


Resumão - O Plano Perfeito Para Passar em
Medicina!

Introdução

Neste desafio você vai aprender passo a passo Como Passar em Medicina.

Você vai aprender as habilidades que você deveria ter aprendido nas escolas e nos
cursinhos, mas infelizmente não aprendeu!

Eu vou te ensinar algo único que inovador que você não viu em nenhum outro lugar.
Vou te mostrar o problema que te impede de passar em Medicina e vou te mostrar
como consertar esse problema.

No final desse material temos o desafio do dia de hoje!

Minha História Rapidinho

No meu ensino médio eu era um aluno normal, muitas vezes considerado burro.

Chegou no terceiro ano e eu decidi estudar para o vestibular.

Eu estudei muito, muito mesmo, mas chegou no final do terceiro ano e eu não
consegui a aprovação no curso que eu tanto queria fazer.

Foi bem decepcionante ver a reação dos meus familiares e ter que se comparar
com os meus amigos que já tinham entrado na faculdade.

Confesso que senti inveja das pessoas que tinham passado....

Bem, como eu tinha estudado muito, eu resolvi falar com aprovados em Medicina
para descobrir o que eu fazia certo e o que eu fazia errado.

Não fazia nenhum sentido ter estudado muito, mas não ter passado.

Falando com esses aprovados eu entendi que não bastava estudar muito para
passar em Medicina, era preciso desenvolver outras competências que infelizmente
nem as escolas nem os cursinhos ensinam.

Falando com esses aprovados, eu também decidi que tentaria passar em Medicina.
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Então, resolvi entrar no cursinho.

Quando eu entrei no cursinho, eu me deparei com o primeiro problema:

Todas as pessoas aqui parecem ser mais esforçadas e mais inteligentes do que eu.

E, isso era só na minha cidade.

O meu primeiro pensamento foi:

“o que eu vou fazer para me diferenciar?”

A minha conclusão lógica foi se eu só seguir o cursinho como todo mundo aqui eu
vou demorar anos para passar porque essa galera é mais esforçada e mais
inteligente do que eu.

Foi assim que eu comecei uma vasta pesquisa sobre aprendizagem, produtividade,
Coaching…

Depois de 8 meses fazendo o que eu vou te mostrar aqui, eu finalmente consegui a
aprovação em Medicina.
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Como surgiram essas habilidades!

Depois que eu consegui a aprovação eu percebi que claramente o que fazia uma pessoa
passar em Medicina não era os conteúdos do cursinho.

Isso era claro para mim, porque tinham alunos nos melhores cursinhos que não passavam e
alunos que estudam só com vídeo aulas que passam.

A aprovação depende do aluno e não do cursinho.

O aluno foda sem cursinho é aprovado. O aluno bosta no melhor cursinho do mundo, não é
aprovado.

Nós vamos falar sobre isso mais para frente…

Percebendo que o que fazia as pessoas serem aprovadas em Medicina não era
ensinado nem nas escolas nem nos cursinhos, eu resolvi pesquisar a fundo e ensinar
o que verdadeiramente diferencia os alunos aprovados do não aprovados.

Então, eu:

● Entrevistei mais de 40 aprovados em Medicina.
● Fiz uma pesquisa online com mais de 160 aprovados em Medicina.
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● Fiz cursos nacionais e internacionais sobre produtividade, inteligência emocional e
aprendizagem…

● Criei o maior curso de técnicas de estudo para vestibulandos de Medicina que hoje
conta com mais de 5.000 alunos.

● Usei minha própria experiência até conseguir a aprovação em Medicina!

Hoje felizmente eu já ajudei centenas de alunos a conseguir a aprovação em Medicina.
Alunos como:

Eu não estou te falando tudo isso para aparecer ou algo assim, eu só estou te falando tudo
isso porque eu posso te ajudar a conseguir a aprovação.

Criado por @matheuscervieri Pág 5



Eu odeio me apresentar. Eu só contei essa história porque hoje em dia com a internet a
gente não pode confiar em todo mundo.

Certificado em Coaching garantido pela International Association Of Coaching!

O Problema Que Vamos Resolver!

AS ESCOLAS E CURSINHOS NÃO ENSINAM OS ALUNOS COMO PASSAR EM
MEDICINA!

Como eu te disse anteriormente, eu sempre me perguntei porque alguns alunos nos
melhores cursinhos não passam, e porque alguns alunos estudando com vídeo
aulas no youtube passam.

A resposta é simples:

A aprovação em Medicina não depende do cursinho, ela depende do aluno.

Criado por @matheuscervieri Pág 6



O problema é que os cursinhos e as escolas não te ensinam que aluno você precisa
se tornar para passar em Medicina.

Os cursinhos e escolas só focam em te jogar a informação, mas não te ensinam
como lidar com essa informação!

Os cursinhos e as escolas só focam nos conteúdos maçantes e cientificistas, e NÃO
TE ENSINAM como ter uma inteligência emocional, como ser produtivo e
organizado, e não te ensinam como aprender os conteúdos.

Ou seja, os alunos vão para a aula, prestam atenção, até estudam em casa…

Entretanto, não conseguem estudar tudo que precisam, quando conseguem tem
aquela famosa sensação de branco, e, por último, desenvolvem medo, ansiedade,
estresse, cansaço e falta de energia.

Basicamente, os cursinhos e escolas te jogam um monte de informação (que existe
de forma gratuita na internet) e não te ensinam como lidar com essa informação
(que é o que diferencia os aprovados dos não aprovados)!

Alguns alunos por sorte ou esperteza acabam aprendendo a lidar com essa
informação de maneira eficiente e passam em Medicina de maneira rápida.

Por outro lado, outros acreditam na mentira, não aprendem a lidar com essa
informação cientificista e acabam demoram anos para passar ou desistem no meio
do caminho.

Solução

A solução é se tornar um aluno que age de acordo com alguém que passa em
Medicina e que sabe lidar com a informação que os cursinhos e que as vídeo aulas
no cursinho te passam.

A sua sorte é que eu criei um método que mostra tudo o que você precisa fazer para
passar em Medicina.

É o método da minha mentoria Como Passar em Medicina.

Nesse método, você precisa desenvolver 4 pilares e 8 habilidades.
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Os 4 pilares são:

1. Foco e Motivação
2. Planejamento e Rotina
3. Ação Inteligente
4. Melhoria Contínua.

As 8 habilidades são e é isso que você vai aprender aqui no Desafio:

1. Como Ter Motivação e Energia ao longo de todo o ano!
2. Planejamento e Organização
3. Como Estudar e Revisar os Conteúdos Corretamente.
4. Como Ter Foco e Concentração!
5. Como Eliminar a Procrastinação!
6. Como Ter Uma Inteligência Emocional!
7. Como Ser Produtivo e Ter Mais Energia!
8. Autoconhecimento e Melhoria Contínua!

São pilares e habilidades que qualquer aluno pode desenvolver para passar em
Medicina.

Quando eu falo que são 4 pilares e 8 habilidades parece algo complexo, mas na
verdade é bem simples.

1- Foco e Motivação - Nós vamos aprender a acabar com a dúvida se você quer ou
não Medicina e vamos aprender a se manter motivado ao longo de todo o ano.

2- Planejamento - Nós vamos aprender como criar um bom plano de estudos com
metas diárias de aprendizagem e vamos aprender como desenvolver a rotina dos
aprovados em Medicina.

3- Ação Inteligente - Nós vamos aprender como estudar corretamente, como não
esquecer do que você estuda, como ter foco e concentração, como eliminar a
procrastinação e como ser mais produtivo e ter mais energia para que você consiga
cumprir todas as suas metas diárias de aprendizado.

4- Melhoria Contínua e Autoconhecimento - Nós vamos desenvolver uma
inteligência emocional poderosa para lidar com as adversidades do estudo para o
vestibular e ENEM!
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Resumindo o meu método!

Primeiro nós definimos o nosso objetivo de forma clara e específica. Foi o que a
gente fez lá na aula 1. E, a gente cria uma base para se manter motivado ao longo
de todo o ano. Nós buscamos estratégias para se manter motivado ao longo de todo
o ano.
Esse é o pilar 1 - foco e motivação.

Aqui no desafio eu te passei a ferramenta chamada ficha da vitória que consciste
em escrever em uma folha.

1- Decisão que você vai passar em x tempo e em y universidade e escrever o seu
nome.

2- Escrever os motivos pelos quais você quer passar em Medicina.

3- Escrever a fotografia do dia da sua aprovação.

Eu incentivei que você lesse essa ficha todos os dias.

Depois nós criamos um planejamento com metas diárias de aprendizagem. Nós
sabemos que se a gente cumprir essas metas nós vamos passar em Medicina
porque a gente aprendeu tudo aquilo que precisava. Esse é o pilar 2 planejamento.
Aqui no meu método nós também aprendemos como ter uma rotina foda, como
cumprir essa rotina, como organizar o nosso dia.

Lá na aula 2 eu te mostrei que você precisa fazer um planejamento geralzão. Ou
seja, você precisa saber exatamente o que você vai estudar em cada semana até o
ENEM como no exemplo abaixo.

Exemplo Planejamento Geralzão:

Semana 1: 25 de Janeiro a 31 de Janeiro
• MMC e MDC
• Função afim: lei da função
• Organização dos Seres Vivos
• Biomas
• Modelos Atômicos
• Introdução à Química
• Cinemática - Conceitos iniciais
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• Variações linguísticas e gêneros textuais
• Música e literatura no ENEM
• Paleolítico e Neolítico
• Evolução dos hominídeos
• América Colonial
• Espaço Geográfico
• Moral, Ética e Lei
• Aprender como fazer uma redação

Semana 2: 1 de Fevereiro a 7 de Fevereiro
• Regra prática de MMC e MDC
• Função afim: gráfico, coeficientes e raiz
• Água e Sais Minerais
• Ciclos biogeoquímicos
• Tabela Periódica e Propriedades
• Transformações Químicas
• MRU (Movimento Retilíneo Uniforme)
• Gêneros textuais digitais e funções da linguagem
• Gêneros literários
• Arte egípcia
• Organização sócio-econômica
• Brasil Colônia - Séc. XVI
• Forma e Movimentos da Terra
• Ética Helênica e Moral Cristã
• Aprender como fazer uma redação

Como fazer o planejamento semanal?

Todo o domingo você vai distribuir ao longo dos dias das semanas as suas metas
semanais de aprendizado, criando metas diárias de aprendizado.

No final do planejamento semanal você precisa saber exatamente o que estudar em
cada dia da semana baseando-se no seu planejamento geralzão.

Como fazer o planejamento semanal!
Pegue a semana do planejamento geralzão e distribua durante os dias da semana.

Exemplo:

Semana 1: 25 de Janeiro a 31 de Janeiro
• MMC e MDC
• Função afim: lei da função
• Organização dos Seres Vivos
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• Biomas
• Modelos Atômicos
• Introdução à Química
• Cinemática - Conceitos iniciais
• Variações linguísticas e gêneros textuais
• Música e literatura no ENEM
• Paleolítico e Neolítico
• Evolução dos hominídeos
• América Colonial
• Espaço Geográfico
• Moral, Ética e Lei
• Aprender como fazer uma redação

Exemplo Planejamento Semanal:

Segunda-feira:

•MMC e MDC
•Função afim: lei da função
•Organização dos Seres Vivos

Terça-feira

•Biomas
•Modelos Atômicos
•Introdução à Química

Quarta-feira

•Cinemática - Conceitos iniciais
•Variações linguísticas e gêneros textuais
•Música e literatura no ENEM

Quinta-feira

•Paleolítico e Neolítico
•Evolução dos hominídeos
•América Colonial
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Sexta-feira
•Espaço Geográfico
•Moral, Ética e Lei
•Aprender como fazer uma redação

Eu também te falei que você precisa fazer o planejamento diário, todos os dias
antes de dormir você precisa estar certo do que você vai estudar no próximo dia,
esse foi o nosso desafio da aula 2:

1- Definir antes de dormir o que você vai estudar no próximo dia!
2- Deixar os materiais preparados para estudar.
3- Acordar e imediatamente estudar as matérias que você tinha definido.

Depois nós vamos para o terceiro pilar que é ação inteligente. A primeira coisa
dentro de ação inteligente é aprender como estudar corretamente e como revisar
corretamente os conteúdos. Porque como eu disse antes nós criamos metas diárias
de APRENDIZADO.

Ou seja, nenhum aluno meu estuda por estudar, os meus alunos estudam para
aprender. Quem passa em Medicina não estuda para cumprir tabela a pessoa
estuda para aprender. Isso significa que não adianta só ler o livro e não aprender, e
muito menos, não adianta estudar e depois esquecer.

Dentro do aprendizado eu te mostrei a técnica de fingir fazer uma prova oral,
imaginativa e descritiva:

A Técnica de Fingir Fazer Uma Prova Oral, Descritiva e Imaginativa!

O que é?

É uma técnica de estudos criado por mim que consiste em resgatar a informação da
sua memória sem colar de nenhum lugar como se você estivesse fazendo uma
prova oral e descritiva. Ela é baseada na evidência científica do “testing effect”.

Por que ?

Evidências Científicas Para Essa Técnica!

Ela é baseada na evidência cientifica do Testing Effect, Retrivel Practice e Practice
Testing!
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O que é o Testing Effect?

É o ato de ativamente resgatar a informação da sua memória sem olhar em nenhum
lugar!

Como Aplicar A Técnica de Fingir Fazer Uma Prova Oral, Descritiva
e Imaginativa!

1. Coloque seu material longe!
2. Recupere a informação da sua memória sem colar de nenhum lugar. Escreva

tudo o que você sabe sobre o conteúdo que você acabou de estudar. Além
disso, fale em voz alta. Imagine que você está fazendo uma prova oral,
escrita e imaginativa (desenhos, analogias).

3. Depois, volte para o seu material e verifique o que ficou faltando
(metacognição).

4.
5. Refaça o processo até você conseguir resgatar tudo da sua memória sem

colar de nenhum lugar, ou seja sem utilizar nenhum material.
6. O mais importante é você entender que você deve resgatar a informação da

sua memória.

Os dois processos que trazem aprendizagem!

1- O ato de resgatar a informação é o que trás o aprendizado!

2- O ato de verificar o que você aprendeu e o que você não aprendeu também trás
aprendizado (a metacognição também é muito importante)!

Além disso, eu te mostrei a técnica do Spacing Effect (Revisão).

O que fazer na Revisão?

Aplicar a técnica de fingir fazer uma prova oral, descritiva e imaginativa de
forma espaçada no tempo!

Ciclo de revisão - quando fazer?

1. Estuda o conteúdo hoje, faz a primeira revisão amanhã!
2. Depois da primeira revisão, faz a segunda revisão depois de 7 dias!
3. Depois da segunda revisão, faz a terceira revisão depois de 30 dias.
4. Vai revisando de 30 em 30 dias.
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Depois disso, dentro do terceiro pilar, nós trabalhamos como ter foco e
concentração. Então, é como se manter focado quando você estudar, porque o
aprendizado é diretamente proporcional ao foco.

Na aula 4 eu te mostrei a técnica de pomodoro melhorada por mim, que é bem
simples, você deve fazer intervalos no seu estudo com a única intenção de
recuperar o foco.

Eu te mostrei que os intervalos são tão importantes para o seu estudo como o
próprio estudo.

Depois disso, ainda no terceiro pilar você deve aprender como ser mais produtivo,
ter mais energia e eliminar a procrastinação tudo isso para que você consiga
cumprir a suas metas de aprendizagem. Não adianta ter metas e não cumprir.
Então, você vai aprender como ter mais tempo e como aproveitar ao máximo o
tempo que você tem.

Para isso eu te mostrei várias técnicas:

1. Valorize ao máximo a sua manhã. Faça de manhã todas as tarefas
importantes!

2. Se trabalhar ou estudar o dia inteiro é interessante acordar às 4 horas
da manhã para estudar antes de ir para o trabalho ou para a escola.

3. No final do dia deixe definido o que você vai estudar no próximo dia e
deixe os materiais preparados para estudar.

4. BTRS - Bloco de Tempo de Realização Suprema.
5. Quebra de Padrão.
6. Entender que você precisa se alimentar bem, dormir bem, ter

momentos de lazer e praticar atividade física. Essas são atividades
que aumentam a sua chance de passar em Medicina.

7. Não tente estudar mais do que o possível de forma que isso atrapalhe
a sua consistência. Exemplo: não exagere nas bebidas estimulantes
como café.

8. Pare de se alimentar mal!
9. Pare de assistir pornografia.
10.Use o celular somente depois que você acabar de estudar tudo o que

você tinha para estudar naquele dia.
11. Não consuma drogas.
12.Termine todo o trabalho começado.

Por último, nós trabalhamos a melhoria contínua e o autoconhecimento (o quarto
pilar). Aqui entra a inteligência emocional para lidar com as adversidades que
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surgem no meio do caminho. Além disso, nós ajustamos tudo o que estamos
fazendo porque sempre buscamos ser melhores.

Para isso eu te ensinei sobre o primeiro pilar da inteligência emocional, a auto
responsabilidade, além disso,  te mostrei a técnica do diário!

A técnica do diário consiste em todos os dias antes de dormir se fazer 3 perguntas!

1- O que eu fiz certo hoje?

2- O que eu fiz errado hoje?

3- O que eu vou fazer melhor amanhã?
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Quanto melhor for os seus 4 pilares (foco, planejamento, ação, melhoria contínua),
mais resultado você vai ter. Quanto mais resultado você enxergar nos seus estudos,
mais motivação e energia você vai ter. Quanto mais motivação e energia você tiver,
mais resultado você vai ter. Fazendo isso, você entra num ciclo virtuoso que vai te
levar à aprovação em Medicina.

O inverso também é verdadeiro, quanto pior for os seus 4 pilares, quanto pior for o
seu foco, o seu planejamento, a sua ação, e a sua melhoria contínua, piores vão ser
seus resultados, quanto piores os seus resultados, pior é a sua motivação, quanto
pior é a sua motivação, menos resultado você tem. Dessa forma, você entra em um
ciclo negativo que vai te levar a reprovação em Medicina.

Bem, você vai concordar comigo que aqui no desafio O Plano Perfeito Para Passar
em Medicina eu passei para você bastante informação de extremo valor focada na
sua aprovação em Medicina. Muita informação mesmo…

Entretanto, muitos alunos querem ir além e querem ter o meu acompanhamento e o
meu direcionamento personalizado rumo a aprovação em Medicina.

Foi por isso que eu criei a mentoria Como Passar em Medicina.

O Que é a mentoria Como Passar em Medicina?

O Programa de Mentoria é O Único Programa de Mentoria Baseada No Universo

Dos Aprovados em Medicina Que Te Ensina Passo a Passo Tudo Que Você
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Precisa Para Passar em Medicina E Ainda Revela O Que Falta Nos Cursinhos e

Nas Escolas!

Para Quem é a Mentoria Como Passar em Medicina?

● A Mentoria Como Passar em Medicina é para todo mundo que quer passar

em Medicina seja pelo vestibular ou pelo ENEM. Se você quer entrar em uma

faculdade de Medicina seja federal, estadual, pública ou privada, você está

no lugar certo independentemente da fase que você está nos estudos.

● Se você está no ensino médio, a mentoria é ideal para você. Na mentoria

você vai aprender como aproveitar ao máximo o seu tempo e como estudar

da melhor maneira possível. Logo, quanto antes você fizer a mentoria, melhor

para você.

● Se você está no cursinho, a mentoria também é ideal para você. Na mentoria

nós vamos ajustar tudo o que você está fazendo errado nos seus estudos e

intensificar aquilo que você está fazendo certo.

● Se você tem mais de 25 anos e quer fazer Medicina. A mentoria também é

ideal para você. A mentoria te explica passo a passo o que fazer para passar

em Medicina e a sua idade não faz diferença nisso.

O Que Tem Dentro do Programa de Mentoria?

● Você vai ter 8 sessões de mentoria ao vivo e em grupo durante 8 semanas,

você vai entrar ao vivo em uma sala online junto com o Matheus e com os

outros alunos onde vai poder perguntar e tirar as suas dúvidas!

● Você vai ter acesso a gravação de todas as mentorias ao vivo.

● Você vai ter o acompanhamento individual no Whatsapp pelo Matheus

Cervieri durante 1 ano!

● Você vai receber instruções do que deve ser feito no Whatsapp durante 8

semanas que te deixaram preparado(a) para passar em Medicina!

● Você vai ter acesso a uma plataforma de estudos com mais de 100 vídeo

aulas te ensinando passo a passo tudo o que você precisa saber para passar

em Medicina da maneira mais rápida de acordo com a sua realidade! Além
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disso, nessa plataforma você vai ter acesso a gravação das mentorias,

materiais em pdf e mapas mentais.

● Você vai ter acesso a um checklist para saber exatamente o que deve ser

feito em cada semana da mentoria!

Você tem acesso à plataforma com todos os conteúdos para sempre. O seu acesso
à plataforma é vitalício.

O Que Eu Vou Conseguir Com a Mentoria Como Passar em Medicina?

Nós vamos nos aprofundar nos 4 pilares que trabalhamos aqui no Desafio

Como Passar em Medicina, isso vai fazer com que você consiga:

● Você Vai Saber Tudo O Que Você Precisa Para Passar em Medicina

Aprendendo o Diferencial que Não é Ensinado Nem Nas Escolas Nem Nos

Cursinhos. Vamos elaborar um plano de ação perfeito para você passar em

Medicina.

● Aprender Como Ter Motivação, Energia e Força de Vontade Para Estudar

Todos os Dias!

● Aprender Como Fazer Um Plano de Estudos Perfeito, Como Fazer um

Cronograma de Estudos, Como Ter a Rotina dos Aprovados em Medicina e

Como Fazer a Gestão do Seu Tempo Nesse Processo!

● Aprender Como Executar Esse Plano Com Maestria!

● Aprender Como Se Concentrar e Se Focar Nos Estudos de Uma Vez Por

Todas!

● Aprender Como Eliminar a Procrastinação Nos Estudos De Uma Vez Por

Todas.

● Aprender Como Ter Uma Inteligência Emocional Para Lidar Com as

Adversidades do Vestibular e ENEM!

● Aprender Como Estudar e Revisar Corretamente. Aprendendo o Que Existe

de Mais Avançado Cientificamente Falando em Aprendizagem!
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● Aprender Como Identificar Os Seus Pontos Fortes e Fracos e o Que Está

Atrapalhando a Sua Aprovação em Medicina! Além disso, Vai Aprender Como

Concertar Esses Pontos Fracos.

● Você Vai Ter o Acompanhamento e o Direcionamento Correto Rumo a

Aprovação e em Medicina Através de Um Mentor!
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