


Twitter Flight School é composto por 2 cursos de Produtos de Vídeo, cada um destes cursos contém 5-6
módulos que você deberá completar 100% para garantir a certificação. Ao finalizar todos os módulos
correspondentes a cada curso, você deverá realizar uma avaliação que comprovará o seu cumprimento.

Twitter Flight School é direcionado ao público de Front Office (Reprise, Cadreon Team Connect e ORION) e novos
colaboradores que iniciaram a partir de Dezembro de 2018.

Se você concluiu os cursos de Produtos de Vídeo em 2018 deverá comprovar esta Certificação. Não será
necessário que curse novamente.

O  Q U E  V O C Ê  D E B E  S A B E R



INSTRUÇÕES



Para ingresar clique Aquí ou entre na página da IPG MB LATAM e clique no banner “PONTE EN 
FORMA”. Depois clique em Twitter Flight School. 

https://www.ipgmblatam.com/ponte-en-forma/


Na página de início do Twitter Flight School, ajuste o idioma na parte inferior.  



Alo clicar nas opções de idioma será direcionado à esta página na qual poderá selecionar o idioma da sua preferencia.



Para iniciar com os cursos disponíveis de Produtos de Vídeo , clique em Despegar



Clique em Começar o Curso 1 ou 2 



Preencha o formulario abaixo. Não esqueça de nenhum campo.



Uma vez que tenha preenchido o formulário anterior, poderá iniciar com o primeiro curso dos 2 que deverá completar de Produtos de Video



Para garantir o cumprimento dos cursos deverá concluir todos os módulos incluídos neles, como mostra a imagen. 



Ao finalizar todos os módulos correspondentes ao curso, deberá  completar uma avaliação de conhecimento, clicando em Avaliação, na parte inferior da 
página. 



Deverá responder  todas as perguntas incluídas na avaliação,  não esqueça de nenhuma.



Uma vez finalizada a avaliação,  assegure-se de completar o ítem Comentários do curso para poder finalizar o cumprimento. 



Aparecerá a seguinte página com o comprovante de cumprimento do curso que você acaba de finalizar. Capture a tela e salve-a.



Vá para o curso seguinte que está pendente de concluir, clicando na janela conforme demonstrado. 


