA SUA CASA

– Planejamento da rotina de estudos
– Incentivo e motivação em dia
– Grupo exclusivo para os mentorados
– Eventos em grupo com psicólogos quinzenalmente

– 8 apostilas teóricas divididas por
áreas do conhecimento
– 4 apostilas exclusivas de exercícios
– 1 livro 1.001 questões

A união perfeita e o ensino online
e os melhores materias de apoio

*Confira o regulamento.

– Plano de estudos personalizável
de acordo com seus horários

EXTENSIVO
MEDICINA 2021
Conteúdos completos para
a suapreparação

– Aulas ao vivo diárias
– Aulas ao vivo exclusivas para Medicina
– Correções de redação ilimitadas e com
comentários dos corretores.

Ao se matricular no curso você estará garantindo o menor
preço do ano. Para saber mais sobre tudo o que esse plano
pode oferecer, converse com alguém do nosso time e
entenda os motivos para escolher o que o Me Salva! oferece
de mais completo para a sua aprovação em Medicina.

TENHO INTERESSE
Dúvidas? clique aqui

FAQ - Dúvidas frequentes
Quem será meu mentor de estudos?
O seu mentor será selecionado para você de acordo com seu perfil e suas dificuldades. O
time de mentores de estudos do Me Salva! é formado por especialistas na prova do ENEM,
treinados e avaliados constantemente.

Como funcionam as mentorias?
São encontros semanais de 30min de duração, utilizando a plataforma Google Hangouts.
Nesses encontros, seu mentor irá ajustar seus horários, cobrar que você cumpra seu
cronograma de estudos e te motivar para seguir em frente.

Como funcionam as aulas particulares?
Junto com seu mentor, você poderá solicitar aulas particulares de matemática e redação
ao longo do ano. Nesses casos, você estará trocando sua mentoria semanal por uma aula
particular.

E se eu não me adaptar ao meu mentor?
Você poderá solicitar uma troca de mentor a qualquer momento.

Como funcionam os encontros em grupo com psicólogos?
A cada 15 dias, você terá um espaço exclusivo junto com os outros mentorados do
Me Salva! e profissionais de psicologia para desabafar, tirar dúvidas e se motivar.

O que acontece se eu faltar a uma mentoria?
Nada, você pode retornar normalmente na semana seguinte. Se você faltar a três
mentorias em sequência, entraremos em contato para verificar se você quer continuar
no programa.

Como posso dar sugestões, avaliar meu mentor e falar com o Me Salva!?
Você receberá um número de telefone exclusivo para os mentorados do Me Salva!

Qual é o horário da minha mentoria? Posso mudá-lo?
O horário de sua mentoria será definido de acordo com sua disponibilidade, de segunda a
sexta das 8h às 20h. O seu horário é fixo, mas você pode alterá-lo de forma definitiva
entrando em contato com a gestão das mentorias.

TENHO INTERESSE

Dúvidas? clique aqui
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