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Bem-vindo à Agilent University! Desenvolva habilidades e melhore os fluxos de 
trabalho do laboratório com diversas opções de aprendizagem – do iniciante ao 
avançado, em campo ou sob demanda. Melhore a produtividade e a confiança dos 
pesquisadores e técnicos do seu laboratório.

Escolha seu ambiente de aprendizagem, o método de entrega e o nível do conteúdo 
que corresponde a seu estilo de aprendizagem – e ao orçamento do seu laboratório.

– Treinamento em sala de aula

– Treinamento em campo

– Treinamento on-line e sob demanda

Agilent University – Um currículo completo 
de soluções de treinamento flexíveis

Acesse www.agilent.com/crosslab/university para mais informações



Principiante
“Prontidão operacional”

Intermediário
“Tornar-se produtivo”

Avançado
“Acelerar a produtividade”

Fundamentos e teorias

Resumo de hardware e software

Fundamentos operacionais

Fluxo de trabalho da operação

Solução de problemas

Manutenção

Otimização da técnica

Otimização do fluxo de trabalho

Fluxos de trabalho da aplicação

Para informações mais detalhadas sobre cursos e inscrições: www.agilent.com/crosslab/university 3

Os investimentos em treinamento melhoram a produtividade dos funcionários do laboratório, 
melhorando as habilidades necessárias para os procedimentos de rotina. O treinamento 
proporciona uma utilização completa do potencial dos instrumentos, à medida que os 
funcionários adquirem conhecimento sobre as mais recentes técnicas. Funcionários bem 
treinados, instruídos por especialistas e instrutores certificados, são mais dedicados à sua 
organização e se sentem mais confiantes nas suas tarefas.

Na Agilent University, você encontra diversas opções de treinamentos 
para satisfazer as necessidades de seu laboratório, ajudando a otimizar 
a produtividade em seu equipamento novo ou existente.

O treinamento em salas de aula é realizado em centro de treinamentos 
específicos. Oferecemos uma grande variedade de cursos, do nível iniciante 
ao avançado, com prática no instrumento do seu laboratório.

O treinamento em campo personalizado permite que você personalize 
o material dos cursos padrão da Agilent e combine-o com informações 
exclusivas de seu laboratório para criar um treinamento específico para sua 
equipe.

O treinamento on-line e sob demanda possibilita a flexibilidade de 
aprendizagem. Nossas soluções de e-Learning oferecem uma grande variedade 
de módulos para que você possa aprender o que quiser, quando quiser e em 
seu próprio ritmo.

A importância do aprendizado contínuo

Agilent University – Edição 2019

O treinamento adequado leva rapidamente à maior produtividade e aumenta o valor do seu investimento.

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
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Cursos de espectroscopia atômica

Absorção atômica (AA)

AA-FLM-2000cV2  Fundamentos e Operação de AA Chama Agilent

Você é um usuário de absorção atômica chama e deseja aprender os detalhes da 
análise e manutenção da chama, para que você possa ser mais produtivo? Deseja 
descobrir detalhes sobre atomização de amostras e química de chama. Gostaria 
de poder desmontar e remontar o nebulizador e a câmara de pulverização com 
confiança? Este prático fornecerá as ferramentas necessárias para você ser mais 
produtivo e gerar dados perfeitos.

 – Aprenda a minimizar os perigos e trabalhe com segurança

 – As dicas Tuning de AA revelaram o que aumenta a sensibilidade

 – Análise de vários elementos com técnicas de análise sequencial rápida

 – Veja como o Sistema de bomba de introdução de amostras (SIPS) da Agilent 
simplifica a análise

 – Desbloqueie as estratégias do software SpectrAA, incluindo a configuração do 
controle de qualidade

 – Descubra os conceitos de como funciona a Química da Chama

 – Aprenda diretrizes para reduzir interferências

 – Desmistifique a manutenção e reduza o tempo de inatividade
Teórico e Prático | TC 1500 | 3 dias

29/06/2020 Barueri SP

AA-FLM-2200cV2  Manutenção e Solução de Problemas de AA Chama Agilent

Este é um curso introdutório indicado para usuários iniciantes em AA, bem como 
para aqueles com interesse em aprender a manutenção básica e solução de 
problemas da AA chama. É desejável, mas não obrigatório, um conhecimento 
básico da teoria de AA chama e do software SpectrAA. Os participantes aprenderão 
a desmontar o sistema de introdução de amostras, otimizar as lâmpadas e a 
cabeça do queimador, além de aprender a solucionar problemas mais comuns  
do sistema.
Prático | TC 600 | 1 dia

02/07/2020 Barueri SP
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Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=748&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=757&lid=1
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AA-FURN-2000c   Fundamentos e Operação de AA-Forno de Grafite Agilent

Você é um analista de absorção atômica forno de grafite que gostaria de melhorar 
a precisão da amostra e a recuperação da adição de padrão? Gostaria de conhecer 
os truques para otimizar seu programa de fornos, para poder analisar com 
confiança? Você já se perguntou por que precisa de um modificador de matriz ou 
qual é o melhor para você usar? Este curso é para aqueles que desejam aprender 
os princípios da GFAA e obter uma compreensão mais completa da tecnologia AA 
de forno de grafite.

 – Descubra os detalhes de etapas de secagem pirolise e atomizaçao

 – Encontre as maneiras mais eficientes de desenvolver métodos que produzam 
resultados precisos.

 – Desbloqueie as estratégias do software SpectrAA, incluindo a configuração do 
controle de qualidade.

 – Descubra os conceitos de Química do forno que funcionam.

 – Aprenda diretrizes para reduzir interferências.

 – Torne-se hábil em manter seu forno para obter a máxima produtividade.
Sob demanda | TC 1500 | 3 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

FTIR-0GEN-2000c  Técnicas do FTIR Resolution Pro

Este curso é destinado para usuários do sistema FTIR Agilent Cary séries 
600. O curso introduzirá a teoria básica de espectroscopia por infravermelho 
de transformada de Fourier. O aluno aprenderá a selecionar o acessório de 
amostragem correta para uma aplicação, métodos de instalação, coletar dados de 
forma eficiente, e finalmente, aplicar algoritmos pós-processamento (qualitativos 
e quantitativos). Interpretação espectral introdutória será analisada juntamente 
com as bibliotecas de pesquisa espectral. O curso terminará com a solução de 
problemas e manutenção.
Somente On-site | 2 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Cursos de espectroscopia atômica
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http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=752&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS)

ICPMS-7700-2100c  Técnicas e Operação do ICP-MS 7700 Agilent  

Uma visão geral abrangente do sistema ICP-MS 7700 com Mass Hunter inclui 
ajuste, ORS, análise de dados, seqüenciamento, quant e uma introdução às técnicas 
hifenizadas de ICP-MS.
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

ICPMS-7900-2100cV3  Técnicas e Operação do ICP-MS 7900 / 7800 Agilent

Você é um usuário do ICP-MS 7800 ou 7900 que deseja analisar com confiança e 
reduzir as repetições? Deseja aprender a ajustar seu ICP-MS como um profissional? 
Deseja descobrir as melhores práticas de revisão de dados? Este curso teórico e 
prático fornecerá as ferramentas necessárias para produzir grandes Batches do 
MassHunter que geram dados impressionantes e reduzem as re-análises.

 – Faça o MassHunter trabalhar para você.

 – Compreenda o gerenciamento de interferências espectrais com o sistema de 
reação do Octopolo

 – Desbloqueie segredos de Tuning no seu instrumento.

 – Aprenda tudo sobre a configuração e execução do CQ.

 – Domine a revisão de dados.

 – Desmistifique a manutenção e reduza o tempo de inatividade.
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

ICPMS-8800-2100c  Técnicas e Operação do ICP-MS 8800 Agilent

O curso foi desenvolvido para usuários do nível iniciante a intermediário para 
clientes da Agilent e visa fornecer uma visão abrangente do ICP-MS Agilent 8800 
Triple Quad e do software MassHunter da Agilent. Alguns tópicos avançados (por 
exemplo, ablação a laser, amostragem direta de solventes orgânicos, introdução de 
amostras por cromatografia) são abordados.
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

ICPMS-8900-2100c  Técnicas e Operação do ICP-MS 8900 Agilent

O curso oferece uma visão abrangente ICP-MS 8900 Triple Quad e do software 
Agilent MassHunter.
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Cursos de espectroscopia atômica
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http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente 
(ICP-OES)

ICPOES-5100-2000cVx  Técnicas de ICP-OES Simultâneo Agilent série 5100
Você está sobrecarregado com os resultados da análise de ICPOES? Você tem de 
reexecutar amostras frequentemente devido a dados questionáveis e ao controle 
de qualidade? Você gostaria de ter mais confiança em reconhecer interferências 
e descobrir técnicas que evitem e reduzam interferências? Este curso fornecerá 
as ferramentas necessárias para desenvolver ótimas planilhas do ICP Expert que 
geram dados impressionantes e reduzem as reanálises. 

 – Descubra os detalhes da instrumentação de ICPOES 

 – Torne-se um especialista no ICP Expert 

 – Aprenda os segredos da visualização do plasma nos modos Axial, Radial e SVDV 

 – Reconheça e elimine os seis tipos mais comuns de interferências em ICPOES 

 – Analise e revise seus dados com confiança 

 – Simplifique a manutenção e diminua o tempo de inatividade.

Versões disponíveis:

ICPOES-5100-2000cV4: ICP Expert 7.4

ICPOES-5100-2000cV3: ICP Expert 7.3

ICPOES-5100-2000cV2: ICP Expert 7.1

ICPOES-5100-2000c: ICP Expert 7.0
Somente On-site | 3 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

ICPOES-700ES-2000c   Técnicas de ICP-OES Simultâneo Agilent série 700ES 
Este curso aborda os princípios básicos da tecnologia de espectroscopia de 
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICPOES), com foco na 
operação e otimização do Agilent ICPOES série 700-ES. Alguns dos objetivos estão 
focados em automatizar seu sistema para reduzir o tempo de análise, bem como 
explorar técnicas para a manipulação de amostras e diminuir as interferências para 
melhor precisão de dados.
Somente On-site | 3 dias 

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=901&pid=1&version=1505508107126
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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ICPOES-700ES-3010c  Técnicas Avançadas do ICP-OES Simultâneo Agilent 
série 700ES

Este curso aborda o desenvolvimento de método para o sistema ICPOES, que leva 
uma amostra desconhecida para um método final ao usuário. Os alunos decidirão 
quais componentes do instrumento deverão selecionar para introdução de amostra 
e elementos/comprimentos de onda a serem monitorados. Em seguida, os alunos 
otimizarão o método e minimizarão qualquer efeito de matriz e interferências 
nos analitos da amostra. O método final será caracterizado por seu desempenho 
analítico onde é aplicável.
Somente On-site | 3 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Espectroscopia de emissão atômica com plasma induzido  
por micro-ondas (MP-AES)

MPAES-0GEN-2000cV2  Técnicas de Espectroscopia de Emissão Atômica com 
Plasma de Induzido por Micro-ondas

Deseja ampliar seu conhecimento sobre o MP-AES 4200/4210 e obter uma 
compreensão mais completa da tecnologia MP-AES? Deseja descobrir as melhores 
maneiras de solucionar problemas e manter seu instrumento para obter o 
desempenho ideal? Este curso permitirá que você obtenha uma nova visão do novo 
mundo do plasma por micro-ondas com valiosas apresentações em sala de aula e 
exercícios práticos de laboratório.

 – Descubra as ferramentas de desenvolvimento automatizadas do método 
MP-AES, como otimização de tocha e nebulizador.

 – Descubra novas técnicas de correção de plano de fundo para superar 
interferências.

 – Desmistifique a manutenção do instrumento e reduza o tempo de inatividade.

 – Obtenha informações sobre as opções de introdução de amostra para MP-AES.

 – Aprenda técnicas importantes de solução de problemas.
Somente On-site | 3 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Cursos de espectroscopia atômica
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http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=770&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=770&lid=1
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Espectroscopia ultravioleta visível (UV-Vis)

UVVIS-0GEN-2200c  Espectrofotômetros UV-Vis Agilent: Operação Básica, 
Manutenção e Solução de Problema

Este é um curso introdutório indicado para usuários iniciantes em UV-Vis, bem 
como para aqueles com interesse em aprender a manutenção básica e solução 
de problemas dos instrumentos de UV-Vis da Agilent. Não é necessário nenhum 
conhecimento prévio. Após a conclusão do curso, os alunos terão aprendido como 
os instrumentos de UV-Vis funcionam e estarão aptos a instalar, validar e solucionar 
problemas de qualquer sistema básico.
Somente On-site | 1 dia

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cursos de cromatografia gasosa

Manutenção do GC Agilent 6890

Achei este curso muito relevante para o meu trabalho diário. O curso está bem elaborado, e eu gostei de 
aprender sobre o analisador em seções, ver a teoria e depois a prática. 

Casey Boquet 
Químico de refinamento 

Gonzales, LA
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Cromatografia gasosa (GC)

GC-0GEN-2000cV2  Fundamentos e Práticas em GC
Você está curioso para saber como funciona um cromatógrafo gasoso (GC), o que 
você precisa fazer para manter o seu sistema GC operando de forma eficiente, 
ou como otimizar seus métodos de aquisição para melhorar a cromatografia? 
Melhore a sua eficiência com os inovadores sistemas de cromatografia gasosa da 
Agilent. Produza cromatogramas e avalie o que pode ser alterado para alcançar os 
melhores resultados. 

 – Discuta a teoria e operação de GC.

 – Construa um método para adquirir dados, correr amostras e comparar como 
inlets diferentes e parâmetros de colunas afetam os resultados.

 – Defina análises qualitativa e quantitativa, construa uma curva de calibração e a 
aplique no seu método no laboratório. 

 – Produza relatórios e determine os parâmetros de método ideais. 

 – Localize inlets e componentes de detector que requerem manutenção para 
manter o sistema funcionando de maneira ideal e pratique a substituição dos 
mesmos no laboratório prático.

Prático | TC 2000 | 4 dias

27/01/2020
12/05/2020
13/07/2020
05/10/2020
07/12/2020

Barueri
Barueri
Barueri
Barueri
Barueri

SP
SP
SP
SP
SP

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
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GC-7890-2100cVx  Operação do GC 7890A/B Agilent com Software 
OpenLAB CDS ChemStation

Você está curioso para saber como funciona um cromatógrafo gasoso (GC) Agilent, 
o que precisa fazer para manter o sistema de GC operando de forma eficiente 
ou como ele trabalha com o OpenLab CDS ChemStation Edition? Melhore a sua 
eficiência com os inovadores sistemas de cromatografia gasosa da Agilent. Use 
as ferramentas do OpenLab CDS ChemStation Edition para economizar tempo 
nos fluxos de trabalho de análise, interpretação e relatório, para que você possa 
identificar informações importantes e resolver problemas com mais rapidez. 

 – Discuta a teoria e a operação dos GCs Agilent 7890A e 7890B.

 – Crie um método para adquirir dados, correr e automatizar a aquisição de 
amostras usando o OpenLab CDS ChemStation Edition Sequence com 
exercícios práticos de laboratório. 

 – Desenvolva um novo método para processar e analisar os dados e, em seguida, 
otimizar o método de análise de dados usando uma abordagem direcionada. 

 – Produza relatórios e modifique modelos existentes do OpenLab CDS 
ChemStation Edition para criar um que seja personalizado para seus dados 
exclusivos. 

 – Localize inlets e componentes de detector que requerem manutenção para 
manter o sistema funcionando de maneira ideal e pratique a substituição dos 
mesmos no laboratório prático. 

Versões disponíveis:

GC-7890-2100cV5: Software OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.10

GC-7890-2100cV4:  Software OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.09

GC-7890-2100cV3:  Software OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.08

GC-7890-2100cV2: Software OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.07 SR2
Teórico e Prático | TC 2500 | 5 dias

10/02/2020 Barueri SP

GC-7890-2104c  Operação do GC 7890 Agilent com Software  
OpenLAB EZChrom 

Este curso foi desenvolvido para aqueles que querem melhorar suas habilidades 
nas técnicas e operação do GC Agilent 7890 com o software OpenLAB CDS 
EZChrom. O curso apresenta demonstrações de operação do instrumento no 
laboratório. Os tópicos incluem criação de métodos qualitativos e quantitativos, 
sequencias, princípios operacionais do instrumento GC, administração básica do 
software OpenLab e manutenção básica do instrumento.
Teórico e Prático | TC 1500 | 3 dias

03/02/2020 Barueri SP

Cursos de cromatografia gasosa
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http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GC-7890-2200cV3  Manutenção e Solução de Problemas de  
GC 7890A/B Agilent

Este curso é destinado para aqueles que são responsáveis pela manutenção 
preventiva e reparo de primeiro nível do GC Agilent 7890A/B e 7683/7693 ALS. O 
curso abrange a manutenção preventiva do injetor split/splitless, detectores FID 
e TCD e eletrônica do instrumento. A versão atual do OpenLab ChemStation será 
utilizada durante o treinamento, mas o curso não depende do software e será 
aplicado independentemente do controlador do seu instrumento.
Prático | TC 2400 | 4 dias

17/02/2020
19/05/2020
03/08/2020
09/11/2020

Barueri
Barueri
Barueri
Barueri

SP
SP
SP
SP

GC-8890-2100cVx  Operação do GC 8890 Agilent com OpenLab CDS 
ChemStation Edition

Você está curioso para saber como funciona um cromatógrafo gasoso (GC) Agilent, 
o que precisa fazer para manter o sistema de GC operando de forma eficiente 
ou como ele trabalha com OpenLab CDS ChemStation Edition? Melhore a sua 
eficiência com os inovadores sistemas de cromatografia gasosa da Agilent. Use as 
novas ferramentas do OpenLab CDS ChemStation Edition para economizar tempo 
nos fluxos de trabalho de análise, interpretação e relatório, para que você possa 
identificar informações importantes e resolver problemas com mais rapidez. 

 – Discuta a teoria e a operação dos GCs Agilent 8890

 – Crie um método para adquirir dados, correr amostras e automatizar a aquisição 
de amostras usando o OpenLab CDS ChemStation Edition com exercícios 
práticos de laboratório.

 – Desenvolva um novo método para processar e analisar os dados e, em seguida, 
otimizar o método de análise de dados usando uma abordagem direcionada.

 – Produza relatórios e modifique modelos existentes do OpenLab CDS 
ChemStation Edition para criar um que seja personalizado para seus dados 
exclusivos.

 – Localize inlets e componentes de detector que requerem manutenção para 
manter o sistema funcionando de maneira ideal e pratique a substituição dos 
mesmos no laboratório prático.

Versões disponíveis:

GC-8890-2100cV2: Software OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.10

GC-8890-2100c:  Software OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.09
Sob Demanda | TC 2000 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cursos de cromatografia gasosa
Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/

Município

 GC-8890-2101c  Operação do GC 8890 Agilent com OpenLab CDS 
Você está curioso para saber como funciona um cromatógrafo gasoso (GC) Agilent, 
o que precisa fazer para manter o sistema de GC operando de forma eficiente 
ou como ele trabalha com OpenLab CDS Version 2.4? Melhore a sua eficiência 
com os inovadores sistemas de cromatografia gasosa da Agilent. Use as novas 
ferramentas do OpenLab CDS Version 2.4 para economizar tempo nos fluxos 
de trabalho de análise, interpretação e relatório, para que você possa identificar 
informações importantes e resolver problemas com mais rapidez. 

 – Discuta a teoria e a operação dos GCs Agilent 8890

 – Crie um método para adquirir dados, correr amostras e automatizar a aquisição 
de amostras usando OpenLab CDS Version 2.4 Sequence com exercícios 
práticos de laboratório.

 – Desenvolva um novo método para processar e analisar os dados e, em seguida, 
otimizar o método de análise de dados usando uma abordagem direcionada.

 – Produza relatórios e modifique modelos existentes do OpenLab CDS Version 2.4 
para criar um que seja personalizado para seus dados exclusivos.

 – Localize inlets e componentes de detector que requerem manutenção para 
manter o sistema funcionando de maneira ideal e pratique a substituição dos 
mesmos no laboratório prático.

Teórico e Prático | TC 2000 |4 dias

24/05/2020 Barueri SP

GC-9000-1101c  Operação Básica e Manutenção do GC Intuvo Agilent  
série 9000 

Este curso teórico e prático foi desenvolvido para ensinar os participantes a operar 
o GC Intuvo e executar tarefas de manutenção diárias. Este curso destina-se a 
usuários com experiência em GC Agilent. Revisões mínimas dos softwares que 
poderão ser utilizados: MassHunter versão B.07.05, OpenLAB ChemStation versão 
C.01.07, OpenLAB EZChrom versão A.04.07 ou OpenLAB CDS versão 2.1. 
Somente On-Site | 1 dia

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GC-9000-2101cVX  Operação Básica e Avançada do GC 7890/9000 Agilent 
com OpenLAB CDS

Você está curioso para saber como funciona um cromatógrafo gasoso (GC) Agilent, 
o que precisa fazer para manter o sistema de GC operando de forma eficiente 
ou como ele trabalha com o OpenLab CDS 2.x? Melhore a sua eficiência com os 
inovadores sistemas de cromatografia gasosa da Agilent. Use as novas ferramentas 
do OpenLab CDS 2.x para economizar tempo nos fluxos de trabalho de análise, 
interpretação e relatório, para que você possa identificar informações importantes e 
resolver problemas com mais rapidez. 

 – Discuta a teoria e a operação dos GCs Agilent 7890A, 7890B e Agilent 9000 
Intuvo. 

 – Crie um método para adquirir dados, correr amostras e automatizar a aquisição 
de amostras usando OpenLab Sequence com exercícios práticos de laboratório. 

 – Desenvolva um novo método para processar e analisar os dados e, em seguida, 
otimizar o método de análise de dados usando uma abordagem direcionada. 

 – Produza relatórios e modifique modelos existentes do OpenLab para criar um 
que seja personalizado para seus dados exclusivos. 

 – Localize inlets e componentes de detector que requerem manutenção para 
manter o sistema funcionando de maneira ideal e pratique a substituição dos 
mesmos no laboratório prático.

Versões disponíveis:

GC-9000-2101cV4: Software OpenLAB 2.4

GC-9000-2101cV3: Software OpenLAB 2.3

GC-9000-2101cV2: Software OpenLAB 2.2

GC-9000-2101c: Software OpenLAB 2.1
Sob Demanda | TC 2200 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,   
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GC-OLCS-2100cVx  Tratamento de Dados e Relatórios com OpenLAB 
ChemStation em GC 7890 Agilent

Você está curioso para saber como operar um GC Agilent com o OpenLab CDS 
ChemStation Edition? Melhore a sua eficiência com os inovadores sistemas 
de cromatografia gasosa da Agilent. Use as ferramentas do OpenLab CDS 
ChemStation Edition para economizar tempo nos fluxos de trabalho de análise, 
interpretação e relatório, para que você possa identificar informações importantes 
e resolver problemas com mais rapidez. Este é um curso somente de softaware e 
não inclui o tempo prático com o GC.  

 – Discuta os principais componentes do GC Agilent 7890A e 7890B, bem como os 
recursos de suporte disponíveis.  

 – Crie um novo método para adquirir e simular a aquisição de dados usando o software 
OpenLab CDS ChemStation Edition com um GC virtual através de exercícios práticos 
de laboratório.  

 – Desenvolva um novo método para processar e analisar os dados e, em seguida, 
otimizar o método de análise de dados usando uma abordagem direcionada.  

 – Produza relatórios e modifique modelos existentes do OpenLab CDS ChemStation 
Edition para criar um que seja personalizado para seus dados exclusivos. 

Versões disponíveis:

GC-OLCS-2100cV5: OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.10

GC-OLCS-2100cV4: OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.09

GC-OLCS-2100cV3: OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.08

GC-OLCS-2100cV2: OpenLab CDS ChemStation Edition C.01.07 SR2
Sob demanda | TC 1800 | 3 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cromatografia líquida (LC)

HPLC-0GEN-2000cV2 Fundamentos e Práticas de HPLC
O instrumento HPLC é um tipo de caixa preta para você? Você quer se tornar um 
operador proficiente? 

 – Prepare seu instrumento para aquisição bem-sucedida. 

 – Familiarize-se com as técnicas, tipos de coluna e aplicações em HPLC. 

 – Identifique os elementos de um instrumento HPLC e use-os eficazmente em 
separações.

 – Interprete e solucione problemas de cromatogramas.

 – Avalie o desempenho do seu sistema e realize a solução de problemas básicos
Teórico e Prático | TC 2400 | 4 dias

03/02/2020
19/05/2020
20/07/2020
14/09/2020
16/11/2020

Barueri
Barueri
Barueri
Barueri
Barueri

SP
SP
SP
SP
SP

HPLC-1200-2100c  Operação do HPLC Agilent Séries 1200 com  
Software ChemStation 

Este curso proporciona aos usuários exercícios no laboratório de operação e 
manutenção do HPLC Agilent séries 1100/1200 equipados com o detector DAD e 
controlados pelo software ChemStation. 
Somente On-site | TC 2400 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

HPLC-1200-2200c  Manutenção e Solução de Problemas de HPLC  
Agilent Séries 1100/1200 

O curso abrange a manutenção e solução de problemas dos módulos de HPLC 
Agilent séries 1100/1200 com um foco importante na manutenção e reparo de 
primeiro nível.
Somente On-site | TC 1200 | 2 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=640&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=661&lid=1
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HPLC-INF-2100cVx  Operação do HPLC Agilent Séries Infinity com  
Software OpenLAB ChemStation

Garantir que você obtenha o máximo proveito do seu sistema HPLC é uma enorme 
responsabilidade e fundamental para o sucesso do seu laboratório. Saiba como 
configurar o seu instrumento e métodos para uma utilização eficaz e eficiente.  
Confie que os dados e cálculos relatados atendem às suas necessidades.  Monitore 
seu desempenho de HPLC e realize atividades de manutenção. 

 – Prepare o seu instrumento para uma aquisição bem-sucedida. 

 – Crie métodos com OpenLab CDS ChemStation Edition que atendam às suas 
necessidades de análise. 

 – Automatize análises de amostras.

 – Identifique e quantifique os componentes da amostra com sucesso. 

 – Apresente resultados usando relatórios pré-definidos ou crie seu próprio estilo 
de relatório. 

 – Desmistifique a solução de problemas e realize manutenções rotineiras para 
reduzir o tempo de inatividade. 

 – Pratique habilidades recém-adquiridas com as práticas apresentadas.

Versões disponíveis:

HPLC-INF-2100c: OpenLab ChemStation C.01.01

HPLC-INF-2100cV2: Software OpenLAB CDS ChemStation Edition C.01.09

HPLC-INF-2100cV3: Software OpenLAB CDS ChemStation Edition C.01.10
Sob demanda | TC 2000 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

HPLC-INF-2106c  Operação do HPLC Agilent Séries Infinity com Software 
OpenLAB EZChrom

Este curso é destinado para aqueles que querem melhorar suas habilidades na 
técnica e operação do HPLC séries Infinity com o software OpenLAB EZChrom. O 
curso apresenta demonstrações de operação do instrumento no laboratório. Os 
tópicos incluem a criação de métodos qualitativos e quantitativos, sequencias, 
otimização dos parâmetros do DAD, administração básica do OpenLab e 
manutenção básica do instrumento. 
Teórico e Prático | TC 1500 | 3 dias

11/02/2020 Barueri SP

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cursos de cromatografia líquida

HPLC-INF-2200cV4  Manutenção e Solução de Problemas de HPLC Agilent 
Séries Infinity I e II

Este curso é voltado para aqueles que querem aprender como realizar a 
manutenção dos módulos dos HPLC’s Agilent 1220, 1260 ou 1290 Séries Infinity I 
ou II. O curso utiliza um formato teórico-prático com instrumentos de laboratório. 
Os tópicos incluem recursos de diagnósticos e manutenção, e dos sistemas de 
bombeamento de solventes, amostradores automáticos, compartimento de coluna 
termostizada e detector de UV-Vis.

Versões disponíveis:

HPLC-INF-2200cV2: Software LabAdvisor ver B.02.06 e OplenLab CDS ChemStation 
version A.02.1

HPLC-INF-2200cV3: Software LabAdvisor ver B.02.08 e OplenLab CDS ChemStation 
version C.01.07

HPLC-INF-2200cV4: Software LabAdvisor ver B.02.10 e OplenLab CDS ChemStation 
version C.01.09 
Teórico e Prático | TC 1200 | 2 dias

16/03/2020
28/05/2020
27/07/2020
21/09/2020
24/11/2020

Barueri
Barueri
Barueri
Barueri
Barueri

SP
SP
SP
SP
SP

HPLC-INFII-2101cVx  Operação Básica e Avançada do HPLC Agilent Séries 
Infinity com OpenLAB 2.x

Este curso de 4 dias é voltado para usuários que querem aprender recursos básicos 
e avançados para rodar amostras e sequências, analisar dados, configurar métodos 
que incluem calibração e realizar manutenção de rotina do HPLC Agilent Séries 
Infinity com software OpenLAB 2.x.

Versões disponíveis:

HPLC-INFII-2101c: Software OpenLab CDS Version 2.1

HPLC-INFII-2101cV2: Software OpenLab CDS Version 2.2

HPLC-INFII-2101cV3: Software OpenLab CDS Version 2.3

HPLC-INFII-2101cV4: Software OpenLab CDS Version 2.4
Teórico e Prático | TC 2200 | 4 dias

09/03/2020 Barueri SP

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Manutenção e solução de problemas de LC
Antes de participar deste curso, eu tinha pouco 
conhecimento sobre os sistemas de HPLC. 
A instrutora foi capaz de simplificar o sistema com o 
seu conhecimento e habilidade. Suas habilidades de 
apresentação e experiência prática no instrumento 
me permitiram compreender completamente sobre 
a manutenção e solução de problemas de LC. Ao 
adquirir esse conhecimento, posso executar com 
eficiência e eficácia a minha função de trabalho diária.

Shayla Gamble 
Insmed Inc. 

Monmouth Junction, NJ

HPLC-OLCS-2105cV2  Tratamento de Dados e Relatórios com OpenLAB 
ChemStation em HPLC Agilent 

Este curso destina-se para os usuários que desejam melhorar suas habilidades na 
operação do HPLC Agilent com software OpenLab ChemStation 2D ou 3D. O curso 
é realizado de forma demonstrativa com computadores.
Sob Demanda | TC 1800 | 3 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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Cromatografia gasosa/Espectrometria de massas (GC/MS)

GCMS-0GEN-2000cV2 Fundamentos de GC/MS
Este curso foi desenvolvido para apresentar ao aluno as técnicas necessárias para 
realizar análises qualitativas e quantitativas usando sistemas de GC/MS Single, 
triplo quadrupolo e Q-TOF. Este é um curso teórico com ênfase na participação do 
aluno através de exercícios com foco na análise de uma amostra desconhecida. 
Teórico e Prático | TC 1500 | 3 dias

08/04/2020
12/08/2020

Barueri
Barueri

SP
SP

GCMS-0GEN-3060cV2  Interpretação de Espectros de Massas com Fonte EI 
em GC/MS

Quando você precisa identificar um espectro de massa, você apenas busca em 
uma biblioteca comercial e espera por um match? E se você estiver tentando 
sintetizar um composto e precisa saber se conseguiu? Obtenha as habilidades na 
interpretação espectral de massa para permite verificar um match na biblioteca ou 
para identificar manualmente o composto.

 – Revise os conceitos fundamentais de química.

 – Entenda o procedimento de interpretação espectral de massa.

 – Descreva os parâmetros necessários para obter dados de alta qualidade no 
modo Scan

 – Explique e aplique as ferramentas mais usadas na identificação de compostos 
com base em seus espectros de massa.

 – Reforce os conceitos apresentados através da resolução de problemas.
Teórico e Prático | TC 1800 | 3 dias

27/04/2020 Barueri SP

GCMS-5975-2100c  Operação do GC/MS 5973/5975 Agilent com  
software ChemStation  

Este curso teórico e prático é destinado para aqueles que querem melhorar suas 
habilidades na operação do GC/MSD Agilent com MS ChemStation E.02. Se você 
tiver um MSD 5977 com software de aquisição de MassHunter, por favor consulte 
curso GCMS-5977-2100cV3 ou GCMS-5977-2103cV2, dependendo do software de 
tratamento de dados que está usando. 
Somente On-site | 5 dias

Para solicitar uma proposta,   
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-5975-2200c  Manutenção e Solução de Problemas de GC/MS 
5973/5975 Agilent

Este curso é destinado para aqueles que querem aprender como solucionar 
problemas de rotina e procedimentos de manutenção preventiva do GC-MSD 5975. 
Somente On-site | 3 dias

Para solicitar uma proposta,   
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

GCMS-5977-2100cVx   Operação do GC/MS 5977 Agilent com Software 
Masshunter para Aquisição e Análise de Dados

Garantir que um sistema de GC/MS esteja obtendo resultados precisos é uma 
enorme responsabilidade. Talvez você esteja ajudando a salvar o meio ambiente 
ou a salvando uma vida. Talvez você esteja resolvendo um crime, ou sendo 
responsável por liberar os resultados de amostras. Em qualquer um desses 
cenários, o seu trabalho é muito importante e ter as habilidades para utilizar seu 
sistema de GC/MS é fundamental para o seu sucesso.

 – Aprenda a teoria da espectrometria de massas. 

 – Saiba como realizar o tune do espectrômetro de massas e interpretar os seus 
relatórios.

 – Aplique os princípios de aquisição de GC, Scan e SIM para desenvolver um 
método de aquisição. 

 – Use as análises qualitativa e quantitativa do MassHunter para encontrar 
compostos, calcular resultados e gerar relatórios. 

 – Realize a manutenção básica e a solucione problemas do sistema do GC/MSD 
Agilent 5977.

Versões Disponíveis:

GCMS-5977-2100cV5: MassHunter GC/MS Acquisition 10.0; Qualitative Analysis 10.0; 
Quantitative Analysis 10.0

GCMS-5977-2100cV4: MassHunter Acquisition B.07.06; Qualitative Analysis B.08; 
Quantitative Analysis B.09

GCMS-5977-2100cV3: MassHunter acquisition and data analysis software B.07.05 
Acq/B.08.00 Qual/ B.08.00 Quant

GCMS-5977-2100cV2: MassHunter acquisition and data analysis software B.07.05 
Acq/B.07.00 Qual/ B.08.00 Quant.  
Teórico e Prático | TC 2400 | 4 dias

13/04/2020
18/08/2020

Barueri
Barueri

SP
SP

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=612&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-5977-2103cVx   Operação do GC/MS 7890B/5977 Agilent com 
Software ChemStation para Análise de Dados 

Este curso ensina os usuários como operar o GC/MS Agilent 5975 ou 5977 GC/MS 
com aquisição de dados com software MassHunter Acquisition e tratamento de 
dados pelo ChemStation Data Analysis. Os tópicos abordados incluem aquisição 
Scan and SIM e tuning usando o Masshunter Acquisition. ChemStation será 
utilizado para busca em biblioteca, análises qualitativa e quantitativa e relatórios.

Versões Disponíveis:

GCMS-5977-2103cV3: Equipment Agilent GC (7890B/8890/8860/Intuvo9000) with 
5977 GC/MS system with MassHunter Acquisition 10 and ChemStation Data Analysis 
software (F.01.03).

GCMS-5977-2103cV2: Equipment 7890B/5977 GC/MS system with MassHunter 
Acquisition (B.07.05) and ChemStation Data Analysis software (F.01.03). 

GCMS-5977-2103c: 7890B/5977 GC/MS system with MassHunter acquisition and 
ChemStation data analysis software.
Sob demanda | TC 2400 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

GCMS-5977-2109cVx  Operação Básica e Avançada do GC/MS SQ 5977 
Agilent com OpenLAB 2.x

Este curso foi desenvolvido para usuários responsáveis que querem aprender 
recursos básicos e avançados para rodar amostras e sequências, analisar dados, 
configurar métodos que incluem calibração e realizar manutenção de rotina.

Versões disponíveis:

GCMS-5977-2109cV3: OpenLab 2.4

GCMS-5977-2109cV3: OpenLAB 2.3

GCMS-5977-2109c: OpenLAB 2.2
Sob demanda | TC 2800 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,   
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-5977-2200cV2  Manutenção e Solução de Problemas de  
GC/MS 5977 Agilent 

Torne-se um herói de manutenção em seu laboratório! Quando um instrumento está 
fora de serviço, ocorrem interrupções na carga de trabalho. Ter o conhecimento e 
as habilidades necessárias para identificar o problema e possivelmente resolvê-lo 
sem uma chamada de serviço economiza tempo e dinheiro do laboratório. Executar 
a manutenção preventiva corretamente e dentro do cronograma reduz o risco 
dessas interrupções inesperadas.

 – Entenda a manutenção recomendada para todos os componentes do sistema 
Agilent 5977 GC/MS.

 – Execute todas as tarefas de manutenção recomendadas nos exercícios de 
laboratório.

 – Descreva as etapas para solução de problemas lógicos.

 – Aplique solução lógica de problemas no laboratório
Teórico e Prático | TC 1800 | 3 dias

04/05/2020 Barueri SP
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Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-7000-2100cVx   Técnicas e Operação do GC/MS Triplo Quadrupolo 
Agilent Séries 7000/7010 

Ter um instrumento com sensibilidade incrível é mais benéfico quando você 
pode utilizar todas as suas capacidades. Um GC/MS triplo quadrupolo é uma 
ferramenta indispensável para o seu laboratório. Obtenha a experiência necessária 
para trabalhar com confiança com o sistema de GC/MS Agilent 7000/7010 triplo 
quadruplo. Otimize seus métodos de MRM para utilizar totalmente a sensibilidade e 
a seletividade deste instrumento.   

 – Entenda a espectrometria de massas e a teoria do triplo quadrupolo. 

 – Saiba como realizar o tune do espectrômetro de massas e interpretar os 
relatórios de tune. Use uma abordagem prática para desenvolver um método 
de aquisição de MRM otimizado.  Use as análises qualitativa e quantitativa do 
MassHunter para encontrar compostos, calcular resultados e gerar relatórios. 

 – Execute a manutenção básica e a solução de problemas do sistema de GC/MS 
triplo quadruplo Agilent 7000/7010.

Versões disponíveis:

GCMS-7000-2100cV6: GC/MS/MS, GC/QQQ, QQQ, 7000, 7010, HES, triple quadrupole, 
mass spec, MassHunter, GC/MS/MS Operation,GC/QQQ Operation, GC-QQQ 
Operation, GC-MS, GC-TQ, Intuvo 9000, Intuvo 

GCMS-7000-2100cV5: Agilent 7000/7010 Triple Quadrupole GC/MS system com 
Agilent 7890 rou Intuvo 9000 GC Software: MassHunter Acquisition B.07.06; 
Qualitative Analysis B.08; Quantitative Analysis B.09 

GCMS-7000-2100cV4: GC/MS Acquisition B.07.05; Qualitative Analysis B.08.00; 
Quantitative Analysis B.08.00

GCMS-7000-2100cV3: GC/MS Acquisition B.07.05; Qualitative Analysis B.07.00; 
Quantitative Analysis B.08.00

GCMS-7000-2100cV2: Equipment Agilent 7000 QQQ GC/MS with Mass Hunter 
B.07.04 Acq/B.07 Qual/B.07 Quant software

GCMS-7000-2100c: Agilent 7000 QQQ GC/MS com software Mass Hunter B.07/B.07.
Somente on-site | TC 3200 | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=722&lid=1
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GCMS-MH-2100cVx  Tratamento de Dados e Relatórios com MassHunter 
em GC/MS 

Você é um analista experiente em GC/MS, mas o software MassHunter Data 
Analysis da Agilent é novo para você? Você está com dificuldades para encontrar 
a sequência de passos correta para realizar o que deseja? Acabe com o mistério 
do MassHunter e descubra as inúmeras ferramentas disponíveis para otimizar seu 
trabalho. 

 – Use a análise qualitativa do MassHunter para encontrar e identificar compostos. 
– Explore os fluxos de trabalho mais comuns ao usar o MassHunter para 
análises quantitativas. 

 – Descubra os poderosos recursos do Unknowns Analysis. 

 – Pratique o que você aprendeu através de exercícios de laboratório específicos 
para o seu tipo de dados desejado (SIM, Scan ou MRM). 

Versões disponíveis:

GCMS-MH-2100cV4: GC/MS, GC/QQQ, MassHunter, Qualitative Analysis, Qualitative 
Workflows, Qualitative Navigator, Quantitative Analysis, Unknowns Analysis, GC/MSD, 
GC/MS Operation, GC-MS, GC-SQ, single quadrupole, triple quadrupole,

GCMS-MH-2100cV3: GC/MS, GC/QQQ MassHunter software revisions B.08.00 
Qualitative Analysis and B.08.00 Quantitative Analysis

GCMS-MH-2100cV2: GC/MS, GC/QQQ MassHunter software revisions B.07.00 
Qualitative Analysis and B.08.00 Quantitative Analysis

GCMS-MH-2100c: GC/MS, GC/QQQ MassHunter software revisions B.07.00 
Qualitative Analysis and B.07.00 Quantitative Analysis
Teórico e Prático | TC 1200 | 2 dias

23/04/2020 Barueri SP

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1101&pid=1&version=1505483391194


27Para informações mais detalhadas sobre cursos e inscrições: www.agilent.com/crosslab/university

Cursos de espectrometria de massas

TOC
Espectroscopia 

atômica
Cromatografia 

gasosa
Cromatografia 

líquida
Espectrometria 

de massas
Software e 
Informática

Informações 
gerais sobre 

o treinamento

Cromatografia líquida/Espectrometria de massas (LC/MS)

LCMS-6100-2100cVx  Técnicas e Operação do LC/MS SQ Agilent séries 6100 
com  OpenLAB  CDS Chemstation

Você precisa de mais experiência prática na operação e no desenvolvimento de 
métodos de aquisição para suas aplicações com o LC/MS Single Quad? Deseja 
melhorar seu fluxo de trabalho analítico?

Obtenha confiança na operação e solução de problemas do seu instrumento 
Agilent Single Quad LC/MS. Melhore sua produtividade automatizando a aquisição, 
o processamento e a geração de dados usando as ferramentas fornecidas no 
OpenLAB CDS Chemstation.

 – Execute um cronograma de manutenção de rotina para minimizar o tempo de 
inatividade do instrumento.

 – Otimize suas configurações de espectrometria de massa e selecione as 
condições de fonte apropriadas para sua aplicação para adquirir dados de mais 
qualidade.

 – Automatize sua aquisição e processamento de dados para aumentar sua 
produtividade.

 – Crie fluxos de trabalho de processamento de dados e relatórios personalizados 
para sua aplicação.

Versões disponíveis:

LCMS-6100-2100cV2: OpenLAB CDS Chemstation version C.01.09

LCMS-6100-2100cV2: OpenLAB CDS Chemstation version C.x
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Técnicas e operação do LC/MS QQQ Agilent 
série 6400

Eu achei este curso extremamente útil. Após 
terminar o primeiro dia, eu soube que tinha feito 
a escolha certa em ter vindo a este treinamento. 
A quantidade de conhecimento transmitido 
durante o curso foi incrível.

Lela Fokumlah 
Cientista Forense III 

Mesa PD Forensic Services

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=882&lid=1


28

Cursos de espectrometria de massas

TOC
Espectroscopia 

atômica
Cromatografia 

gasosa
Cromatografia 

líquida
Espectrometria 

de massas
Software e 
Informática

Informações 
gerais sobre 

o treinamento

LCMS-6100-2109cVx  Técnicas e Operação do do LC/MS SQ Agilent séries 
6100 com Software OpenLAB 

Você precisa de mais experiência prática na operação e no desenvolvimento de 
métodos de aquisição para suas aplicações com LC/MS Single Quad? Deseja 
melhorar seu fluxo de trabalho analítico?

Obtenha confiança na operação e solução de problemas do seu instrumento 
LC/MS Single Quad. Melhore sua produtividade automatizando a aquisição, o 
processamento e a geração de relatórios usando as ferramentas fornecidas no 
OpenLab CDS.

 – Realize operações e manutenção de rotina com o seu instrumento LC/MS.

 – Adquira, revise e processe seus dados de LC/MS com habilidade.

 – Desenvolva métodos Scan e SIM para adquirir dados de MS para suas 
aplicações

 – Crie métodos de processamento para suas aplicações de Pureza de Amostra, 
Qualitativa e Quantitativa.

 – Imprima e personalize relatórios

Versões diponívies

LCMS-6100-2109cV4: LC/MSD iQ with OpenLab 2.4

LCMS-6100-2109cV3: OpenLab CDS 2.4

LCMS-6100-2109cV2: OpenLAB CDS v.2.2

LCMS-6100-2109c: OpenLAB CDS 2
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=882&lid=1
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LCMS-6200-2100cVx   Técnicas e Operação do LC/MS TOF Agilent Séries 
6200 com MassHunter

Você recentemente se tornou um operador de um sistema de LC/TOF da Agilent, 
mas está sobrecarregado por sua complexidade? Você precisa de mais experiência 
em como criar métodos de aquisição e processamento de dados para seus 
projetos de pequenas ou grandes moléculas? Produza dados de massa de alta 
resolução com o seu LC/TOF da Agilent, mantendo o desempenho ideal do seu MS. 
Extraia o máximo de informações de seus dados de massa exata com o software 
MassHunter. 

 – Adquira dados de massa exata de alta qualidade efetuando tuning, calibrando e 
otimizando seu LC/TOF para sua aplicação. 

 – Execute um cronograma de manutenção de rotina para minimizar o tempo de 
inatividade do instrumento. 

 – Processe seus dados de massa exata para compostos desconhecidos 
e conhecidos usando fluxos de trabalho e algoritmos de localização por 
características moleculares. 

 – Crie e gerencie seu próprio banco de dados de compostos e use-o para triagem 
e identificação de compostos específicos para suas amostras. 

 – Configure métodos de quantificação rapidamente para quantificar seus 
compostos-alvo usando curvas de calibração e sinalize quaisquer resultados 
fora da faixa e, em seguida, gere um relatório para a análise. 

 – Crie um método de processamento de dados de quantificação e confirmação 
usando a abordagem de fragmentação de todos os íons (AIF). 

 – Obtenha resultados rápidos para a digestão de proteínas e caracterize 
rapidamente suas proteínas intactas usando fluxos de trabalho projetados 
especificamente para essas tarefas.

Versões disponíveis:

LCMS-6200-2100cV4: Acq B.09: Qual, Quant, BioConfirm 10.0

LCMS-6200-2100cV3: Quant B09, Bioconfim B09, Qual B08, Acq B08,  
Mass Profiler B08

LCMS-6200-2100cV2: B.08 ACQ, Qual, Quant, BioConfirm, Mass Profiler

LCMS-6200-2100c: B.07 Qual; B.07 Quant
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1116&pid=1&version=1505489257071
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LCMS-6400-2100cVx   Técnicas e Operação do LC/MS Triplo Quadrupolo 
Agilent Séries 6400 com MassHunter

Você precisa de mais experiência prática no instrumento operando e desenvolvendo 
métodos de aquisição para suas aplicações de LC/MS triplo quadrupolo? Você acha 
difícil configurar a análise quantitativa? Obtenha confiança na operação e solução 
de problemas do seu instrumento de LC/ MS triplo quadrupolo Agilent. Melhore sua 
produtividade automatizando a aquisição de dados e o processamento de dados. 

 – Otimize sua espectrometria de massas e as condições da fonte de sua 
aplicação para adquirir dados de maior qualidade. 

 – Desenvolva métodos de análise de MS/MS para melhorar a sensibilidade de sua 
aplicação. 

 – Automatize sua aquisição usando listas de trabalho e incorpore o 
processamento de dados no fluxo de trabalho para aumentar a sua 
produtividade. 

 – Crie métodos quantitativos e de relatórios personalizados para a sua aplicação. 

 – Execute um cronograma de manutenção de rotina para minimizar o tempo de 
inatividade do instrumento.

Versões disponíveis:

LCMS-6400-2100cV5: MassHunter Acquisition version B.08.00 or higher; MassHunter 
Qualitative Analysis 10.0, MassHunter Quantitative Analysis version B.09.00 or higher

LCMS-6400-2100cV4: MassHunter Acquisition version B.08.00 or higher, MassHunter 
Qualitative Analysis version B.08.00, MassHunter Quantitative Analysis version 
B.09.00

LCMS-6400-2100cV3: B.08 ACQ; B08 Qual: B08 Quant

LCMS-6400-2100cV2: B.08 ACQ; B.07 Qual; B.08 Quant

LCMS-6400-2100c: B.07 Acq; B.7 Qual; B.07 Quant
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1098&pid=1&version=1505487087784
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1098&pid=1&version=1505487087784
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LCMS-6500-2100cVx   Técnicas e Operação do LC/MS Q-TOF Agilent Séries 
6500 para Pequenas Moléculas

Você recentemente se tornou um operador de um sistema de LC/Q-TOF da 
Agilent, mas está sobrecarregado por sua complexidade? Você precisa de mais 
experiência em como criar métodos de aquisição e processamento de dados para 
seus projetos de pequenas moléculas? Produza dados de massa de alta resolução 
com o seu LC/Q-TOF da Agilent, otimizando as condições de MS adequadas para 
pequenas moléculas. Extraia o máximo de informações de seus dados de massa 
exata usando o poder de processamento de dados do software MassHunter. 

 – Adquira dados de massa exata de alta qualidade efetuando tuning, calibrando e 
otimizando seu LC/Q-TOF para sua aplicação com pequenas moléculas. 

 – Crie métodos de aquisição de métodos para análise de compostos de interesse 
ou não, de acordo com os requisitos da sua aplicação. 

 – Processe seus dados de massa exata para compostos desconhecidos 
e conhecidos usando fluxos de trabalho e algoritmos de localização por 
características moleculares. 

 – Faça triagem e identifique os compostos encontrados usando sua biblioteca de 
banco de dados de compostos e sinalize os resultados que estão fora do valor 
de correspondência especificado. 

 – Quantifique os compostos-alvo gerando curvas de calibração e sinalize os dados 
fora dos intervalos especificados. 

 – Execute um cronograma de manutenção de rotina para minimizar o tempo de 
inatividade do instrumento.

Versões disponíveis:

LCMS-6500-2100cV4: Acq B.08 or higher: Qual and Quant 10.0

LCMS-6500-2100cV3: Quant B09, Qual B08, Acq B08

LCMS-6500-2100cV2: B.08 Acq:B.08 Qual: B.08 Quant

LCMS-6500-2100c:  B.07 Qual; B.07 Quant
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1094&pid=1&version=1505489076890
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Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

LCMS-ULTV-2100cVx    Técnicas e Operação do LC/TQ Agilent Ultivo com 
Masshunter

Você precisa de mais experiência prática no instrumento operando e criando 
métodos de aquisição para suas aplicações de LC/triplo quadrupolo Agilent 
Ultivo? Você acha difícil configurar a análise quantitativa? Obtenha confiança na 
operação e solução de problemas do seu sistema LC/TQ Agilent Ultivo. Melhore sua 
produtividade automatizando a aquisição de dados e o processamento de dados. 

 – Otimize sua espectrometria de massas e as condições da fonte de sua 
aplicação para adquirir dados de maior qualidade. 

 – Crie o método de aquisição e selecione o processamento de dados aplicável ao 
seu tipo de análise. 

 – Automatize sua aquisição usando listas de trabalho e incorpore o 
processamento de dados no fluxo de trabalho para aumentar a sua 
produtividade. 

 – Crie métodos quantitativos e de relatórios personalizados para a sua aplicação. 

 – Execute um cronograma de manutenção de rotina para minimizar o tempo de 
inatividade do instrumento.

Versões disponíveis

LCMS-ULTV-2100cV2: MassHunter Acquisition 1.1, MassHunter Qualitative Analysis 
10.0 MassHunter Quantitative Analysis 10.0

LCMS-ULTV-2100c: MassHunter Acquisition version, C.01.00 MassHunter Qualitative 
Analysis version B.08.00, MassHunter Quantitative Analysis version B.09.00
Somente On-site | 4 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com
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SI-7697A-2100cV2  Operação do Headspace 7697A Agilent
Você está curioso para saber como funciona o 7697A headspace sampler, o que 
você precisa fazer para mantê-lo funcionando de forma eficiente, ou como ele 
opera com e sem o software de controle opcional? Melhore a sua eficiência com o 
amostrador de headspace 7697A da Agilent. Use ferramentas de desenvolvimento 
de método para testar e otimizar parâmetros e praticar a manutenção, para que 
você possa operar seu sistema no seu melhor.

 – Discuta a teoria e a operação do amostrador headspace Agilent 7697A.
 – Construa um novo método para adquirir dados, usando o teclado do instrumento 

e o software de controle com o OpenLAB CDS ChemStation Edition.
 – Otimize o método de aquisição usando uma abordagem direcionada.
 – Localize componentes que exigem manutenção para manter seu sistema 

funcionando de forma otimizada e pratique substituí-los no laboratório.

Versões disponíveis:
SI-7697A-2100cV2: Software OpenLAB CDS ChemStation Edition
SI-7697A-2100cV3:  Software OpenLAB CDS ChemStation Edition C.01.09
Prático | TC 1000 | 2 dias

21/07/2020 Barueri SP

SW-OL-3170c  Operação do Software Agilent OpenLAB CDS  
Intelligent Reporting 

Este curso de um dia proporcionará habilidades para utilização do novo gerador de 
relatório "Intelligent Report". Os tópicos vão desde a utilização do Assistente para 
Geração de Relatórios e modelos básicos até cálculos complexos. Este treinamento 
é indicado para usuários das plataformas Openlab ChemStation e Openlab 
EZChrom. Excercícios de laboratório estão incluídos.
Sob Demanda | TC 600 | 1 dia

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
https://inter.viewcentral.com/events/uploads/agilent/courses.html?cid=agilent&event_id=1108&pid=1&version=1505508419152
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=714&lid=1
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SW-OLII-1100cVx  Operação de CDS OpenLAB 2.x para Workstation
Você adquiriu um novo instrumento ou atualizou recentemente seu sistema 
OpenLab CDS para Worksation? Você quer aprender todos os novos recursos e 
possibilidades? Explore o OpenLab CDS percorrendo fluxos de trabalho típicos. 
Identifique os recursos que serão aplicados ao seu laboratório e às suas 
necessidades. Pratique o uso de cada um dos recursos para aproveitar ao máximo 
o seu software. 

 – Explore as interfaces de usuário do Control Panel, Acquisition e Data Analysis. 

 – Configure métodos. 

 – Crie injeções únicas e sequências. – Otimize os parâmetros de integração e crie 
tabelas de calibração. 

 – Crie relatórios manualmente ou automaticamente. – Familiarize-se com Activity 
Logs e Audit Trails.

Versões disponíveis:

SW-OLII-1100cV5: OpenLab CDS Version 2.4

SW-OLII-1100cV4: OpenLab CDS Version 2.3

SW-OLII-1100cV3: OpenLab CDS Version 2.2

SW-OLII-1100cV2: OpenLab CDS Version 2.1
Sob Demanda | TC 1000 | 2 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Cursos de software e informática
Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/

Município

http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=878&lid=1


35Para informações mais detalhadas sobre cursos e inscrições: www.agilent.com/crosslab/university

Cursos de software e informática

TOC
Espectroscopia 

atômica
Cromatografia 

gasosa
Cromatografia 

líquida
Espectrometria 

de massas
Software e 
Informática

Informações 
gerais sobre 

o treinamento

SW-OLII-1800cVx   Administração do Painel de Controle do  
OpenLAB 2.x CDS

Você adquiriu um novo instrumento ou atualizou recentemente seu sistema para 
o OpenLab CDS? Você quer ter certeza de que seu sistema está configurado 
adequadamente para o seu laboratório, com os privilégios e registros de 
auditoria apropriados para garantir que você esteja em conformidade com seus 
procedimentos operacionais padrão? Percorra o processo de configuração do 
sistema passo a passo. Identifique os recursos que serão aplicados ao seu 
laboratório e aos fluxos de trabalho. Personalize o software para aproveitar ao 
máximo todos os recursos integrados de segurança, registros de auditoria e 
gerenciamento de laboratório.  

 – Crie usuários, grupos e funções com privilégios personalizados.  

 – Restrinja privilégios a projetos e instrumentos.  

 – Descubra todos os seus registros de auditoria e atividades em todo o sistema 
OpenLab CDS, incluindo Control Panel, Acquisition e Data Analysis.

Versões disponíveis:

SW-OLII-1800cV5: OpenLab CDS Version 2.4

SW-OLII-1800cV4: OpenLab CDS Version 2.3

SW-OLII-1800cV3: OpenLab CDS Version 2.2

SW-OLII-1800cV2: OpenLab CDS 
Sob Demanda | TC 500 | 1 dias

Para solicitar uma proposta,  
envie uma mensagem para  
treinamentos.brasil@agilent.com

Nº do curso Nome do curso Data Cidade Estado/
Município

http://www.agilent.com/chem/trainingunits
http://inter.viewcentral.com/events/cust/catalog.aspx?eventsPerPage=20&company_login_id=agilent&pid=1&event_id=880&lid=1
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Informações gerais sobre o treinamento
Política de cancelamento

O cancelamento ou reagendamento deve ser feito 
dentro de 10 dias úteis antes do início do curso 
para evitar a cobrança de uma taxa de 50% para o 
participante. O cancelamento no dia do curso ou o não 
comparecimento resultará no pagamento completo. 

A Agilent reserva-se o direito de cancelar qualquer curso 
até 10 dias úteis antes do curso, se o quórum mínimo 
não for atingido. A compra de passagens aéreas não 
reembolsáveis não é recomendada devido a possíveis 
cancelamentos de cursos.

Os treinamentos da Agilent são destinados 
exclusivamente a usuários finais de instrumentação 
e-fornecedores de serviços oficiais da Agilent.

Informação sobre os locais

Para informações sobre os locais, acesse  
www.agilent.com/crosslab/university, selecione 
"Ver propostas de cursos de treinamento" e filtre por 
localidade. A programação de treinamento inclui: 

 – endereço do local de treinamento,

 – recomendações de hotéis.

Horários de aulas

O cadastramento na recepção da Agilent inicia-se às 
8h no primeiro dia do treinamento. Cursos iniciam às 
08:30min no primeiro dia, e às 8h nos dias seguintes.

Cursos terminam às 17h todos os dias. 

Créditos de treinamento

Os cursos de treinamento da Agilent também são 
cotados com os créditos de treinamento Agilent 
University. Esses créditos pré-pagos podem ser aplicados 
a qualquer curso de treinamento Agilent no prazo de 
24 meses da compra. Para mais informações sobre os 
créditos de treinamento Agilent University acesse:  
www.agilent.com/chem/trainingunits

Cursos sob demanda

Alguns cursos são oferecidos "sob demanda". Se 
você estiver interessado em um curso que não está 
programado ou não foi oferecido em sua área, entre em 
contato conosco e coloque o seu nome em uma lista de 
espera. 

Para mais informações

Telefone: 0800-728-1405, opção 4 
E-mail: agilent_university@agilent.com
Web: www.agilent.com/crosslab/university
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http://www.agilent.com/chem/trainingunits
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http://www.agilent.com/chem/trainingunits


O Agilent CrossLab combina recursos inovadores de serviços, software e 
consumíveis de laboratório da Agilent Technologies e oferece uma conexão 
direta com a equipe global de especialistas, que fornecem perspectivas vitais e 
aplicáveis em todos os níveis do ambiente do laboratório. Nossas perspectivas 
geram melhores resultados econômicos, operacionais e científicos. 

Saiba mais: 
www.agilent.com/crosslab/university

Fale conosco: 
0800-728-1405, opção 4 
agilent_university@agilent.com

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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