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é chegada a reta final

Aprender é pra todo mundo e 
esperamos que você consiga 
se divertir pelo caminho.

Tá acabando, seguuuura!
Seguiremos por aqui para 
qualquer imprevisto. :)

Aqui você vai encontrar tudo o que já mostramos ao longo 
do ano sobre a usabilidade da plafatorma. A gente fez esse 
guia pra você entender como pode usar e abusar de cada 
área do site e ainda acessar rapidamente os planejamentos 
das matérias e grade horária do seu curso. 
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Página Inicial
01. 

Logo na página incial você vê seu nome, quantos créditos de monitoria e redação 
você tem naquele mês, confere as aulas que estão rolando ao vivo, além de um top 5 
com os exercícios mais importantes da semana!



5

O menu lateral está dividido em:

PLANO DE ESTUDOS, com as aulas indicadas 
dentro da sua agenda personalizada! A 
gente te fala tudo o que você precisa 
estudar naquela semana, funciona pra quem 
tem uma rotina mais atribulada, sem muito 
horário fixo pra estudar.

Em DISCIPLINAS você vai encontrar 
todas as nossas aulas gravadas, com 
muito conteúdo pra você pesquisar 
dentro do assunto que você escolher.

Ao vivo, com a nossa agenda 
semanal, e os horários marcados 
das aulas. Pra quem tem mais 
disponibilidade.

Em AVALIAÇÕES você vai 
acessar todos os simulados e 
Avaliações Semanais pra ter a 
experiência de fazer a prova 
como se estivesse lá!

Acesse os nossos temas semanais, 
envie sua redação pra correção, 
confira as redações exemplares e 
aproveite pra melhorar sua nota no 

menu de Redação!

Exercícios uma área exclusiva 
cheia de listas pra treinar ainda mais 
pro Enem!
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plano de estudos
(Agenda de estudos para quem prefere estudar no seu próprio ritmo)

Dar conta de toooda a matéria não é para qualquer um. Acreditamos que 
organização é o caminho, por isso dividimos o site com uma agenda de estudos 
para você, de acordo com sua rotina! Aqui, todos os tópicos que você precisa  
estudar para ficar preparado estão distribuídos em um calendário semanal.

Nessa agenda, indicamos aulas gravadas (que você pode alterar a velocidade 
e assistir a hora que quiser), exercícios e materiais de apoio relacionados. Você 
pode visualizar pelo computador, tablet ou pelo aplicativo Descomplica para 
iOS e Android. Desse jeito, você consegue acompanhar o seu progresso e 
ainda se precaver para não deixar a matéria acumular. Já domina algum desses 
temas? Marque como concluído e otimize seu tempo!

Praticamente remédio antiprocrastinação, não acha?
Você tem sinalizado qual 

semana de estudo 
você está.

Clicando nesse botãozinho 

aqui (PDF) você consegue 
todos os materiais referentes 
àquela aula.

Em Faça Exercícios você 
consegue acessar as nossas 
listas pra treinar bastante seu 
conhecimento.

Finalizou tudo? Dá um check 
nessa bolinha aqui!
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Semana 0 (zero)
Pra começar com o pé direito, temos uma seção inteirinha na plataforma 
dedicada aos materiais essenciais para você aprender sobre a plataforma, além 
de conhecer nosso time de professores e monitores! 

Aqui  você tem acesso ao Manual do Aluno 
e a todos os materiais extras necessários ao 
longo do curso. Confira os vídeos e aprenda 
sobre todos os recursos disponíveis para 
você!
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Ao vivo
(Agenda de estudos com hora marcada)

O cursinho agora é dentro do seu quarto ou onde você 
quiser.
A agenda Ao Vivo do Descomplica é pensada especialmente 
para quem estuda online, sozinho em casa, e quer ter uma 
pegada de cursinho preparatório presencial. As aulas têm 
temas, dias e hora marcada, e você deve acompanhar 
diariamente! Ritmo intenso, né? Mas você consegue, 
vamos lá:
A gente montou uma grade horária, que nem cursinho presencial, com hora marcada, 
para você seguir e acompanhar as aulas em tempo real.

Clique para acessar a aula

Material de apoio com resumos, exercícios e 
resolução interativos para acessar ou visualizar 
em PDF.

Acesse o Teste  correspondente 
ao tema da aula para verificar 
o que aprendeu.

Assistiu tudo? Clica 
em concluído

Se liga nas tags da aula pra entender que tipo 
- Conteúdo base: aulas da grade básica para te preparar pro vestibular!
- Aprofundamento: o nome já diz né? Aprofunda os conteúdos daquelas disciplinas que você precisa.
- Exercícios: treinar é essencial para fixar o conteúdo, por isso temos aulas só para resolução de exercícios.
- Revisão: aulas de revisão do conteúdo.
- Tira-dúvidas: encontro com monitores, para tirar dúvidas sobre o conteúdo, e com nosso time administrativo,  
para tirar dúvidas sobre a plataforma
- Organização: pra você aprender a organizar melhor o seu plano de estudos, o seu tempo e a sua vida!
- Bem-estar: aulas que vão te auxiliar no controle da mente e do corpo.
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Conceitos Básicos em taxonomia e saúde

Acesse o Material de Apoio clicando 
aqui. 

Você vai ter 
duas opções: 
visualizar em 
pdf e online!

Acesse aqui o Teste para verificar 
seus conhecimentos sobre o tema. 

Clica aqui para ver como é.

Enquanto a aula rola, foco total nas suas dúvidas: você pode trocar experiências 
com alunos e chateiros responsáveis no chat e ainda mandar dúvidas em 
tempo real para o monitor ou o professor com a nossa ferramenta exclusiva 
de perguntas. 

Você manda a dúvida e nossos monitores selecionam todas que não forem 
repetidas e que tenham tudo a ver com o tema da aula. 

Não deixe de ler as que já foram enviadas para ver se a sua dúvida não é a 
mesma do colega e, é claro: sabe responder a pergunta de um colega? Vai 
em frente! Uma das melhores formas de fixar seu aprendizado é justamente… 
ensinando! ;)

Você pode reagir aos melhores 
momentos da aula!
Quer saber como? Assiste esse 
vídeo aqui embaixo:

http://bit.ly/2F6oVhA
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Testes
Quem nunca ficou com aquela sensação de ter estudado muito, mas também 
de não ter aprendido nada? Pois é, por isso a gente tem testes de verificação 
para garantir que você tá absorvendo bem tudo que estamos ensinando 
nas aulas. São exercícios rápidos para fixação do conteúdo, com apenas 3 
alternativas para você ler, pensar rapidinho e responder!

Você tem duas formas de acesso: 

(Teste o que você acabou de aprender)

Conceitos Básicos em taxonomia e saúde

Aqui na aula ao vivo

E no menu principal
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Material de apoio
(Use e abuse dos materiais de apoio)

Aproveite os pdfs com resumos, exercícios e gabarito comentado.

Além de todo conteúdo, seja em vídeo ao vivo ou gravado, o Descomplica 
te dá aquela forcinha com materiais de apoio. Ao assistir a uma aula ao vivo, 
disponibilizamos um pdf para você acompanhar com os exercícios que serão 
resolvidos em aula e que sugerimos para resolver sozinho, como treino. O 
material das aulas teóricas ainda vem junto com o assunto resumido para você 
guardar para estudar depois os tópicos mais importantes.

É como todo professor diz: a melhor maneira de fixar o conteúdo é praticar. 
Para isso, nada melhor do que fazer muuuuitos exercícios daqui até a prova, 
para chegar manjando de todos os paranauês. 

E não se preocupe: grande parte dos exercícios vêm com gabarito comentado 
caso você dê aquela empacada na questão ou não faça ideia de como aquela 
expressão enorme deu zero no final. Se ainda tiver dúvidas, use e abuse das 
monitorias :)

Clicando aqui, você 
baixa o material de apoio 
e pode visualizar em pdf 
ou imprimir!

Clicando aqui, você vai poder visualizar o material 
online e será direcionado para  a área de exercícios 
do Descomplica. 
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Chamamos a nossa área de exercícios carinhosamente de Dex. Descomplica 
+ Exercícios, entendeu? Lá você encontra o mesmo material de apoio, mas 
numa lista interativa.

É só ler a questão, clicar na alternativa que você acha correta, verificar o 
gabarito na hora, e nos enviar sugestões de gabarito! Veja as questões que 
errou e acertou, as sugestões dos colegas, além das resoluções prontas em 
caso de dúvidas. Essa parte do site te ajuda a fazer um verdadeiro diagnóstico 
dos seus estudos. 
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E você sabia que no Dex, além das questões objetivas, você  também consegue 
resolver questões discursivas? Quer saber como funciona? Aqui tem 2 passos 
rápidos você entender tu-do. 

#Seliga!

1. Leia a questão e clique em Envie sua resposta

2. Role até o final da página para achar o campo e digitar o seu gabarito. 

Aproveite para ler as respostas dos colegas. 
Se alguém já tiver respondido da forma 
com que você concorda, é só dar um like 
na resposta!
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Além disso, o Descomplica fornece pra você materiais semanais! Isso mesmo! 
Todos os materiais que são utilizados naquela semana reunidos em um só 
lugar. Incrível né?

A gente tem a Priorização, nosso compilado de conceitos que serão ensinados 
na semana em formato de teste, para que você nivele seu conhecimento logo 
no início da semana e veja quais disciplinas precisará priorizar e investir mais 
ou menos tempo.

Acha que acabou? Nada! Toda semana você vai poder visualizar a redação 
exemplar referente ao tema da semana anterior + um ebook com todos os 
materiais da aulas ao vivo!
 
Esses arquivos estarão disponíveis ao lado da semana em que você está, seja 
na aba Ao vivo ou No seu tempo. 

Só clicar, baixar e estudar! Baixe o ebook  semanal e a 
redação exemplar aqui!

Só escolher qual você quer baixar e fazer o download clicando no 
botão ao lado!
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Em 2021 também tivemos uma mudancinha na organização dos nossos 
materiais pra você:

Sempre focando no sucesso do aluno (e atendendo a muuuuitos 
pedidos), agora os nossos materiais teóricos da faixa base tem um 
“cabeçalho” para vocês começarem a se entender com o conteúdo 
e conhecer um pouquinho mais do que vem pela frente.

Criamos os exercícios de fixação, 
5 exercícios que vem antes dos 
exercícios de vestibulares. O 
intuito desses exercícios é que 
vocês fixem o conteúdo e façam 
um aquecimento para adentrar no 
mundo das questões de vestibulares

Além dos exercícios de fixação dividimos as 
questões por grau. Sendo a barrinha menos 
preenchida o início, questões mais “cleans” 
para vocês darem start nas resoluções.
A barrinha média, questões de dificuldade 
mediana para subir mais um degrau
A última barrinha, mais completa, são dos 
exercícios um pouco mais elaborados para 
você chegar no topo

E por último, para você que quer arrasar no treino da sua disciplina específica, 
criamos para essas listas de exercícios Extras. Elas estão somente no Dex 
e você as encontra no final do seu pdf (dá pra achar também no material 
interativo do Dex, basta clicar no link para ser redirecionado a ela       )
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Correção de Redação
(Correção de redação para chegar à nota 1000)

Aprenda a receita para escrever as melhores redações!  

O segredo pra mandar bem na prova mais aguardada e temida do Enem 
e vestibular é muito treino, e o Descomplica te ajuda nessa. :D Além das 
aulas ao vivo de Redação e da nossa biblioteca com aulas que te ensinam 
a escrever sobre qualquer tema, temos a ferramenta de correção de 
redação. 

São mais de 100 propostas inéditas, entre temas reais de vestibular, com 
as quais você pode treinar. Você pode fazer sua redação como faria no dia 
da prova e mandar pra gente tirando uma foto. Temos propostas modelo 
Enem, Fuvest e Unicamp e corrigimos conforme a banca. 

Nós vamos devolver sua redação com comentários e uma nota, tudo para 
te ajudar a melhorar. Pode ficar tranquilo que todas as redações corrigidas 
ficam salvas e você pode acompanhar seu progresso rumo à nota 1000. 
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02

1. Clique em Iniciar Redação

2. Escolha um tema

3. Leia a proposta e clique em Inicar Redação

4. Daí é só digitar sua redação e enviar! O modelo de correção das 
redações segue os critérios dos Vestibulares!

Siga o passo a passo para enviar sua Redação:
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disciplinas
(Biblioteca completa de videoaulas)

Todo conteúdo que você precisa para estudar, direto ao ponto, atualizado 
e dividido por disciplinas.

Toda a matéria dos vestibulares do Brasil sem ter que carregar nenhum peso 

na mochila. Essa é a nossa biblioteca de vídeos, completinha para os seus 
objetivos. 

Nós gravamos as aulas longas divididas em módulos. Isso significa que você não 
precisa assistir uma aula inteira de Propriedades Periódicas só pra tirar aquela 
dúvida sobre Eletronegatividade. O mais legal é que você pode assistir aos 
vídeos quantas vezes quiser e, se quiser, ver aulas com professores diferentes 
explicando um mesmo assunto. 

Você pode acessar a biblioteca pelos vídeos sugeridos em cada semana na 

aba DISCIPLINAS, pelo índice de disciplinas ou ainda pela busca. Assim fica 
fácil achar o assunto que você procura, tanto no computador, no tablet ou no 
aplicativo do Descomplica para iOS e Android. Você vai encontrar toda matéria 
do Enem e vestibulares, e ainda aulas de resolução de provas anteriores e 
resolução de exercícios.
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Exatas Básica
(Comece do zero em exatas)

Resolva os traumas com Matemática, Física, Química e Biologia de vez.

Além da grade horária ao vivo reforçada com Redação e Exercícios, também 
oferecemos as aulas elementares de exatas. Nós gravamos conteúdos que 
são da segunda parte do Ensino Fundamental de Matemática, Química, Física 
e Biologia e servem de base para o que você aprende no Ensino Médio.

Dessa forma, se alguma matéria dessas disciplinas não estiver fluindo bem, 
você não precisa recorrer à sua memória! É só acessar esses vídeos quando 
quiser na sua Biblioteca.
Se liga nesse checklist pra você marcar todos os conteúdos que assistir!

https://d3uyk7qgi7fgpo.cloudfront.net/lms/modules/supportMaterials/Descomplica-Top-2021-Turma-de-Junho/Planejamentos-/16752c69-8e86-4f38-a6ec-027a6ee090b6-Checklist-exatas-basicas.pdf
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02. 
Grade Horária
Para ajudar na sua rotina, aqui indicamos em quais horários estão previstas 
cada aula ao vivo de cada disciplina e cada professor. Nossa dica é que você 
aproveite os outros horários do seu dia para usar mais recursos da plataforma, 
como monitorias, materiais de exercícios, correção de redação e as aulas 
gravadas, garantindo uma preparação completa para as provas que vêm por 
aí.

Também preparamos um agenda 
semanal em branco para você 
preencher com as aulas que irá assistir 
(faça o download aqui).

http://bit.ly/2Tthiq0
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TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

14:45-15:45 LIT
Amara

PORT
Hormes

GEO
Hansen

HIS
Natasha

LIT
Diogo

13:30-14:30 FILO/SOCI
Lara

LIT
Amara

PORT
Hormes

GEO
Hansen

HIS
Natasha

segunda

RED
Bruna Basile

RED
Eduardo Valladares 

16:00-17:00 RED
Carol Achutti

RED
Carol Achutti

RED
Eduardo Valladares 

19:15 - 20:00

20:15 - 21:00

21:15 - 22:00

FILO/SOCI
Lara

RED
Cunha

HIS
Pellizzari

GEO
Hansen

PORT
Hormes

FILO/SOCI
Debora

RED
Valladares

HIS
Pellizzari

GEO
Hansen

PORT
Hormes

FILO/SOCI
Debora

RED
Valladares

HIS
Pellizzari

GEO
Hansen

PORT
Hormes

18:15 - 19:00

17:15 - 18:00

João Daniel HansenJoão Daniel

ATU
(BRASIL/MUNDO)

Hansen e 
João Daniel

ATU
(BRASIL)

Hansen

FILO/SOCI
Lara

HIS
Pellizzari

GEO
Hansen

RED
Cunha

PORT
Hormes

Aquecimento 
Humanas + Linguagens

redação em 6 semanas

ATU
(MUNDO)

ATU
(MUNDO)

ATU
(BRASIL)
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Aquecimento 
Natureza + Matemática

TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

14:45-15:45 BIO
Oda

BIO
Analu

BIO
Oda

FÍS
Vilaça

FÍS
Vilaça

13:30-14:30 BIO
Oda

FÍS
Vilaça

QUI
Allan Rodrigues

BIO
Oda

FÍS
Vilaça

segunda

QUI
Caio Zanvettor

BIO
Analu

16:00-17:00 QUI
Xandão

MAT
Mauro Belmonte

MAT
Jessica Rama

19:15 - 20:00

20:15 - 21:00

21:15 - 22:00

BIO
Oda

QUI
Xandão

FÍS
Leo Gomes

MAT
Mayara de Souza

MAT
Gabriel Bernardino

BIO
Oda

QUI
Xandão

FÍS
Leo Gomes

FÍS
Vilaça

MAT
Gabriel Bernardino

BIO
Oda

QUI
Xandão

FÍS
Leo Gomes

FÍS
Vilaça

PORT
Gabriel Bernardino

18:15 - 19:00

17:15 - 18:00

Caio Zanvettor XandãoXandão Mauro Belmonte Jessica Rama

BIO
Oda

FÍS
Leo Gomes

MAT
Mayara de Souza

QUI
Xandão

MAT
Gabriel Bernardino

QUI QUI QUIMAT MAT
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03. 
Conteúdo programático
Você quer se organizar com antecedência, @? A gente deixou separado todas 
as aulas dessas semanas de aquecimentos pra você se organizar e revisar!
Faça o download e marque os assuntos que já estudou para acompanhar seu
progresso!

Linguagens + Humanas 

Matemática + natureza

https://d3uyk7qgi7fgpo.cloudfront.net/lms/modules/supportMaterials/Enem-e-Vestibulares-2021-Turma-de-Fevereiro/Planejamentos_oculto/5dd55fd5-d30d-4a1f-9e85-62f7daf2ffd9-Aquecimento-Linguagens--Humanas.pdf
https://d3uyk7qgi7fgpo.cloudfront.net/lms/modules/supportMaterials/Enem-e-Vestibulares-2021-Turma-de-Fevereiro/Planejamentos_oculto/fd95a885-450c-4ca2-9c83-ed6157bd3924-Aquecimento-Matematica--Natureza.pdf


24

04. 
Cartilha Antiassédio
Vamos falar sobre assédio?

Comentários constrangedores disfarçados de elogios, assobios, olhares 
maliciosos, mensagens insistentes. Infelizmente, essa é uma realidade comum 
de muitas pessoas, principalmente de mulheres. Pode acontecer na rua, 
entre familiares, amigos e até mesmo no ambiente escolar, possibilitando 
o surgimento de prejuízos psicológicos, cognitivos, sociais e físicos. Como 
forma de mudar esse cenário e proporcionar um ambiente seguro para o pleno
desenvolvimento dos alunos, com mais saúde mental e respeito entre as 
relações, preparamos essa cartilha, pois compreendemos que a informação 
funciona como um importante fator de prevenção e proteção contra o assédio.

Aqui você tem acesso à nossa cartilha, pra aprender mais sobre esse assunto 
e o que fazer para identificar e previnir! #Bora

O assédio não é natural nem aceitável. Ele é condenável e deve haver 
punição! A culpa nunca é da vítima. Denuncie!

https://no.descomplica.com.br/hubfs/Cartilha_Antiassedio.pdf
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05. 
A dúvida do amiguinho 
pode ser a sua
Recebemos muitas perguntas todos os dias e selecionamos algumas das 
mais pedidas, afinal, a dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo. 
;)

1. É possível adquirir um novo plano ou alterar o meu atual plano?
Todas Sim! Você pode alterar o seu plano em até 7 dias após a compra. Verifique o Termo de 
Uso e entre em contato com a equipe de Felicidade ao Aluno, clicando aqui.

2. Onde posso encontrar as aulas que já aconteceram?
Todas as aulas ficam gravadas em sua conta do Descomplica. Você pode acessar as aulas 
através da agenda No seu tempo, disponível na sua Página incial da plataforma.

3. Como eu acesso o chat online da aula ao vivo?
Ao acessar a aula ao vivo, você terá automaticamente acesso ao chat da aula, ao lado direito 
da tela. Nessa mesma página, também terá o acesso à aba de perguntas - espaço destinado às 
principais dúvidas que tiver na aula. Lá, teremos um(a) monitor(a) para sanar as suas dúvidas.

?
? ?

http://bit.ly/2QkT92o
http://bit.ly/2QkT92o
http://bit.ly/2Sy5thG
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4. Existe alguma regra para uso do chat ou da aba de perguntas?
Sim! Caso o(a) aluno(a) quebre algumas das regras, o monitor pode impedir o acesso por 
determinado tempo ao chat.

Regras da live, do chat e da aba de perguntas

Olá, queridos alunas e alunos! Bem-vindos à aula ao vivo. É aqui que a mágica acontece!

Para termos o melhor aproveitamento da aula, do aprendizado e da presença dos colegas por 
aqui, temos algumas regrinhas simples, mas importantes! Vem com a gente:

Sobre a aula ao vivo

• Entrou e aula já começou? Sem problemas, você sempre pode arrastar a barra de vídeo e 
assistir desde o início, a qualquer momento.

• Quer se concentrar apenas no que o professor está dizendo? É só ligar o modo de tela cheia. ;)
• Se sua aula estiver travando, a gente sugere alguns passos para você verificar antes de entrar 

em contato:
 – Checou se a internet está com tudo em cima?
 – Atualize a página (F5); funciona bastante!
 – Tente uma aba anônima ou um navegador diferente.
 – Limpe o cache do navegador (dica: https://tinyurl.com/yxe5ur4l)
 – Tente diminuir a qualidade do vídeo, às vezes você pode estar pedindo demais da sua 

internet, tadinha.
 – Por fim, não desista e reinicie o seu modem. Vai que...!

Sobre a Aba de Perguntas

• Você quer comentar algo que não é uma dúvida sobre o conteúdo? Seu lugar é o chat e você 
será muito bem-vindo lá!

• Aqui você pode tirar suas dúvidas sobre o assunto da aula. Basta digitar o que você quer saber 
e enviar; nossos monitores vão avaliar e publicar sua pergunta caso ela seja diferente de outras 
já aprovadas. Por isso é sempre legal dar uma olhada em todas as perguntas previamente 
publicadas, vai que a resposta da sua dúvida já está ali? :)

• Não envie a pergunta mais de uma vez; enviar mensagens repetidas é um comportamento que 
pode gerar banimento durante a aula! Fique tranquilo que o monitor irá ver mensagem por 
mensagem com toda atenção.

• Deu ruim e sua dúvida não foi respondida? Ótima oportunidade de marcar uma monitoria! ;)
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Boas aulas!

Sobre o chat

• Tem gente que diz que esse é o chat mais animado do Brasil! :D Mas aqui também tem regras, 
então se liga:

• Não coloque marcações no seu texto, nem use imagens feitas de caracteres; a vibe aqui é de 
bate-papo. Esse é o tipo de comportamento que atrapalha o restante da galera e pode gerar 
banimento! :O 

• É terminantemente proibido agredir verbalmente colegas, professores, monitores ou chateirxs. 
Isso inclui palavrões, ofensas de qualquer natureza, racismo, lgbtfobia, discurso de ódio e 
afins. Você receberá uma advertência caso o faça, e pode ter sua conta revogada de acordo 
com nossos termos de uso. Não queremos isso, né?

• Aqui não o melhor local para discutirmos política. O Descomplica incentiva o debate saudável, 
mas não será permitido no chat a defesa de partidos, ideologias ou políticos. Caso o faça, 
você pode ser banido da aula. 

• Somos contra fake news, então procure usar seu nome verdadeiro e evitar banimento por 
apelidos que possam ofender alguém. Caso isso aconteça, você ficará banido de todas as 
aulas até trocar de apelido.

• Não divulgue links de perfis de redes sociais, de grupos de aplicativos de trocas de mensagens 
e, principalmente, não divulgue seu telefone! É pela sua segurança! :/

• Aqui, o tema é livre para você trocar ideias à vontade com os demais participantes do chat e 
conhecer melhor outros alunos do Descomplica. Entretanto, sugerimos que sejam levantados 
assuntos referentes ao conteúdo da aula ou ainda de utilidade pública, que possam agregar 
valor e ajudar os demais alunos :)

• É terminantemente proibido assediar professores, chateiros, monitores e/ ou qualquer outro 
funcionário da empresa e alunos no chat ou aba de perguntas (e isso vale pra qualquer outro 
espaço também).

Está com dúvidas que não são sobre a aula, como uso do site, planos ou quer apenas desabafar? 
Fale com o time de Felicidade do Aluno na nossa Central de Ajuda: https://atendimento.
descomplica.com.br/

5. Gostaria de registrar uma dúvida / sugestão / reclamação. Onde devo fazê-lo?
A equipe da Felicidade ao Aluno irá ouvir qualquer tipo de problema ou reclamação que você 
tiver. Você pode entrar em contato com eles clicando aqui. Todos estarão de coração aberto 
para te ouvir!

http://bit.ly/2Sy5thG
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