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Estudar on-line é tão bom 
quanto ir para uma sala de aula 

de verdade?

Por que eu deveria estudar se 
já estou ganhando dinheiro o 

suficiente?

Não é muito tarde para eu voltar 
à escola?

desenvolvimento pessoal estão dentro de 
cada um, mas é especialmente mais forte 
nos networkers. Investir em seu futuro vai 
muito além do ganho financeiro. Investir 
em seu futuro é investir em você mesmo; 
quer dizer, na melhoria do conhecimento 
pessoal e educação continuada.

A perspectiva do Swiss eLearning 
Institute é baseada no conceito de 
‘educação continuada’; um programa de 
educação pós-ginasial que é programado 
para fornecer enriquecimento 
complementar, seja profissional ou 
pessoalmente.

Aqueles que vão mais longe na vida estão 
sempre aprendendo. Eles são estudantes 
da vida, aprendizes de seus mentores, 
aprendizes de seus colegas e aprendizes 
de suas experiências Eles estão de mente 
aberta, sempre prontos a aprender. Eles 
buscam melhorar a si mesmos a cada 
vez. Seguindo o conceito da RYTHM, 
eles lutam para elevar a si mesmos 
em cada maneira, para se beneficiar e 
beneficiar aqueles à sua volta.

No Swiss eLearning Institute, os 
cursos são projetados para esse tipo 
de pessoa; tanto aqueles que aspiram 
atingir o sucesso quanto aqueles que 
já chegaram lá. A sede de aprender e o 

Mas que valor tem fazer um 
curso que não me dará um 

diploma?



Qualquer um pode se beneficiar dos 
cursos de educação continuada, mas 
a natureza flexível e informal dos cursos 
de educação continuada fornece uma 
vantagem particular para aquelas 
profissionais que estão constantemente 
evoluindo, especialmente os networkers. 
Quando nós primeiro nos desenvolvemos 
a nós mesmos, outros aspectos à nossa 
volta também se desenvolvem. Uma 
mente saudável leva a um corpo saudável, 
o que leva a uma vida saudável e rica.

Assim mesmo, quando é que você 
tem tempo de se dedicar ao básico e 
construir habilidades essenciais? Como 
networkers ocupados e determinados 

podem de repente parar tudo para ir 
à escola? E além disto, o poder do 
marketing de rede é em si mesmo capaz 
de ser ensinado e duplicado, sem o pré-
requisito de uma graduação universitária 
ou um pedaço de papel onde está escrito 
‘diploma’. Apesar disto, o que é a vida se 
não estamos aprendendo? 

É justamente aí que a QNet colocou lado a 
lado habilidades que fazem um networker 
de sucesso com especialistas acadêmicos 
e profissionais de liderança na universidade 
on-line suíça líder no mercado, a 
SMC University. O Swiss eLearning 
Institute reconhece que um ambiente 
de estudo estritamente estruturado e 

What makes a Networker What makes an eLearning Student

•  Dynamic and progressive lifestyles •  Active and productive lifestyles
•  Flexibility and adaptability to change •  A want to expand knowledge
•  A desire to make a difference •  Adaptation and resilience
•  Having wants to evolve and  •  Seeking a way to improve oneself
    change one’s life 



fortemente enquadrado como aquele 
de uma universidade tradicional ou 
sala de aula convencional não é o 
mais adequado para a vida acelerada, 
dinâmica, progressiva e programada dos 
networkers. Diferentemente de uma sala 
de aula, o ensino à distância oferece um 
ambiente educacional flexível e informal, 
personalizado para o desenvolvimento 
profissional. O Swiss eLearning Institute 

oferece cursos bem desenvolvidos, do 
iniciante ao avançado e segmentado para o 
networker moderno. 

Melhore a si mesmo a partir de hoje 
e veja os resultados em seus negócios. 
Invista em seu capital humano, seu próprio 
e no de sua equipe. Invista em seu futuro e 
ajude a melhorar o daqueles à sua volta.

Onde o Swiss eLearning Institute está sediado?
O Swiss eLearning Institute está sediado em uma plataforma avançada 

baseada na web e desenvolvida pela escola de administração líder global em 
aprendizagem on-line.

What makes a Networker What makes an eLearning Student

•  Dynamic and progressive lifestyles •  Active and productive lifestyles
•  Flexibility and adaptability to change •  A want to expand knowledge
•  A desire to make a difference •  Adaptation and resilience
•  Having wants to evolve and  •  Seeking a way to improve oneself
    change one’s life 

O que faz um networker O que faz um estudante de ensino à distância

•  Estilos de vida dinâmicos e progressivos •  Estilos de vida ativos e produtivos

•  Flexibilidade e adaptabilidade para mudar •  Uma vontade de expandir o conhecimento

•  Um desejo de fazer a diferença •  Adaptação e resiliência

•  Ter vontade de evoluir e mudar a vida de 
    alguém

•  Buscar uma maneira de melhorar a si mesmo

Por que eLearning?



DESFRUTE DO 
APRENDIZADO

Cursos interessantes, 
bem desenvolvidos e 
voltados para o auto-
desenvolvimento.

Cronogramas flexíveis

Sem deslocamentos para 
campus físicos

Currículo personalizado que foi 
projetado por profissionais de 
marketing de rede e acadêmicos

Um ambiente de aprendizagem no 
conforto de onde você desejar

Um Certificado de Conclusão 
após o término do curso



Os cursos no Swiss eLearning Institute 
foram criados por acadêmicos, cientistas 
e profissionais especializados de renome 
mundial da universidade on-line líder na Suíça, 
a SMC University. A SMC University é a 
parceira educacional da QNet, assegurando 
a integridade da base acadêmica do Swiss 
eLearning Institute, o que por sua vez permite 
o fornecimento de cursos que resultam em 
habilidades de primeira mao e ferramentas 
que podem ser imediatamente aplicadas 
na vida cotidiana e nos negócios. O Swiss 
eLearning Institute oferece um portal de ensino à 

SOBrE O SwISS ELEArNINg INSTITUTE

O INSTITUTO ON-LINE LÍDER MUNDIAL
distância baseado na web que fornece cursos 
desenvolvidos especificamente para aqueles 
com uma programação agitada e um estilo 
de vida dinâmico. Sua inscrição e conclusão 
do curso irá aumentar suas habilidades em 
cada área respectiva e adicionar peso a seu 
nível de competência em geral. Uma vez que 
você tenha passado todos os requesitos 
de seu curso, você será agraciado com um 
Certificado de Conclusão dos curadores do 
Swiss eLearning Institute, munindo você tanto 
de uma vantagem pessoal como profissional 
para seu futuro.

Como os cursos são oferecidos?
Todos os cursos disponibilizam aos alunos um ambiente de 
ensino à distância intuitivo. O aluno vai seguir um caminho 
não-linear com seu ritmo próprio no currículo. A qualquer 
momento, você vai ser guiado por indicadores de progresso 
que permitem auto-avaliação fácil e controle de progresso.

Confuso e perdido? Nunca mais.
Todos os cursos do Swiss eLearning Institute são oferecidos em: Arábe, Inglês, Francês, 
Russo, Turco

*A disponibilidade varia de acordo com a região.



EXPLORE A 
APRENDIZAGEM

Gestão em 
automobilismo
Você quer se tornar parte do círculo 
fechado de elite que representa os 
bastidores do automobilismo? Ou você 
quer ter uma compreensão exclusiva 
dos pormenores deste esporte de pura 
adrenalina e mundialmente adorado? 
Em ambos os casos, o Curso de Gestão 
em Automobilismo do Swiss eLearning 
Institute é seu primeiro passo de um 
rápido caminho de crescimento.

Quanto tempo leva para 
completar um curso?

Todos os cursos são feitos em um 
projeto modular que permite um 

progresso flexível com seu próprio 
ritmo através de capítulos ou tópicos 

individuais. Investindo em torno de oito 
horas de estudos por semana, a duração 
média de um curso vai ser de mais ou 

menos oito semanas.

marketing 
esportivo

pilotos

liderança

logística

patrocínio

Equipes de 
automobilismo

gestão de 
equipes

trabalho em 
equipe



Tópicos abordados:

•  Estrutura das equipes de automobilismo
•  gestão e liderança eficazes
•  Patrocínio
•  Marketing esportivo
•  Logística
•  Adesão a mudanças

Ao combinar contatos estratégicos no 
esporte com um leiaute de curso inclusivo, 
o mais novo curso do Swiss eLearning 
Institute fornece uma visão abrangente 
neste esporte técnico único no mundo.

O automobilismo, assim como outros 
negócios, envolve pessoal de alto nível 
e gestão de marca, implementação 
tecnológica, marketing, trabalho em equipe 
e organização. Estudos de caso verídicos 
de equipes do automobilismo são 
analisados e discutidos em profundidade, 
com uma perspectiva de curso que 
assegura uma disciplina curricular extensa, 
mas também agradável.

CURSOS OFERECIDOS

Motorsport Management 

Did you know?
•  It only takes approximately 5 seconds for the pitstop crew to re-boot and re-fuel!
•  Brake discs can exceed temperatures of 1,000°C!
•  During a grand Prix, drivers’ heart rates can reach up to 190 beats per minute! 
•  During peak lateral in turns, drivers are subjected to about 5 g-force while 
    astronauts are subjected to about 3 g-forces upon each rocket launch!



            

Técnicas de Comunicação 
e Apresentação

O Curso de Técnicas de Comunicação 
e Apresentação do Swiss eLearning 
Institute apresenta aos aspirantes a líderes 
e empreendedores a seu companheiro 
mais importante em seu caminho para 
o sucesso: uma comunicação eficaz. 
Particularmente valioso e aplicável para 
networkers, o domínio da comunicação 
interpessoal é pré-requisito para qualquer 
interação favorável de negócios.

Cada novo dia de trabalho traz desafios 
que implicam em influenciar pensamentos 
e ações de outras pessoas – momentos 
que demandam consideração e 
habilidades especiais.



            

Técnicas de Comunicação e 
Apresentação

Tópicos abordados:

• A natureza da comunicação
• Os elementos-chave da comunicação
• Comunicação interna versus externa
• Segredos da comunicação oral e escrita
• Introdução a técnicas de persuasão
• Comunicação de sucesso em equipes

CURSOS OFERECIDOS

Ao avançar no curso, conceitos 
e estratégias comprovados de 
comunicação, persuasão e negociação 
serão ferramentas essenciais no conjunto 
de habilidades de cada participante.

Com base em uma estrutura modular 
fornecida pelos melhores especialistas 
e instrutores de comunicação, cada 
unidade oferece conceitos básicos 
utilizando uma abordagem prática e 
atual que é altamente adaptável às 
necessidades individuais. Os diplomados 
neste curso estão melhor e mais 
fortemente equipados para interações 
do dia a dia em ambas situações de 
negócios e sociais.

Como recebo notas em meu curso?
Você vai receber notas em seu curso uma vez que tenha 

completado o exame no final do curso.  As notas vão 
ser mostradas baseadas no número de perguntas que 
você tenha respondido certo no formulário de Peso 

Total dentre o Total de Pontos Possíveis.



Planejamento de Carreira

Elementos básicos considerados:

• Os valores e impulsionadores de sua 
carreira

• A estrutura de sua personalidade
• Sua jornada na vida
• Seus pontos fortes e fracos
• Avaliação e análise pessoal

Tópicos abordados:

• Um cenário para reflexão pessoal e de 
carreira

• Valores pessoais, habilidades e objetivos 
principais 

• Planejamento, motivação, concomitância 
com prazos e atingimento de metas

• guia para tomada de decisões

Planejamento de 
Carreira
O curso de Planejamento de Carreira do 
Swiss eLearning Institute oferece suporte 
vital para aqueles que chegaram a um ponto 
decisivo de suas vidas profissionais.  Dilemas 
pessoais, desejo de novos desafios, espírito 
empreendedor latente ou busca por educação 
continuada têm uma coisa em comum: a 
necessidade de um planejamento cuidadoso 
e muitas ponderações. Juntamente com os 
preparadores executivos e instrutores de 
pessoal de primeira linha, o Swiss eLearning 
Institute criou um conceito modular de 
orientação que vai preparar o caminho para o 
atingimento sustentável de suas metas. 

O curso de Planejamento de Carreira do Swiss 
eLearning Institute auxiliará os participantes 
a superarem suas mudanças pessoais e 
medos, identificarem potenciais inexplorados 
e alcançarem dedicação e comprometimento.

O certificado do curso é título acadêmico ou diploma?
Os cursos do Swiss eLearning Institute não são cursos de graduação. Após 

a conclusão com resultados positivos, você receberá um Certificado de 
Conclusão, atestando que você atingiu os requisitos acadêmicos com sucesso 
para o curso. Sua inscrição e subsequente conclusão do curso irá aumentar 

suas habilidades em cada área respectiva e adicionar peso a seu nível de 
competência em geral, formalizado em seu curriculum vitae.

Marketing



Tópicos abordados:

• Introdução à segmentação de clientes
• Noções básicas de comportamento do 

consumidor
• Dominando os quatro ‘Ps’: Produto, 

Preço, Praça, Promoção 
• Online Marketing
• Viral/Social Media Marketing Marketing 

On-line
• Media Marketing Social/Viral

Marketing
O curso de Marketing do Swiss eLearning 
Institute é voltado para empreendedores que 
estão prontos para alcançar novos públicos e 
mercados. Fazendo uso de uma inestimável 
percepção prática adquirida de donos de 
empresas que dominaram com sucesso seus 
primeiros desafios de marketing, o Swiss 
eLearning Institute criou um curso muito 
prático e preciso, que aborda os aspectos 
mais importantes em marketing: identificação, 
construção e gestão de relacionamento com 
clientes, construção e gestão de uma marca 
forte, além de eficazmente fazer uso do que 
significa marketing web 2.0.

Por meio deste curso, um escopo abrangente 
de conceitos básicos, assim como as 
principais e mais recentes tendências serão 
abordadas, refletindo as forças que afetam 
esta área em constante mudança e dando a 
você as ferramentas essenciais para obter o 
êxito naquilo que você faz melhor.

CURSOS OFERECIDOS



A Arte da Gestão
Conceitos e Estratégias Vencedores

O curso de Gestão do Swiss eLearning 
Institute foi criado para aqueles que buscam 
visão gerencial e profunda compreensão 
do negócio. Criado em conjunto com 
os principais especialistas em gestão 
acadêmica e profissional, o curso dá forte 
ênfase à construção e fortalecimento de seu 
potencial próprio.



A Arte da Gestão

A Arte da Gestão
Conceitos e Estratégias Vencedores

Todos os tópicos abordados ao longo 
dos módulos do curso se relacionam 
aos desafios diários da vida de um 
empreendedor, garantindo que estes 
conceitos e estratégias vencedores sejam 
aplicados imediatamente. O curso de Gestão 
do Swiss eLearning Institute visa desenvolver 
experiência e habilidades para apoiar suas 
necessidades de gerenciamento, que 
poderão ser perfeitamente aplicadas em sua 
própria rede.

Tópicos abordados: 

• gestão de riscos
• gestão de pessoal
• Conceitos de gestão estratégica
• gestão financeira
• gestão operacional

CURSOS OFERECIDOS



Inglês comercial
Para profissionais de negócios, 
especialmente networkers, a capacidade 
de expressar-se e comunicar ideias 
é vital. Hoje, mais de um bilhão de 
pessoas em todo o mundo falam inglês, 
o que quer dizer que 1/7 da população 
mundial fala uma língua em comum. 
Um bilhão de pessoas perfazem um 
bilhão de oportunidades de negócios. 
É por isto que as habilidades no 
idioma, especialmente em inglês que é 
reconhecido interacionalmente como 

Inglês comercial

o idioma dos negócios, é de importância 
vital. Erros gramaticais, expressões 
usadas erroneamente e má pronúncia são 
imediatamente notados, resultando em 
mal-entendidos, frustrações e até perda de 
oportunidades.

É por isto que o Swiss eLearning Institute 
traz para você este curso revolucionário de 
Inglês Comercial. Dividido em três seções de 
aprendizagem profissionalmente planejada, 
o curso de Inglês Comercial é mais do que 

Where can I go to find more information 
on the Swiss eLearning Institute?

For more information on the Swiss eLearning Institute, 
go to www.swisselearninginstitute.com.



somente um curso comum de idiomas. 
Esqueça sua experiência de infância de 
memorizar vocabulário e recitar regras 
gramaticais – este curso busca construir 
uma fundação sólida a partir da qual 
você pode expandir suas habilidades de 
comunicação em inglês, com um foco 
específico na linguagem usada para ter 
vantagem em situações de negócios. 
Continue sua educação, progrida e amplie 
sua rede com o Swiss eLearning Institute.

Inglês comercial

CURSOS OFERECIDOS

Tópicos abordados:

•  Recapitulação de suas habilidades de 
    inglês comercial
•  Reforço de suas habilidades gramaticais
•  Expansão de seu vocabulário
•  Melhoria de suas habilidades de escrita
•  Aumento de suas interações comerciais



Entre agora na sua eStore e comece a 
frequentar um de nossos cursos!  É tão 
simples começar a frequentar um curso de 
sucesso – basta seguir estes três passos 
muito fáceis!

3 Passos simples!

COMECE A 
CRESCER 
AGORA!
www.swisselearninginstitute.com

 INSCREVER
Visite sua eStore e compre o(s) curso(s) 
de sua escolha. Sua compra é sua 
INSCRIÇÃO. Você irá receber então uma 
carta de boas-vindas do Swiss eLearning 
Institute, que inclui os detalhes de seu 
login para seu curso.



 ATIVAR
Clique no link de ativação que se 
encontra na lateral esquerda inferior de 
seu Escritório Virtual para ATIVAR seu(s) 
curso(s).

 ACCESS
ACESSE seu(s) curso(s) hoje mesmo ao fazer 
o login em 
www.swisselearninginstitute.com

NÃO PERCA TEMPO!
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