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Pesquisa:

Pesquise pelo nome 

do curso desejado.

Em aberto:

Clicando aqui, você filtra

e vê somente os cursos

que estão disponíveis

que você ainda deve

iniciar ou finalizar.

Visualização:

Com a chave em meus

cursos você filtra

somente os cursos que

foram aplicados para

você.

Cabeçalho da tela inicial

Catálogo de Cursos



Visão Geral:

Todos os cursos que forem

aplicados para você

aparecerão na forma de

uma figura (opcional)

mais um texto com a

descrição do conteúdo.

Catálogo:

Os cursos podem ser

selecionados digitando

seu título.

Seleção do curso 

Catálogo de Cursos



Catálogo: 
Aqui ficam salvos todos os

cursos que não foram criados

pela sua empresa.

Cursos:
Lista dos cursos salvos

disponíveis.

Cadeado:
Fechado indica que o

curso está indisponível,

aberto indica que você

deve completa-lo.

Pode iniciar o curso

clicando no cadeado

aberto.

“Sua empresa”

Sua empresa:
Aqui ficam salvos todos

os cursos que foram

criados por sua empresa.

Detalhamento da tela inicialCursos



Consulta contínua:

Após completados, os cursos

podem ou não estar abertos para

visualização.

Olho:

Significa que o curso está disponível

para visualização/consulta após

serem completados.

Chapéu:

Significa que o curso foi concluído.

Sua empresa        

Detalhamento da tela inicial
Cursos



Notificação:

Notificação de que você

tem um treinamento que

deve iniciar.

Treinamento:

Nome e descrição 

do treinamento.

Iniciar:

O cadeado aberto mostra

que esse curso está

aberto para ser realizado.

Clique aqui para iniciar o

curso.

Detalhamento da tela inicial
Cursos



Notificação:

Ao clicar no sino, aparecerá a

notificação de um novo

curso, clique e inicie seu curso.

Notificação:

Quando navegando com o

Chrome e Androide eles

também te mostram uma

notificação.

Forma de aviso do sistema de curso disponível

Cursos



Visão Geral:

Página inicial do curso.

Detalhamento da tela inicial

Abrir curso:

Clique no cadeado

aberto para abrir o

material do curso.

Interior do Curso



Tela do curso aberto

Mudança de página:

Clique nas setas para 

mudança de página.

Interior do Curso



Tela do curso aberto em vídeo

Vídeos:

Entram automaticamente

e podem ser controlados

pelo usuário.

AMPLIAR TELA:

Permite ver em

tela cheia.

Interior do Curso



Caso o curso tenha testes eles deverão ser respondidos

Interior do Curso



Sequência de abertura de tópico após teste

Liberação do próximo tópico:

A liberação do próximo tópico

(indicado pelo cadeado aberto)

só se dará se você tiver atingido

a pontuação mínima pré-

estabelecida* no teste.

* Caso um teste tenha sido incluído no tópico.

Interior do Curso



Ao finalizar o curso uma

mensagem com o seu

aproveitamento aparecerá

(caso tenha testes).

Certificado:

Para obter seu certificado

clique aqui.

Tela de finalização de curso

100

Certificado



Certificado:

O certificado de

conclusão já vem

em um modelo

padrão.

Imprimir:

Para gerar o certificado

para impressão.

Exemplo de certificado de conclusão

Certificado


