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1.0
Bem vindo (a) ao DeServ academy

Neste guia você irá encontrar todas as
informações que irá precisar ao longo do
seu treinamento.

Se tiver qualquer dúvida não hesite em entrar
em contato conosco.
(51) 98441-2013

(51) 4063-6218

marketing@deserv.com.br

2.0
INVESTINDO NA SUA CARREIRA PROFISSIONAL

Você tomou a decisão de investir na sua carreira
proﬁssional e adquirir o treinamento.

Para pessoa física
É enviado um link via e-mail para pagamento.
Concluído o pagamento você pode enviar o comprovante para
nós por e-mail.
Após aprovado, em até 2 dias úteis a plataforma será liberada.

Para pessoa jurídica
É enviado um e-mail solicitando informações como: CNPJ,
razão social, endereço...
Será enviado por e-mail um contrato que deverá ser assinado pelo
responsável legal e por uma testemunha.
São enviados as notas ﬁscais e boletos.
Após o pagamento da primeira parcela será liberado o acesso da
plataforma para o aluno em até 2 dias úteis.

3.0
INICIANDO O TREINAMENTO EAD

É enviado por e-mail o link de acesso da plataforma.

Você terá 06 meses de acesso ao treinamento.

Você irá receber as apostilas do treinamento via e-mail (o link ﬁca ativo por
até 05 dias úteis, deve ser efetuado o download dentro desse período)
Como baixar suas apostilas: https://www.youtube.com/watch?v=4YclMQUSyAo

Irá receber todas as informações dos produtos que contratou por e-mail.

4.0
Todos os cursos serão liberados simultaneamente.
Sugerimos que para melhor aproveitamento realize o
curso na seguinte ordem:

(PDPE) > (ISFS) > (PDPF) > (PDPP)

O nosso pessoal do sucesso do cliente irá entrar em contato com você.

Você irá receber o cronograma de webinares por e-mail.

5.0

Caso você queira, será adicionado em nosso grupo do Whatsapp.

Se você tiver dúvidas durante o treinamento, você pode enviá-las
diretamente pela plataforma clicando em “discussões’’

6.0
AO VIVO

Se você escolheu a modalidade ao vivo

Você irá receber as apostilas do treinamento via e-mail (o link ﬁca ativo por até
05 dias úteis, deve ser efetuado o download dentro desse período)
Como baixar as suas apostilas: https://www.youtube.com/watch?v=4YclMQUSyAo

Para melhor aproveitamento, o seu treinamento será na seguinte ordem:

(PDPE) > (ISFS) > (PDPF) > (PDPP)

O nosso pessoal do sucesso do cliente irá entrar em contato com você.

Você irá receber o cronograma de estudos e de webinares por e-mail

Caso você queira, será adicionado em nosso grupo do Whatsapp.

7.0
ACESSANDO AS WEBINARES E AULAS AO VIVO

As aulas serão transmitidas por um aplicativo chamado Microsoft Teams.
PASS O 1

Acessar o cronograma de estudos com os links das aulas em seu e-mail;
PASS O 2

Clicar em “ir para a aula” no dia respectivo ao seu treinamento.

8.0
PASS O 3

Caso você já tenha instalado o aplicativo, clicar em Abrir Microsoft Teams;
Você ainda pode baixar o Microsoft Teams ou Assistir pelo navegador
web (Chrome, Firefox, Edge etc).

Clique em “Permitir”;
Digite seu nome e clique em “Ingressar Agora”;

9.0
Clique em ‘’Permitir’’
Digite seu nome e clique em ‘’Ingressar agora’’

10.0

Pronto! Sua aula vai começar.

Dica:
Tente entrar na plataforma com 30 minutos de antecedência.

11.0
Dicas e boas práticas:

Local:
Procure um local silencioso e tranquilo para acompanhar as aulas;
O local deve ter boa iluminação e uma mesa para que possa
fazer anotações;
Evite lugares com grandes aglomerações para não se distrair;
Deixe a disposição água e algum snack, caso tenha fome.

Tecnologia:
Recomendamos um bom acesso à internet para evitar falhas
de áudio;
Procure usar um fone de ouvido para compreender melhor os
professores;
Mantenha próximo de você o carregador de seu
computador/celular ou tablet.
Caso for acompanhar do seu celular, recomendamos que o
utilize na horizontal e com algum suporte para ﬁcar mais
confortável

12.0

Dicas e boas práticas:

Boas Práticas:
Para qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou a plataforma
entre em contato conosco.
Nos dias de aula ao vivo esteja apto a entrar na reunião pelo
menos 15 minutos antes do seu início. Isso o ajudará a se
familiarizar com a plataforma e tirar qualquer dúvida com a
equipe DeServ antes do início do curso

13.0
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Para concluir o módulo de PDPP, você deverá produzir um trabalho de
conclusão do curso que consistirá em uma das opções abaixo:
·AIPD
·Política de privacidade
·Política corporativa (Interna de privacidade)
·Gerenciamento de violações de dados

EAD
Ao ﬁnal do módulo de PDPP na plataforma de treinamentos haverá
um espaço para que você faça upload do seu TCC.

14.0

AO VIVO

Após a conclusão do treinamento ao vivo, você terá até um mês
para enviar o seu TCC. O envio deve ser feito para o e-mail
bsilva@deserv.com.br

15.0
SEUS CERTIFICADOS DESERV

Ao concluir 100% de cada módulo você irá receber um aviso de que
seu certiﬁcado está disponível para download.
Para fazer o download novamente ou visualizar todos os seus certiﬁcados:
Clique em “Minha conta”;

Clique em “meus certiﬁcados” e logo irá aparecer todos os certiﬁcados
que você tem disponíveis para download.

16.0
P R O VA S E X I N

Após adquirir seus vouchers você os recebe por e-mail;
Os vouchers são validos para um módulo de exame especíﬁco
e utilizáveis apenas para esse módulo;
Os Vouchers são validos apenas no país selecionado, indicado no
próprio voucher.
O prazo de validade do voucher é de 12 meses, após este período
será necessário a compra de outro voucher.
Quando você entra no site e clica no botão de agendar exame,
você está ativando o seu voucher e tem até 21 dias para fazer a prova.
Quando você faz o processo e coloca os dados, o sistema envia
um e-mail (é importante cuidar inclusive o spam).
Neste e-mail há a conﬁrmação de que deu tudo certo no processo
de ativação do voucher, instruções, dados da prova e o prazo de até
quando você pode fazer a prova e o link para iniciar.
Após o recebimento desse e-mail começa a valer as instruções que
estão nele.
É importante manter este e-mail pois é nele que possui o
link de acesso a prova.

17.0

Para aprovação nas provas é necessário ter acertado
no mínimo 65% das questões.

Tempo de duração das provas:
Privacy and Data Protection Foundation
1 hora, 40 perguntas de múltipla escolha
Information Security Foundation based on ISO IEC 27001
1 hora, 40 perguntas de múltipla escolha
Privacy and Data Protection Practitioner
2 horas, 40 perguntas de múltipla escolha
Privacy and Data Protection Essentials
30 minutos, 20 perguntas de múltipla escolha

18.0

Será necessário gravar o local em que você irá realizar a prova.
Deverá manter a câmera e o microfone ligados.
Um software irá lhe acompanhar, caso seja feita alguma pesquisa
a prova se encerrará.
Você irá receber 2 resultados: o primeiro você recebe logo após a
conclusão do exame, será um resultado parcial indicando se você
foi aprovado (a) ou reprovado (a).
O segundo resultado é o oﬁcial, onde serão analisados o vídeo
enviado e os sons, pode demorar até 10 dias úteis para receber o
certiﬁcado oﬁcial.

O PDPP é o último módulo da trilha completa de DPO, você deve
concluir o exame e anexar o certiﬁcado da DeServ.

19.0
QUANDO FOR SEU PRIMEIRO ACESSO

Vá até o site da Exin. EXIN - EXIN Brasil
Clique em “Agendar exame”

Escolha a certiﬁcação, o país onde fará o exame, a opção
“Exin Anywhere” e o idioma do exame.
Clique em “Resgister” para seguir para o próximo passo.
Complete o formulário, leia e aceite os termos e condições,
e a declaração de privacidade.
Clique em “Resgatar Voucher” para conﬁrmar sua ordem e
receber seu convite para fazer seu exame por e-mail.

20.0
P O R M E I O D O P O R TA L D O C A N D I DATO :

Caso você já tenha feito um exame com o Exin, você pode solicitar o seu
exame por meio do portal do candidato já existente.
Você já recebeu todos os dados por e-mail após completar o seu exame anterior.
Passo 01: Em seu portal do candidato, clique em “serviços”
Passo 02: Clique em “solicitar exame Exin Anywhere”.

Passo 03:

21.0

Passo 04:

Passo 05:

22.0

O SEU CONVITE POR EMAIL

Você receberá um e-mail de conﬁrmação do seu pedido
em alguns minutos após o resgate do seu voucher.
O e-mail contém um link para acessar o exame e um código.
O código é necessário para acessar o ambiente do exame.
Este código não é o código do Voucher.
Você tem 3 semanas para fazer o exame. Dentro das 3 semanas
você pode fazer o exame a qualquer momento sem
agendamento prévio.
Depois deste período, o link e o código de acesso do exame
expirarão.

23.0

FA Z E N D O U P LOA D D O S E U C E R T I F I C A D O D O P D P P

Ao ﬁnal do exame de PDPP você deverá anexar o seu certiﬁcado
da DeServ para receber o seu certiﬁcado internacional de DPO.
Acesse o portal do candidato com login e senha.
Clique em “exames e resultados”

Acesse uploads:

clique em uploads e anexe o seu certiﬁcado do PDPP da DeServ

CASO VOCÊ AINDA TENHA
DÚVIDAS OU DIFICULDADES,
NÃO HESITE EM ENTRAR EM
CONTATO CONOSCO!

VA M O S J U N T O S !

(51) 98441-2013

(51) 4063-6218

marketing@deserv.com.br

