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Plataforma de e-Learning

Perguntas
Frequentes

_____________ Perguntas Frequentes ___
1. O que é a ABSANT TRAINING?
A ABSANT TRAINING é o Centro de Formação do ABSANT GROUP, Empresa Portuguesa de
Consultoria especializada em Aviação Civil, englobando igualmente as áreas de Segurança do Doente
(Patient Safety), Recursos Humanos, Centros de Contacto, Sistemas ISO e Económico-Financeira.
A ABSANT TRAINING disponibiliza duas formas de formação: presencial, em sala de aula, e à
distância (e/b-Learning) através da plataforma Moodle.

2. O que é a plataforma Moodle?
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um sistema de gestão de
aprendizagem LMS (Learning Management System). Este é utilizado principalmente num contexto de

e-Learning ou b-Learning, pois permite a criação de cursos online onde inclui páginas de disciplinas,
grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, entre outras funcionalidades.

3. Porquê a Formação à Distância?
Consideramos que a formação à distância é um meio de aprendizagem mais acessível e simplista
para os Formandos. Com esta plataforma, o Formando tem a vantagem de frequentar o curso com o
seu ritmo individual de aprendizagem, tendo, por isso, uma melhor versatilidade temporal além de
anular custos de deslocação.

4. Que áreas formativas são colocadas ao dispor na plataforma e-Learning da
ABSANT TRAINING?
A oferta formativa da ABSANT TRAINING contempla as áreas de Legislação Aeronáutica,
Segurança da Aviação Civil (Security), Segurança Operacional (Safety), Compliance Management,
Mercadorias Perigosas e Formação Não Técnica (Non Technical Skills).

5. Como me posso inscrever num curso disponível na plataforma e-Learning da
ABSANT TRAINING?
Pode fazer a sua inscrição de diferentes formas:
-

Através do nosso site, em www.absant-group.pt. Crie o seu registo na Área de Cliente. Será
atribuido o acesso pessoal (email e password). Ao fazer login, poderá escolher o Curso no qual
pretende inscrever-se. Posteriormente entraremos em contacto;

-

Através do número (+351) 217 272 368 ou email formacao@absant-group.pt.
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6. O que se sucede depois da inscrição?
Depois de estar formalmente inscrito, será criado um user na plataforma e-Learning da ABSANT
TRAINING que estará associado ao urso. O user e a respetiva palavra-passe ser-lhe-ão enviados por

email.
Depois de aceder à sua conta da plataforma e-Learning, pode dar início ao seu Curso, o qual
contemplará as instruções necessárias para a sua execução.
7. Quem devo contactar em caso de dúvida?
A Área de Atendimento a Clientes, através do número (+351) 217 272 368 ou do e-mail
formacao@absant-group.pt
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