Parabéns por ter entrado no

Vamos esclarecer aqui algumas dúvidas que podem surgir.

LIBERAÇÃO DO ACESSO

O acesso ao curso é liberado imediatamente após a
confirmação do pagamento pela plataforma hotmart.
Isso depende da forma de pagamento que você usou .

Cartão de Crédito

alguns minutos

Boleto

1 a 3 dias úteis

Pix ou Transferência

1 a 3 dias úteis

AGORA VOCÊ PRECISA CRIAR
A SUA SENHA

Após o pagamento ser aprovado, você já pode entrar
com o seu login. Se for a primeira compra na hotmart,
vamos também criar a sua senha

Clique aqui
para entrar
no site

Se você já tem uma conta
hotmart, faça o login
Se você ainda não tem conta na
hotmart, ou esqueceu a sua senha,
siga os passos abaixo

Depois, vá em
"esqueceu a
senha"

seja bem-vindo,
questionador! :)

Informe seu
e-mail

POR ONDE COMEÇAR

No módulo de boas vindas, há aulas explicando todo o
funcionamento do curso, assim como a sequência
correta para assistir às aulas.

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO

Você fará a adaptação do método tradicional para o
método de questões e o nivelamento na primeira parte
do curso nos primeiros 7 dias. Após esse período, você
estará apto a montar o seu cronograma e o restante das
aulas é liberado

COMUNIDADES

O canal de avisos e o chat "recreio" já estão abertos para você no módulo
de boas-vindas do curso!
Além disso, também temos canais disponíveis para cada uma das etapas
do curso com monitores super atenciosos! O formulário estará
disponível no módulo "cronograma - etapas"

Clique em "veja
discussão" para
entrar no chat
com os outros
alunos

seja bem-vindo,
questionador! :)

PLANILHA
PO
R cronograma.
O N D E Ela
COMEÇAR
É com a planilha que você vai montar
o seu
já vem com os temas para você estudar e é 100%
personalizada de acordo com os seus acertos e erros nas
questões.

Após o nivelamento e o período de adaptação de 7 dias, você
receberá a sua planilha automaticamente pelo e-mail, assim
como todas as aulas ensinando a usar.

MENTORIAS

As mentorias acontecem pelo aplicativo zoom. Para ficar
por dentro dos dias e horários, fique de olho no canal de
avisos do telegram.
No módulo "mentoria" do curso, você encontra os links
para entrar na live e, posteriormente, a gravação, que
fica disponível por 24h para quem quer rever ou não
pôde participar ao vivo.

CONTATOS
POR ONDE COMEÇAR

Qualquer dúvida sobre o acesso ao curso, pagamentos,
senhas, nossa equipe está disponível no e-mail
contato.sarahschollmeier@gmail.com
Dúvidas sobre as aulas e os conteúdos do curso, nossos
monitores estão presentes nos comentários abaixo do vídeo,
assim como nas nossas comunidades do telegram.
Todas as dúvidas sobre a planilha podem ser enviadas para o
e-mail planilha.sarahchollmeier@gmail.com.

Nossa equipe estará à disposição para te auxiliar.
Respondemos em até 24h

seja bem-vindo,
questionador! :)

Tudo foi feito com muito carinho para você! Queremos construir o curso perfeito e
trazer a sua aprovação para casa muito rápido!
Por isso, assim que começar a assistir às aulas, usar a planilha, participar da
mentoria e da comunidade, nos dê um feedback pelo direct do insta. Seja do que
você já está amando, seja do que a gente ainda pode melhorar.

Vamos com tudo!!!

