
Como dar início ao curso
Cada participante do curso deve se 
registrar, completando o formulário:
www.protectglobal.com.br/e-learning.

Nós enviamos, então, um login para cada 
pessoa, além de um link para os cursos.

Economize tempo e dinheiro

economize tempo e dinheiro fazendo 
Evite trânsito, deslocamentos e 

nosso e-learning em casa à hora que
quiser.

Nossos cursos e-learning são gratuitos 
para parceiros e instaladores 
registrados na PROTECT.

Teste de múltipla escolha
Cada curso termina com um teste de 
múltipla escolha. As ferramentas de
aprendizado para o teste, como 
manuais, guias de mensuração, estão
acessíveis na plataforma de e-learning.

Para ser aprovado, os participantes 
do curso deverão responder correta-
mente, pelo menos 80% das questões. 

PROTECTGLOBAL.COM

A PROTECT oferece um curso 
e-learning gratuito, no mundo todo,
para os integradores e instaladores 
de Geradores de Névoa registrados.

O que está incluso no curso?
Os cursos são direcionados aos 
técnicos, sendo que alguns são 
focados em produtos, instalações e 
uso especializado dos Geradores de 
Névoa. Nosso curso técnico de 
e-learning abrange desde a
simples instalação de Geradores 
de Névoa até os Produtos de linha Intelli, uso de API e IntelliCloud.

Veja uma descrição de nossos cursos em nosso website:
www.protectglobal.com.br/e-learning

Como funciona?
Nossos cursos e-learning são uma combinação de conteúdo em vídeo e testes de
múltipla-escolha. Há ainda apoio de ferramentas de aprendizado adicionais, como
manuais, guias de mensuração, que são acessíveis na plataforma.

Para serem aprovados, os participantes do curso devem responder corretamente, 
pelo menos 80% das questões. Todos podem voltar e adiantar os vídeos para repetir 
qualquer um dos vídeos.

Cada curso dura aproximadamente uma hora para conclusão, e podem ser feitos 
separadamente. Entretando, os participantes deverão ser aprovados no curso 1 para 
ter acesso ao curso 2. Deverão, também, ser aprovados nos cursos 1 e 2, para ter 
acesso ao curso 3.

 Por quê e-learning?

horário para aprender. Além disso, não há restrição de tempo ou qual duração 
horário para aprender. Além disso, não há restrição de tempo ou qual duração máxima 

E-learning é uma maneira flexível de aprendizado. Escolha seu próprio lugar e 

para completar o curso. 

Com aprovação nos cursos de instalação e operação de Geradores de Névoa, sua 
segurança, qualidade e credibilidade aumentam com seus clientes. Participantes do
curso ainda ganham grande conhecimento em Segurança em Névoa, que você pode 
compartilhar com seus colegas e clientes.

Completando os cusos e-learning da PROTECT, os participantes estarão habilitados 
para instalar quaisquers Geradores de Névoa de nossa linha. Normatização Inter-
nacional Cenelec estipula que instaladores e técnicos devem ter recebido instruções 
e passado em um teste para instalar e dar manutenção e qualquer Gerador de Névoa.

Nossos cursos e-learning são gratuitos para parceiros e instaladores registrados na PROTECT.

Aprenda como instalar um 
Gerador de Névoa PROTECT 
com um curso e-learning gratuito.
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