ABQV faz parceria inédita com Inlags Academy para realização de cursos EAD
Associados da entidade que responderem a pesquisa on-line para definir portfólio
futuro de cursos terão desconto de 30% em um dos treinamentos do catálogo

A Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), que tem como missão
desenvolver e integrar profissionais para atuação em qualidade de vida e influenciar
processos de transformação organizacionais e sociais, estabeleceu uma parceria
inédita com a Inlags Academy para a realização de cursos de ensino a distância
(EAD), com conteúdo selecionado e preços especiais para os associados da entidade.
Empresa criada a partir do Instituto Latino Americano de Gestão em Saúde (Inlags) –
centro de reconhecida excelência nos setores de saúde e educação –, a Inlags
Academy tem se destacado na oferta de uma enorme gama de conteúdo de relevância
e cursos diversos de extensão e pós-graduação na área de saúde e bem-estar, com
alta qualidade, visando propiciar educação inclusiva e equitativa, usando os mais
recentes recursos tecnológicos, instrutores experientes e reconhecidos no mercado.
“Por meio da uma plataforma de EAD, com conteúdos qualificados, disponibilizados
por autores renomados a preços acessíveis, com foco em um aprendizado
significativo, a Inlags Academy com a parceria com a ABQV oferece a oportunidade de
tornar os profissionais mais produtivos, inovadores, atualizados, promovendo a
evolução profissional de quem atua na promoção da qualidade de vida”, destaca
Viviane Lourenço, responsável junto à ABQV pelo projeto com a Inlags.
Ela ressalta que o objetivo da iniciativa é “a partir da união dessas duas grandes
organizações, desenvolver as competências dos que atuam nesse setor, como forma
de potencializar o processo de melhorar a vida das pessoas”.
Os cursos em EAD abordam desde governança corporativa, ética e bioética, atenção
primária, comunicação para profissionais na área da saúde, tecnologia em saúde,
inovações, papel do enfermeiro, nutrição, psicologia organizacional, ciência na
gastronomia, fisiologia do exercício, até saúde do trabalhador e ergonomia.
São cerca de 40 cursos recomendados pela ABQV em condições especiais para que
seus associados possam absorver os conteúdo totalmente alinhados aos seus
interesses.
Todos os afiliados da entidade têm desconto de 15% sobre o valor publicado dos
cursos. Para tanto, os associados da ABQV deverão utilizar o cupom ABQV15 no ato
da inscrição.
Para elaboração de um portfólio futuro de cursos com temas alinhados às
necessidades dos afiliados da entidade, a ABQV está realizando uma breve pesquisa
on-line, disponível no endereço eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/1fiU7Ze9_tzZu41ve3YBNjdjwqxDu7jixhHq1nXIs9E4/e
dit?ts=6026e424.
Aos associados que responderem ao questionário, a Inlags Academy está oferecendo
um desconto de 30% em um curso disponível em seu catálogo, que será
disponibilizado por meio de um cupom que será enviado ao e-mail do respondente da
pesquisa.
O questionário pode ser respondido até o dia 30 de maio.
Participe da pesquisa ABQV/ Inlags Academy!

