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INFORMAÇÕES DE AVALIAÇÃO DE NÍVEL 2

Para concluir os requisitos a fim de obter a credencial de Treinador CrossFit de Nível 2 (CF-L2), a avaliação on-line 
pós-curso também deverá ser concluída com êxito.

Os participantes que concluírem o Curso de certificado CrossFit Nível 2 de dois dias serão automaticamente inscritos 
na avaliação on-line dentro de 48 horas após a conclusão do curso. A avaliação de Nível 2 pode ser acessada aqui.

Nota: os participantes serão inscritos na avaliação de Nível 2 no idioma solicitado durante a inscrição no curso de Nível 2. 
Os participantes que solicitarem uma alteração de idioma deverão enviar um e-mail para seminars@crossfit.com 
imediatamente.

A avaliação é feita em um dispositivo eletrônico pessoal e é necessária uma conexão à Internet. O acesso ao portal 
de avaliação estará disponível por um período de 30 dias. Após o período de 30 dias, o acesso expirará.

Não há limite para o número de tentativas que podem ser feitas para concluir a avaliação. No entanto, a avaliação 
deverá ser concluída dentro do período de 30 dias.

Dicas úteis referentes à avaliação on-line estão listadas abaixo:

• A avaliação é composta por quatro seções de 10 itens cada. Os participantes deverão responder todos os 
10 itens corretamente antes de passar para a próxima seção.

• Os participantes deverão concluir uma SEÇÃO INTEIRA da avaliação antes que o progresso seja salvo.
• Se ocorrerem erros ao tentar efetuar login ou concluir a avaliação, confirme se as informações de login 

corretas estão sendo usadas para iniciar a sessão.
 { O acesso é concedido ao CrossFit ID (conta de e-mail) associado ao registro e presença no Nível 2.

Solicitações de assistência técnica ou perguntas adicionais devem ser direcionadas para seminars@crossfit.com.
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