
CHROMacademy é uma plataforma intuitiva e abrangente de e-learning e solução de 
problemas com mais de 3.000 páginas de conteúdo de HPLC, GC, preparo de amostras 
e técnicas hifenizadas. Nenhum outro recurso on-line oferece aos cientistas da 
separação mais eventos transmitidos ao vivo, uma base de conhecimentos, soluções 
práticas e novas tecnologias em uma página fácil de navegar. 

• Webcasts mensais ampliam o seu conhecimento no conforto e praticidade do 
seu escritório

• Tutoriais multimídia e em vídeo aprimoram as suas habilidades no seu ritmo
• Experimentos interativos, simulações de laboratório e ferramentas melhoram  

a sua produtividade
• Aplicações, notícias e artigos especializados dos líderes mundiais na ciência analítica
• Módulos de solução de problemas baseados na experiência de laboratórios reais 

ajudam você a resolver problemas comuns
• Acesso a mais de 5.000 artigos e notas de aplicação na LCGC
• ...e muito mais. 

Além disso, a CHROMacademy possui um fórum de discussão interativo, no qual  
os visitantes podem receber assistência técnica e de aplicação de outros usuários 
ou oferecer conselhos àqueles membros que procuram ajuda.

Tudo isso pode ser seu gratuitamente*, graças à Agilent Technologies.  
Acesse www.chromacademy.com/agilent, preencha**  
e envie o formulário e receba sua filiação de cortesia por cinco anos. 

*   O acesso gratuito durante cinco anos à CHROMacademy só está disponível aos clientes associados a uma instituição 
acadêmica ou de pesquisa, condições se aplicam. 
** É necessário um endereço de e-mail de universidade válido. 

Cinco anos de acesso GRATUITO para todos os estudantes e funcionários universitários em www.chromacademy.com/agilent

DESENVOLVENDO UMA CIÊNCIA MELHOR

Mantenha-se conectado com a Agilent 
e a CHROMacademy através do 
Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.

twitter.com/AgilentChem  
(@AgilentChem) ou  
twitter.com/AgilentLife  
(@AgilentLife) 
 
twitter.com/CHROMacademy  
(@CHROMacademy) 
 
linkedin.com/company/Agilent-
Technologies

YouTube.com/AgilentChem ou 
YouTube.com/AgilentLife

facebook.com/Agilent.Tech

facebook.com/CHROMacademy

Os produtos Agilent são exclusivos para pesquisas.
Não devem ser usados em procedimentos de diagnóstico.

As informações, descrições e especificações presentes nesta
publicação estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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