
 
 

 

Instruções que devem ser seguidas antes da Aula: 
 

Confira abaixo a lista com os Pontos importantes a serem seguidos antes de assistir a aula. Lembrando que a aula 

poderá ser realizada em 2 formatos: 1- Online (com software próprio de aula) ou 2- Presencial; 
 
Vejam o passo a passo abaixo: 

 

 ITEM 01: É necessário realizar o download e/ou acessar o material didático que está disponível em nosso site.   

Após o login, você selecionará o curso que adquiriu e acessará a Etapa referente às Apostilas e Vídeoaulas.

 

 ITEM 02: Ler as apostilas e assistir os vídeos, antes da aula, para auxiliar na compreensão da parte prática;



 ITEM 03: É necessário e OBRIGATÓRIO fazer a instalação do software em seu computador antes da aula. Você 

poderá fazer isso através do instalador que fica dentro do pendrive enviado junto com seu equipamento. Caso 

precise de ajuda é só entrar em contato com nosso Suporte Técnico para ajudá-lo no processo de instalação. É 

bem simples! Só acessar o site e agendar um horário conosco; 

 

 ITEM 04: No dia da aula será necessário estar com o seu computador com o software INSTALADO.



 ITEM 05: É IMPORTANTE confirmar, um dia antes, a sua presença por email (secretaria@neurometria.com.br) 
ou por um dos canais de comunicação disponíveis em nosso site, independente da opção online ou presencial; 

 
 ITEM 06: É necessário estar com caderno, lápis, caneta e borracha para as anotações importantes passadas 

durante todo o curso, pois será feita toda interação do material técnico disponibilizado via download em nosso 

site, onde você terá um melhor desempenho com toda nossa metodologia;
 

 ITEM 07: É necessário ter um PEN DRIVE para demonstramos na prática como é gravado os exames;



 ITEM 08: É necessário estar com todo o conteúdo do produto que recebeu em seu endereço, para que seja 

demonstrado a sua utilidade técnica e a interatividade prática básica;
 
 

OBS: Lembrando que o Software, o Aparelho e a Chave de ressonância neural (marrom) terão que estar 
instalados em seu computador e aprovados pelo suporte técnico. 
 

Se todos os passos acima não forem seguidos, a aula poderá ser cancelada pelo nosso Departamento de Ensino;  
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