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Nesta etapa, você escolherá o(s) curso(s)
que deseja aplicar aos colaboradores.

Selecionar 

Curso

Aplicar Curso



Selecionar cursos:

Para realizar a aplicação

do curso, você seguirá dois

passos.

No primeiro passo serão

selecionados o(s) curso(s) e

as datas de início e de

término.

Passo 1 – Selecionar Cursos



Curso:
Escolha o curso que deseja 

realizar a aplicação.

Período:
Defina a data de 

início e a data de 

término do curso.

Aviso:
Defina a quantidade de dias anteriores à data

final, que será enviado notificação e e-mail

diariamente cobrando a realização do curso.

Marque:
Selecione os cursos após 

ter informado os campos 

anteriores para finalizar o 

primeiro passo.

Você escolherá os cursos que serão aplicados. Veja que pode selecionar mais de um bastando

preencher as datas de início e término e a quantidade de dias, anterior à data de término, que

o usuário inicia a receber e-mails de aviso. Após preencher esses campos será liberada a

possibilidade de marcá-lo.

Passo 1 – Selecionar Cursos



Nesta etapa, você escolherá os
colaboradores para quem deseja
aplicar o curso.

O sistema permite você aplicar os cursos
utilizando a estrutura do organograma
ou por times.

A partir dai você pode marcar a todos
os participantes desse segmento da
estrutura ou do time ou escolher
individualmente cada usuário.

Selecionar os 

colaboradores 

Aplicar Curso



Formato:

Determine a(s) área(s) de

aplicação do curso se for

escolhido organograma

(sendo necessário

selecionar a organização e

a unidade como campos

obrigatório.

Colaboradores:

Após inserir a estrutura

anterior, os colaboradores

automaticamente irão

aparecer possibilitando

marcar todos ou individual.

* O processo de aplicação do curso nas opções de organograma e time são iguais.

Selecione a aba que desejar, aplicando o

curso em um time ou no organograma.

Aplicar:

Para finalizar a operação é

obrigatório confirmar..

Passo 2 – Selecionar Colaboradores



Seleção:

Selecione os usuários ao

qual deseja aplicar o

curso individualmente.

Histórico:

Veja o histórico de

cursos aplicados

àquele usuário.

Seleção de toda a lista:

Selecione a lista 

completa .

Passo 2 – Selecionar Colaboradores



Aplicação:

Selecione a aba que desejar, aplicando

o curso em um time.

Selecionar 

participantes:

Todo o time

Individualmente

Times:

Veja times cadastrados.

Passo 2 – Selecionar Times



Após Aplicação:

Após ter selecionado os colaboradores e aplicado o curso, você 

conseguirá acompanhar o andamento das fases através da barra 

de status.

Status do Curso



Convite Enviado

É o status que indica

quando um curso foi

aplicado ao usuário e

notificado por e-mail e

aplicativo.

Iniciado

É quando o usuário

clicou no botão de

iniciar curso (abriu o

curso mas ainda não o

concluiu)

Aplicado

É quando o curso acaba

de ser aplicado, porém o

e-mail ainda não foi

enviado.

Expirado

É o status que mostra

que o usuário não

concluiu o curso no

tempo determinado.

Concluído

É o status que mostra

que o usuário completou

o curso

Quando abrir a lista de usuários, tanto através do organograma quanto de times, verá que

para cada usuário aparecerão todos os curso já aplicados a ele e o status correspondente.

Veja, abaixo a descrição de cada status:

Status do Curso



Convite enviado:
Ao ser concluída a aplicação do curso,

os usuários irão receber um e-mail e

notificação (pelo aplicativo)

informando que um curso novo está

disponível.

Receberão novo(s) convite(s) de

acordo com a quantidade de dias

para aviso (conforme foi programado

por você na aplicação de curso) antes

do término de prazo. Isso se já não

tiverem completado o curso.

Convite


