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PROTEJA O SEU HPLC/GC/MSD COM TRÊS ANOS DE GARANTIA PADRÃO

Pesquisas realizadas em instituições acadêmicas têm maior impacto na condução do futuro da 
ciência. O Programa Novo Professor da Agilent proporciona uma recepção calorosa e apoio 
contínuo aos professores recém-nomeados ao redor do mundo. 

O programa contribui para a construção de uma base sólida para a próxima geração  
de pesquisadores científicos. Ao participar, os professores têm acesso às tecnologias  
e oportunidades para desenvolver parcerias científicas com um parceiro de confiança  
para seu sucesso a longo prazo e a preços acessíveis.

MELHORE SEU CURRICULUM COM MATERIAIS DE TREINAMENTO GRATUITOS

Programa Cientistas de Amanhã da Agilent oferece apresentações de ensino de alta 
qualidade, imagens e vídeos técnicos para fins de ensino, sem nenhum custo. 

Uma ampla gama de materiais está disponível em vários idiomas, com foco nas áreas  
de cromatografia, espectrometria de massas, espectroscopia, e eletroforese.

APOIANDO NOVOS PROFESSORES

OFERECENDO RECURSOS DE ENSINO

A Agilent é capaz de fornecer tecnologia inovadora para a investigação e soluções confiáveis para ambientes multiusuário. 
As ferramentas e os programas para o meio acadêmico da Agilent são excelentes recursos para ajudar os pesquisadores a 
gerarem resultados inovadores e os professores a prepararem seus alunos para liderar o futuro da ciência.

AGILENT NO MEIO ACADÊMICO:  
FOCADA NA CONECTIVIDADE

“Os recursos para o meio acadêmico da Agilent oferecem excelentes slides que agregam valor às 
minhas apresentações do curso. A explicação dos fundamentos teóricos e as belas ilustrações usando 
exemplos de recursos para o meio acadêmico dão aos alunos uma visão sobre o mundo fascinante  
das análises instrumentais.”

 PROF. DRA. MARIA KRISTINA PARR, INSTITUTO DE FARMÁCIA, ANÁLISES FARMACÊUTICAS,  
FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, ALEMANHA
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LIVRE ACESSO AO MAIOR SITE DE E-LEARNING PARA QUÍMICA ANALÍTICA

Como oferta especial para todos os funcionários e estudantes universitários, a Agilent  
fornece cinco anos de acesso gratuito ao  CHROMacademy – o maior site de e-learning  
para cientistas analíticos. A CHROMacademy está repleta de informações práticas para ajudar  
os alunos a melhorarem suas competências científicas e sua compreensão sobre o desafiante 
mundo da cromatografia líquida e gasosa, espectrometria de massas e muito mais. O site  
da CHROMacademy oferece módulos de e-learning, notas de aplicação, webcasts, guias  
rápidos, dicas de solução, e muito mais.

EXCELENTES TECNOLOGIAS EM SEU LABORATÓRIO OU SALA DE AULA 

Adquira tecnologias confiáveis para o seu laboratório e sala de aula investindo em  instrumentos 
de qualidade da Agilent. Saiba mais sobre Oferta Melhor Escolha, soluções de baixo custo  
para instrumentos de demonstração ou semi-novos. 

Várias ferramentas de automanutenção representam uma excelente abordagem para aqueles que 
enfrentam desafios orçamentários de manutenção, orientando os usuários a solucionar problemas 
em etapas para reparar seu instrumento. 

EXPANDINDO AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS 

E SOLUÇÕES DE BAIXO CUSTO

“A CHROMacademy é um dos recursos on-line mais úteis para as ciências de separação e espectrometria. 
Eu recomendo aos meus alunos em formação como conteúdo adicional e é intensamente utilizada  
por nossos alunos do Mestrado e Doutorado – especialmente aqueles de outros campos científicos – 
para atualizar e ampliar seu conhecimento em química analítica. “

  
PROF. DR. STEPHAN HANN, DIVISÃO DE QUÍMICA ANALÍTICA,  

UNIVERSIDADE DE RECURSOS NATURAIS E BIOCIÊNCIAS, VIENA, ÁUSTRIA



Saiba mais 
www.agilent.com/chem/academiaprograms

Compre on-line 
www.agilent.com/chem/store

Encontre um centro de atendimento ao cliente Agilent em seu país 
www.agilent.com/chem/contact

Brasil 
0800 7281405 
academia.team@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico 
inquiry_lsca@agilent.com
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