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7 - Mantenha seu celular no modo silencioso. Feche as redes sociais e desligue outras 

distrações; 

11 - Confidencialidade. Tudo que alguém disser sobre ele mesmo será totalmente confidencial. 

Os comentários sobre sua experiência, seu processo e sobre o treinamento em si, serão bem 

vindos; 

Ficarei muito feliz em receber seu feedback para que possa efetivamente aperfeiçoar o 

treinamento. Envie um e-mail para: adailtonsoares@gmail.com

10 - Faça os exercícios e as tarefas a noite para o próximo dia; 

3 - Vá ao toalete apenas no momento do intervalo; 

8 - Para fazer alguma pergunta ou compartilhar, levante a mão; 

2 - Atenda a todas as sessões e ao treinamento completo; 

13 - Não tome nenhuma decisão muito importante durante as duas próximas semanas após 

o treinamento; 

4 - Mantenha o material à mão para a realização das atividades; 

6 - Atualize seu nome na tela. Isso permite aos participantes aprenderem a se dirigir a você 

pelo seu nome; 

1 - Seja pontual  em todas as sessões; 

5 - Mantenha sua câmera ligada e o microfone desligado (exceto nos momento interativos); 

12 - Comunique qualquer incômodo ou algo que não está te agradando direto a mim, 

Adailton, verbalmente ou por escrito;

14 - Complete sua avaliação em ____/____ /____

9 - Siga sempre as instruções do facilitador; 

15 - Envie um e-mail para mim, eu realmente gostaria de ouvir você, como está indo e quais 

os resultados está produzindo depois do treinamento. E quero saber se existe alguma outra 

forma de te atender. 

Observação: para se encaixar na nossa política de 100% de satisfação ou solicitar o 

reembolso, você precisa completar todo o treinamento.
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