
1- Acesse www.taproot.com 

2- Na tela inicial clique em Courses 

 

3- Quando abrir, clique em VIEW PUBLIC COURSES. 

 

  

http://www.taproot.com/


4- Role para cima e clique no Mapa da America do Sul. 

 

5- Role para cima até a lista de Cursos e clique no Curso, local  e data que voce pretende se 

registrar. 

 

  



6- Preencher o Formulario (no estado, selecione Other), depois clique em Add to cart 

 

7- Vai aparecer o resumo do seu registro.  Verifique se esta tudo correto, se não estiver 

correto clique em Delete Item e comece de novo, se estiver certo clique em  Checkout 

Se precisa registrar mais alunos, clique em Continue Shopping 

 

  



8- Vai abrir a tela de formulario para dados de endereço de entrega e dados da sua empresa, 

preencha e clique em Submit 

Se quiser colocar endereço de entrega diferente ou se quiser se cadastrar no site de compras 

clique nestes campos 

 

9- Vai abrir a tela de Shipping & Payment (embarque e pagamento).  Confira os dados e 

escolha sua opção de Payment Method: 

Pay now: Se voce vai pagar agora com um Cartão de Credito, ou, 

Get a Quote: Se voce precisa de um Orçamento e uma Invoice (Fatura) para aprovar verba e 

pagar no setor de Cambio do seu Banco, em Reais.  

 



10- Vai abrir a tela Final com as 4 etapas completas e o resumo de seu registro. 

 

11- Role a tela para cima, aceite os termos e submeta a ordem clicando em  Submit Order 

Se quise, coloque comentarios no campo.  

 

 

 

  



12 Vai abrir a tela final com a Cotação solicitada QUOTE, pode imprimir.   

Voce recebera imediatamente um email com a mesma Cotação. 

Mas esta ainda não é a Invoice para voce pagar no Banco.  

Com esta Cotação voce pode gerar o Pedido de Compras e obter aprovação na sua empresa.  

 

LEMBRE-SE:  SUA VAGA NÃO ESTA GARANTIDA ATÉ O PAGAMENTO DA INVOICE.  

A INVOICE VAI SER EMITIDA COM DATA DE 10 DIAS ANTES DO CURSO, MAS ACONSELHO 

PAGAR LOGO QUE CONSEGUIR APROVAR.  


