
 
QUESTÕES SOBRE A EMPRESA, PLATAFORMA, CURSO E ESTRUTURA  

 
1.1. Curso de formação. Além do curso on-line disponibilizado no site da quantum 
digital pela plataforma educacional leancafe (12 horas), existe outro curso de 
formação para a utilização da plataforma ao qual está sendo formada a primeira 
turma. Portanto, 
 
1) Quantas horas de curso tem essa formação (presencial e/ou on-line devido)? 
a. Presencial (agora online/ao vivo) 16 horas – Online: 10 horas estamos desenvolvendo 
outra plataforma. 
 
2) Quantas horas de curso seriam suficientes para operar a máquina? 
a. Cerca de 16 Horas para o Básico. 
 
3) Quantas horas de estágio supervisionado seriam necessários para operar a 
máquina? 
a. No presente momento temos a obrigatoriedade de um relatório final com no mínimo 3 
casos. 
 
4) Quais conteúdos específicos, para o uso da máquina, podem ser agregados ao 
curso? 
a. Em anexo segue conteúdo programático. 
 
5) Os profissionais das turmas iniciais serão convidados por áreas determinadas? 
a. Não. 
 
6) Quais os critérios ou requisitos para a candidatura no uso da máquina? 
a. Aconselha-se o pré-requisito de ser de uso profissional independente de área. 
 
7) Quais os critérios ou impedimentos para a não-candidatura no uso da máquina? 
a. Nessa primeira etapa nenhum. 
 
8) Sanado o impedimento a pessoa pode se candidatar ou a máquina tem critérios 
permanentes? 
a. Sim pode-se candidatar, foi eliminado o estágio de verificação. 
 
9) O curso em si possui níveis de conhecimento ou apenas um modelo de curso? 
a. Possui dois tipos básicos: Curso Básico: conhecimentos para operar o equipamento. 
b. Curso Técnico: Curso de especialização de inúmeras áreas para quem já usa o 
equipamento. 



 
10) Quantas horas de curso (conteúdo) podem ser agregadas para o uso da 
plataforma? 
a. Poderá ser agregado de acordo com a necessidade, pois temos fundamentos 
multidisciplinares que podem crescer exponencialmente. 
 
11) Preferencialmente, o curso será ministrado no formato on-line, presencial ou 
semipresencial? 
a. Neste momento apenas on-line, depois os 3. 
 
12) Qual estrutura física mínima é necessária para ministrar o curso de formação? 
a. Sala de aula convencional, com Datashow ou similar, Lousa ou Flip-chart, cadeiras com 
mesas (mesa escolar tradicional) para colocar o equipamento, extensões ou conexões para 
ligar os equipamentos. 
 
13) Alguém se habilita no uso da máquina, como seria a contratação de uma segunda 
máquina? 
a. Apenas a inclusão de novo equipamento no contrato e respectiva mensalidade. 
 
14) O modelo de padronização do uso e pesquisa usa as regras da ABNT? 
a. Não se aplica. 
 
15) Há necessidade do operador da máquina para uso profissional saber sobre 
gestão de negócios? 
a. Não! Apenas se for usar para essa área. 
 
16) Há necessidade do operador da máquina para uso profissional saber sobre 
marketing? 
a. Não! Apenas se for usar para essa área. 
 
17) Há necessidade do operador aprender sobre técnicas e métodos de pesquisa 
científica? 
a. Não! Apenas se for usar para essa área. 
 
18) É necessário conhecimentos de biofísica para o uso da máquina? 
a. Não! Apenas se for usar para essa área 
 


