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INSTRUÇÕES E NORMAS DE ACESSO AOS CURSOS ONLINE

Para se inscrever nos cursos, entre em contato com nosso departamento técnico via e-mail 
através de treinamento@bydemes.com, indicando as seguintes informações:

- Título e data do curso
- Código de cliente (pode encontrá-lo numa fatura ou guia de transporte)
- Nome do aluno e sobrenomes
- E-mail para receber convite

Mais tarde, receberá um e-mail de confirmação. Se os dados não estiverem corretos, como o 
código de cliente, o seu registro não será processado.

Será registrado no curso, ao enviar o e-mail com seus dados corretos, mas deverá gerir outro 
processo para participar do curso no dia e horário indicados. Em caso de cancelamento ou 
modificação da data, o mesmo será comunicado por e-mail 24 horas antes do curso (*).

Um dia antes do curso online para o qual se registrou, receberá um e-mail de    
treinamento@bydemes.com com um link para aceder ao curso, que será feito através da plata-
forma Cisco Webex. Se vir que não o recebeu, verifique a pasta SPAM. Se não encontrar, entre 
em contato com treinamento@bydemes.com.
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Antes de iniciar o curso, você deve clicar no link do e-mail anterior. 

Uma página será aberta no seu navegador e terá que escrever o seu nome e e-mail. Poderá 
aceder o curso a partir do aplicativo da Web (1) ou do aplicativo de área de trabalho (2):

Se você tiver um navegador Chrome, para aceder ao curso a partir do aplicativo da web, 
deve de clicar no botão “Participar através do navegador”. A partir desse momento, estará 
dentro da sala e deverá aguardar que o instrutor By Demes inicie o curso.
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Se tiver um navegador Firefox, deverá clicar no botão “Participar sempre da aplicação Web” 
/ “Participar da reunião”. A partir desse momento, estará dentro da sala e deve esperar que 
o instrutor By Demes inicie o curso.
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2 Se tiver um navegador Chrome, para aceder ao curso a partir do aplicativo de escritorio, 
deve clicar no botão “Associar”, terá duas opções, adicionar Webex ao Google Chrome ou 
executar o aplicativo temporariamente. Recomendamos a opção 1, pois desta forma terá a 
extensão para futuras ocasiões.
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Se tem um navegador Firefox, deve clicar no botão “Sempre participar a partir do aplicativo 
de escritorio” / “Participe da reunião”. Terá duas opções, clique em “permitir” ou “instalar” 
ou execute o aplicativo temporariamente. Recomendamos a opção 1, pois desta forma 
você terá a extensão para futuras ocasiões.
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Os navegadores recomendados são o Chrome e o Firefox. Existem plugins Webex para eles.

Depois que o curso começar, seu acesso será desativado. Além disso, por cortesia, começa-
remos 10 minutos após o horário de início programado.

During the training, the listeners’ microphones will remain blocked, asking the questions throu-
gh the chat session and being answered in order of reception.

Durante o treinamento, os microfones dos ouvintes permanecerão bloqueados, fazendo as 
perguntas através do chat e sendo respondidos em ordem de recepção.

Se um participante não puder comparecer a um dos cursos, deve notificar com um prazo de 
48 horas a treinamento@bydemes.com. O não comparecimento sem aviso prévio de um parti-
cipante implicará que nos treinamentos sucessivos nenhum lugar será atribuído.

Inscrições feitas com menos de 24 horas antes do início do treinamento não serão aceites.

(*) As datas dos cursos estão sujeitas a alterações dependendo da cota mínima de 6 participantes, 
bem como de outras circunstâncias organizacionais, logísticas e de demanda.


