
Avaliação em tempo real da FluidMed para o seu estudo - Nota 

FluidMed

Nota FluidMed específica por banca e nota pretendida

Defina sua meta de nota de acordo com a sua banca.

Veja listagem das bancas disponíveis.*

Temas pré-preenchidos (Cursinhos do MedGrupo)

Recomendado para outros cursinhos (sem ser do MedGrupo)

Análise de performance de provas na íntegra

Cadastre seus temas extras e simulados

Distributed Practice – Ajuste automático sobre os Intervalos e 

Revisões

Saiba O QUE e QUANDO fazer - saiba sua primeira prioridade 

todos os dias

Saiba QUANTO fazer – Receba RECOMENDAÇÕES.

Saiba, a qualquer momento, quantas questões em média, por 

dia, você deverá fazer até a sua prova

Questões em dívida: saiba se e o quanto você está ficando 

atrasado(a)

Métricas de acertos individuais e globais

Veja suas estatísticas em gráficos - Filtre por ano e/ou por 

grande área

Recomendações baseadas no princípio da utilidade marginal 

decrescente

Diagnóstico inicial de sua performance e ajuste de acordo
(apenas para 

acesso direto)

(apenas para 

acesso direto)

(apenas para 

acesso direto)

Sistema automático de revisão final

Revisão final banca por banca

Escolha o seu cursinho do MedGrupo (MedCurso, MED, CLM, CIR): 

banco de dados cadastrado e recomendações desde a primeira revisão

Escolha o seu ESTADO: equalize seu estudo com a incidência de 1 

estado desejado (exemplo: São Paulo)

Escolha os seus ESTADOS: escolha QUAIS e QUANTOS estados 

desejar, além do peso de cada um deles. (exemplo: São Paulo, peso 2; 

Rio de Janeiro, peso 1)

Escolha a(s) sua(s) BANCA(s): escolha QUAIS e QUANTAS bancas

desejar, além do PESO de cada uma delas. (exemplo: USP-SP, peso 10; 

UNICAMP, peso 8; USP-RP, peso 5)

Linhas totais que o Super Planner terá de modo a possibilitar o cadastro

de outros temas, de sua escolha e preferência. (Caso o seu cursinho

tenha mais de 100 temas, opte pelo Super Planner de 400 linhas). 
100 ou 400 400 400

Prazo de entrega do seu Super Planner ATÉ 7 DIAS ATÉ 7 DIAS ATÉ 7 DIAS

Pré-requisitos
COMPUTADOR WINDOWS OU MAC COM O MICROSOFT OFFICE EXCEL (2010 EM DIANTE) INSTALADO. EM DISPOSITIVOS ANDROID E IOS, É

POSSÍVEL SOMENTE VISUALIZAR O SOFTWARE. ENTRETANTO, AS FUNÇÕES QUE DEPENDEM DE PROGRAMAÇÃO NÃO IRÃO FUNCIONAR.

Para você que 

deseja 

OTIMIZAR

Para você

que deseja 

FOCO

Para você 

que deseja       

IR ALÉM

Provas de

todo BRASIL
PERSONALIZADO

Provas de 01 

ESTADO

Mobile: arraste para o lado para visualizar.


