
SZ4life

Guia da
jornada

Aqui você encontra tudo o que
precisa para ter o melhor proveito
das formações do Software Zen



Primeiro
acesso
Ao se matricular em uma das
formações do Software Zen, pela
primeira vez, você recebe um e-mail
com os dados de acesso ao Dojo.

#SZ4life



Acesso
rápido
Se você já é cliente do Software Zen, você
vai receber apenas o e-mail de boas-vindas
do curso que você acabou de se matricular.

Há duas maneiras de acessar a área de
membros Dojo rapidamente.

Clique aqui para copiar o link

você pode clicar no link abaixo e
colocar a URL na sua barra de
favoritos do navegador.1

2 Ou você pode acessar a página
principal do Software Zen e clicar em
"Acesso ao Dojo" no menu superior.
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https://dojo.softwarezen.me/
https://dojo.softwarezen.me/
https://softwarezen.me/


No Dojo
O Dojo é a área de membros do Software
Zen. Nela, você encontra o conteúdo de
todas as formações que você se matriculou.

No Dojo, basta clicar no
curso que você está
matriculado e assistir às
aulas quando quiser.
Além disso, tem espaço
para comentários e
avaliação de cada aula.
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Edições
ao vivo
Todas as formações do Software Zen têm
edições com aulas ao vivo que acontecem
uma vez ao ano.

Anote na sua agenda as datas das aulas do
curso que você se matriculou. Você pode
conferir todas elas no botão abaixo:

No grupo do Telegram
da sua turma do curso

1

2 Por e-mail no dia da
aula pela manhã

3 No Dojo, dentro dos
módulos do curso.

conferir as datas

Fique tranquilo que sempre enviamos um
e-mail informativo sobre os cursos 1
semana antes de começarem as edições
ao vivo.

Onde encontrar os links
das aulas ao vivo?
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https://softwarezen.me/agenda/
https://softwarezen.me/agenda/


Pode comemorar!

Uma vez da comunidade Software Zen,
sempre Software Zen. É #SZ4life.

Você poderá participar dos encontros ao
vivo do curso matriculado em todos os
anos sem custo algum.

Acesso às gravações
das aulas ao vivo

As aulas ao vivo e as sessões de perguntas
e respostas são gravadas e as versões
recente ficam disponíveis na plataforma
Dojo, como mostramos abaixo.
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Participação em todas
as edições ao vivo



Seu
certificado
Para obter seu certificado de
conclusão do curso, você deve
fazer uma prova sobre o conteúdo.

Assim que aprovado, você
receberá o certificado em PDF
por e-mail.
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Nossa
comunidade

Além do conhecimento que você
vai adquirir com as formações, o
Software Zen te oferece o espaço
perfeito para fazer networking e
interagir com a comunidade.
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Todo curso tem um grupo para
interação sobre o conteúdo.1

2
A plataforma do Dojo permite
deixar comentários em cada
aula e também comentar as
mensagens de outros alunos.

3
Ao final de cada aula ao vivo, há
espaço de perguntas e respostas
diretamente com o instrutor.



Suporte
Se tiver qualquer dúvida sobre acesso
na plataforma, comunicação ou
qualquer questão de cunho técnico,
opte pelo suporte do Software Zen.

Temos atendimento especial pelo
Whatsapp (61) 99183-3868 durante
o horário comercial de segunda a
sexta-feira.
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clique aqui
para ser atendido

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561991833868
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561991833868
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561991833868

