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2.0

Neste guia você irá encontrar todas as 

informações que vai precisar ao longo do 

seu treinamento.

Bem vindo (a) ao DeServ academy

Se tiver qualquer dúvida não hesite em entrar

em contato conosco.

(51) 4063-6218 (51) 4063-6218

marketing@deserv.com.br

mailto:marketing@deserv.com.br


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.

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.

3.0

IN V E ST IN D O N A S U A C A R R E IR A P R O F ISS IO N A L



AULAS AO VIVO

ASSISTAAO VÍDEO ABAIXO PARA  

TIRAR ALGUMAS DÚVIDAS SOBRE 

O TREINAMENTO EA IAPP:

Você irá receber um e-mail com o login para o portal da IAPP; 

Irá entrar no portal da IAPP para baixar o seu material;

O pessoal do Sucesso do Cliente da DeServ entrará em contato com 
você.

Será enviado para o seu e-mail o cronograma de estudos e de webi-
nares.”

Caso você queira, será adicionado ao nosso grupo de WhatsApp.

Após a conclusão do seu treinamento, você receberá o seu 
certificado em até 7 dias.

https://www.youtube.com/watch?v=Qr7AXF-a-g

4.0

http://www.youtube.com/watch?v=Qr7AXF-_a-g
http://www.youtube.com/watch?v=Qr7AXF-_a-g
http://www.youtube.com/watch?v=Qr7AXF-_a-g
http://www.youtube.com/watch?v=Qr7AXF-_a-g


5.0

A C E SSA N D O A S W E B IN A R E S E A U L A S A O V IV O

PASSO 01

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

PASSO 2

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



P A S S 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 “IngressarAgora”;
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Clique em “Permitir”;

Digite seu nome e clique em “IngressarAgora”;

7.0



Pronto!
Sua aula vai começar.

Dica: Entrar na plataforma com 
30 minutos de antecedência.

8.0



Acesse https://iapp.org/lang/br/ 
e clique em “MYIAPP”

Digite seu login e senha:

Acessando seu portal IAPP

9.0



BAIXANDO O SEU E-BOOK EM EPUB:

Seu e-book está no formato Epub. Um arquivo em Epub 
oferece muitos recursos, incluindo:

Marcadores de páginas; 
Redimensione a fonte; 

Alterar as cores de fundo.

Para acessar o seu material (Guia do aluno, e-books...) 
e o voucher selecione “My Purchases”

Todos os treinamentos, materiais de estudo e exames da

certificação serão disponibilizados em português.
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Clique em “Download Digital Edition 4.5.11 Windows (8.24MB)”;
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Para visualizar o seu arquivo Epub no PC ou Mac, você

precisará:

Baixe o Adobe Digital Editions e clique em “Continuar

para o Brasil”;



O download será iniciado;

Feito o download irá aparecer o seguinte ícone:

Confirme as informações e conclua a instalação;

Faça o download do seu ebook no portal da IAPP;
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No Adobe clique em “arquivo” e em seguida “adicionar à biblioteca”;

Localize o arquivo;

E adicione o arquivo.
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EXAME IAPP:
Os candidatos precisam agendar e realizar seus exames em até
um ano após a compra. Do contrário, a taxa do exame será
perdida.

Clique em “My Purchases”;

Em “My Exams” você irá ver o nome do seu exame;
Será necessário selecionar se você irá precisar de uma

acomodação especial.

Se sua resposta for SIM: Sua solicitação irá ao departamento
de certificação e você irá receber um e-mail de
acompanhamento dentro de 1 a 2 dias úteis.

Se sua resposta for NÃO: Você será direcionado para a

plataforma de agendamento da Pearson VUE.

Através da plataforma de agendamento da Pearson

VUE você poderá escolher a data e a hora.

Assim que seu exame for agendado, você receberá um e-
mail da Pearson VUE com a confirmação e detalhes da sua
solicitação. Se você não receber o e-mail, por favor, verifique a
sua conta da Pearson VUE para confirmar se sua solicitação foi
bem-sucedida repetindo os passos acima.

OBSERVAÇÃO: o nome em sua conta deve corresponder ao do
documento oficial com foto que você usará para confirmar sua
identidade quando for realizar o exame (conforme descrito
abaixo). Caso o nome não esteja igual, atualize seu nome na sua
conta M y IAPP e clique no botão Continue to Pearson para
ativar a atualização. Se o nome na conta não for igual ao do seu
documento, você não poderá realizar a prova.
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REAGENDAMENTOS, CANCELAMENTOS  

E NÃO COMPARECIMENTO

O reagendamento do seu exame deve ser feito pelo site da
IAPP. Caso não reagende a tempo ou não compareça ao seu
agendamento, você perderá a taxa de exame.

Siga o passo a passo abaixo:

Siga para a seção My Purchases da sua conta “MyIAPP”

em iapp.org.

Você verá o nome de seu exame no cabeçalho My Exams.
Há um botão verde ao seu lado “Continue to Pearson”, clique
nele.

Na plataforma de agendamento da Pearson VUE, você pode
reagendar ou cancelar o exame.

Um e-mail será enviado para confirmar o reagendamento
ou cancelamento. Caso não receba o e-mail, confirme em sua
conta se a ação foi concluída

Os cancelamentos precisam ser feitos com 48 horas de
antecedência da data agendada. Do contrário, suas taxas do
exame serão perdidas.

Para cancelar um exame agendado, siga os passos acima. Se
você não comparecer ao agendamento, irá receber um aviso de
não comparecimento e perderá o direito do exame. Um novo
teste terá que ser comprado para que seja avaliado.
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INFORMAÇÕES PARA O DIA DO TESTE:

•

•

•

Na sua conta MyIAPP, clique em “Continue to Pearson”;

Localize seu exame agendado; 
Clique em “Iniciar”.

O idioma no ambiente de check-in e supervisão será o

inglês.

A OnVUE solicitará um número de telefone para entrar em
contato caso você seja desconectado da sessão.
O botão “iniciar” estará disponível quando faltarem 30
minutos para o seu agendamento. Em seguida, você deve
baixar os softwares necessários e começar a
verificação do sistema.

A verificação irá examinar:

Microfone;

Webcam;

Velocidade da internet.
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Exames supervisionados remotamente:

Ao agendar um exame, seu sistema será verificado para 
confirmar se seu computador atende aos requisitos 
necessários antes que você possa agendar seu exame. Você 
receberá por e-mail uma confirmação dos detalhes do dia de 
exame, com data e horário, no momento da reserva. Um e-mail 
de lembrete será enviado sete dias antes do dia do exame.

AUTO-CHEKIN E IDENTIFICAÇÃO:

Para iniciar o seu exame OnVUE e fazer o check-in:



Para garantir que atendam aos requisitos para entrega do

exame.

Após a verificação do sistema, você deverá tirar uma foto sua e

uma foto do documento oficial com foto.

O sistema irá identificar se o documento de identificação é
válido (são aceitos: carteira de habilitação, passaporte ou
outra identificação oficial). O nome impresso na sua
identificação deve corresponder ao nome usado para inscrição.

Após isso, um software de reconhecimento facial comparará a
foto do documento com o candidato na tela. Depois de verificar
os nomes e a correspondência facial, o candidato pode seguir
com o teste.

Se, o sistema não puder confirmar a correspondência, o
candidato solucionará a questão com um supervisor, que fará a
checagem manual. O supervisor pode determinar que o
documento de identificação ou foto não batem e rejeitar o
candidato. Candidatos recusados por falta de identificação
adequada perderão todas as taxas de exame.

O candidato tirará quatro fotos ao vivo de seus arredores
durante o processo de check-in. Elas podem ser tiradas pela
webcam ou aparelho móvel. O supervisor verificará as fotos.
Caso algo seja sinalizado como irregular, o supervisor pedirá
uma varredura da área de trabalho.
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Ao finalizar o check-in, você será lembrado das regras do exame

abaixo:

Ninguém deverá entrar em seu espaço de trabalho

Você não pode deixar seu espaço de trabalho (nem para ir ao

banheiro)

Dispositivos móveis e relógios devem ficar longe do alcance 

Não são permitidos materiais de estudo em seu espaço de

trabalho

Comidas, bebidas, cigarro e chiclete são proibidos 

Dispositivos de saúde/remédios são permitidos

Após concordar com essas regras, você procederá ao
supervisor. Seu supervisor, então, iniciará o navegador seguro
e o exame. O não cumprimento dessas regras resultará em
revogação da entrega do exame e um novo exame deverá ser
comprado.

DURANTE O EXAME:

Você será monitorado por uma inteligência artificial e por um
supervisor certificado Pearson VUE por webcam e microfone
durante o exame. Na plataforma da OnVUE é habilitado um chat
que permite que você converse com o supervisor. Os
supervisores monitoram em busca de um comportamento
suspeito ou outras anormalidades. O que será observado:

Possíveis comunicações dentro do ambiente; 

Comportamentos suspeitos e possíveis sinais de fraude 

no exame

Esses comportamentos podem ser ajuste repetitivo das
roupas, inclinação ou alongamento excessivos, tentativa de
esconder algo da visualização do supervisor ou olhar
repetidamente para algo fora do alcance da câmera.



RESULTADOS:

Você receberá seus resultados imediatamente após conclusão
do exame. Os resultados do exame serão atualizados no
sistema IAPP após um dia útil

Exceção: depois que a IAPP publicar atualizações anuais dos
formulários de exame, os não serão fornecidos resultados
enquanto psicometristas não estabelecerem notas de
aprovação para os novos formulários, iguais às dos formulários
de exame anteriores (o que deve levar de duas a três semanas).

Esta exceção será comunicada a todos os candidatos nos
avisos regulares que que a IAPP envia aos candidatos sobre os
horários e o conteúdo das atualizações anuais (pelo menos 90
dias antes).
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Os supervisores registrarão anormalidades ou outros
incidentes relacionados ao teste que possam ocorrer ao longo
do exame.

Uma vez que toda a sessão do exame é gravada, eventos
registrados podem ser revisados durante ou depois da sessão
do exame supervisionado para determinar se houve
comportamento desonesto.

Em caso de infração, o recepcionista/supervisor avisará o
candidato por áudio ou chat (infrações menores) ou revogará a
sessão (encerrando o teste por completo) para infrações
maiores. Essas ações são documentadas em um relatório de
caso.Todos os relatórios de caso são compartilhados com a
IAPP, para revisão.
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MANUTENÇÃO DA SUA CREDENCIAL

Os candidatos à certificação precisam pagar a taxa de

manutenção de certificação (CMF) que cobre a vigência de

dois anos.

Para verificar valores acesse:

https://iapp.org/store/certifi-cations/

A taxa é exigida a cada dois anos no momento da

recertificação. Você deve pagar essa taxa quando passar

no exame a fim de se tornar oficialmente certificado.

Recomendamos que você pague a CMF ou se afilie à IAPP

assim que adquirir seu exame, para ativar

automaticamente a certificação quando você passar no

exame.

Filiação: Caso escolha se tornar membro, a taxa de

manutenção será incluída nos benefícios de sua afiliação.

Você tem um ano de afiliação da IAPP ao adquirir o

treinamento, passando este tempo, caso você queira se

filiar novamente, os valores estão disponíveis em:

https://iapp.or- g/store/memberships/



(51) 984412013 (51) 4063-6218

comercial@deserv.com.br

VA MO S J UN TO S!

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

CONTATO CONOSCO!

mailto:comercial@deserv.com.br

