
 
Facilitadores que ministrarão cursos para habilitar o uso da plataforma. 

 
19) Existe alguma formação específica para que alguém se torne um 
facilitador/professor? 
Sim existe, um curso de formadores. 
 
19) Quais os requisitos para se tornar um facilitador? 
a. Passar por um processo de candidatura , ter o curso Básico e curso de formadores. 
 
20) Como é a formação de novos facilitadores para o uso da plataforma? 
a. Formação presencial e online, com diretrizes de conhecimento da plataforma, negocio, 
pilares da física quântica além de noções de oratória. 
 
21) O curso será ministrado apenas por um professor ou vários? 
a. Poderá ser por pelo menos 2. 
 
22) Como é ou será feita a interação desses facilitadores em suas respectivas 
especializações? 
a. Através de interação co-participativa em plataforma. 
 
23) Qual a autonomia pedagógica os facilitadores possuem? 
a. Poderá personalizar o conteúdo, mas sem sair do mesmo. 
 
24) Qual a autonomia comercial os facilitadores possuem? 
a. Quando permitido, poderá também ser um representante. 
 
25) No site há menção sobre exclusividade em localidade, como funcionará essas 
divisões? 
a. A exclusividade vale apenas para os facilitadores, definida no ato do contrato de acordo 
com sua especialidade, visando termos núcleos geográficos de formação. 
 
26) Como funcionará as subdivisões, no caso de haver vários habilitados numa 
mesma localidade? 
a. Subdivisões por área de especialização. 
 
27) Os facilitadores estarão ligados a qual empresa? 
a. A Evolução Quântica. 
 
28) O modelo legal será disponibilizado (representação, franquia, licença etc)? 
a. Sim. 



 
29) Qual o modelo de remuneração dos facilitadores? 
a. Facilitador Básico: 70% dos cursos para o facilitador além de 10% da mensalidade dos 
equipamentos por ele colocados. 
b. Facilitador Técnico: 80% dos cursos para o facilitador. 
 
 
30) Na formação as aulas serão ministrados apenas por um facilitador ou vários? 
a. Pelo menos 2. 
 
31) É necessário conhecimentos de biofísica para ser um facilitador? 
a. Não 
 


