PLATAFORMA DE APOIO À
APRENDIZAGEM
Plataforma utilizada como ferramenta de
apoio ao ensino à distância. Baseada no
Moodle, funciona como uma sala de aula
online onde além da disponibilização do
material didático, é possível a realização
de tarefas interativas, como testes e
discussões em fóruns.
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PLATAFORMA DE APOIO À APRENDIZAGEM

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
✓ Plataforma educacional online que fornece ambientes personalizados de
aprendizado, hospedagem, suporte e treinamento;
✓ Sistema web de gestão do ensino e aprendizagem;
✓ Adota o padrão SCORM (Sharable Content Object Reference Model) de
interoperacionalidade, o que garante a exportação e importação de conteúdo,
e a mudança relativamente fácil para outras plataformas LMS ou CMS que
obedeçam ao mesmo padrão;
✓ Permite a criação de um curso do zero
✓ Principais recursos:
o Páginas simples de texto;
o Páginas em HTML com criação de conteúdo com texto, imagem, vídeo,
etc;
o Acesso a arquivos em qualquer formato (PDF, DOC, PPT, Flash,
áudio, vídeo, etc.) ou a links externos (URLs);
o Integração com vídeos de mídias sociais (youtube, vimeo);
o Acesso a diretórios (pastas de arquivos no servidor);
o URL - permite inserir um hiperlink à uma página externa;
o Upload de videoaulas;
o Lições interativas;
o Livros eletrônicos;
o Wikis (textos colaborativos);
o Glossários;
o Perguntas frequentes.

Módulos Ambiente Virtual de Aprendizagem
✓ Administração do site por usuário administrador / gestor;
o Gestão de notas;
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o Gestão de frequência e atividades;
o Gestão de relatórios de acompanhamento de treinamento;
o Controle de acessos;
✓ Administração de usuários;
o Método padrão de e-mail – alunos podem criar suas contas de acesso;
o Base de dados externa – desde que atenda o padrão de banco do
Moodle.
✓ Administração de curso
o Acompanhamento e rastreamento dos usuários – relatórios de
atividades de cada aluno e uma história detalhada do envolvimento
dele;
o Integração de correio – receba cópia de postagens em fórum. Essas
podem, por exemplo, ser postadas tanto em HTML como texto simples;
o Escalas personalizadas – professores definem suas próprias escalas
que serão usadas para dar notas aos alunos.
✓ Ferramentas de interação:
o Chat (bate papo) – interação por meio de texto;
o Fórum de discussão;
o Diários
✓ Ferramentas de Avaliação
o Avaliação do curso;
o Questionários de avaliação;
▪

Respostas breves;

▪

Verdadeiro ou falso;

▪

Associação;

▪

Aleatórias;

▪

Numéricas (com escalas permissíveis);

▪

Com resposta embutida, etc.

o Ensaios corrigidos;
o Tarefas e exercícios
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o Certificados de conclusão de treinamento

BENEFÍCIOS
✓ Uso intuitivo;
✓ Conteúdo personalizado;
✓ Processo rastreável;
✓ Comunicação e interação;
✓ Co-criação de conteúdo;
✓ Otimização do tempo

PRÉ-REQUISITOS
✓ Acesso internet;
✓ Disponibilização de equipe para administrar a plataforma.

COMO COMERCIALIZAMOS

SOMENTE
INFRAESTRUTURA PARA
HOSPEDAGEM DO
AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM

INFRAESTRUTURA +
PUBLICAÇÃO DE
CURSOS

✓

A infraestrutura básica tem capacidade para até 300 usuários simultâneos;

✓

100 GB de armazenamento.

Disponibilização de Curso
✓ Há 04 (quatro) maneiras de os cursos serem disponibilizados:
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PLATAFORMA DE APOIO À APRENDIZAGEM

o Somente a publicação de curso - pacote SCORM disponibilizado pelo
cliente;
o Criação e publicação de curso básico – 20 recursos e questionário com
10 questões;
o Criação e publicação de curso intermediário – 30 recursos e
questionário com 20 questões;
o Criação e publicação de curso avançado – 40 recursos e questionário
com 30 questões;
▪

Pacote adicional com 05 recursos e questionário com 10 questões.

IMPORTANTE: recursos comuns a todos os pacotes - Pesquisa de avaliação,
Glossário, Wiki, Certificado, Fórum, Chat, Pesquisa, Rótulo
o Recursos Adicionas
▪

URL - Disponibiliza um link para uma página da Internet;

▪

Lição - Atividade individual composta por conjunto de páginas;

▪

Escolha - Professor faz uma pergunta e especifica uma escolha de múltiplas
respostas;

▪

Arquivo - Possibilita disponibilizar um arquivo (em vários formatos)
diretamente na semana ou tópico do curso, para consulta e/ou download
pelos participantes;

▪

Questionário - Permite que o professor construa e aplique testes com
questionários que podem ser corrigidos e comentados através das respostas;

▪

Tarefa - Permite que professores atribuam notas e comentários em tarefas
realizadas;

▪

Livro - Exibe conteúdos divididos por capítulos e subcapítulos;

▪

Página - Exibe uma página Web interna;

▪

Pasta - Exibe uma pasta com conteúdo do curso

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
✓ Elaboração de conteúdo (criação do material do curso do cliente);
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✓ Adaptação de lay-out fora dos padrões da ferramenta;
✓ Relatórios fora dos padrões da ferramenta;
✓ Migração de ambiente ou versão;
✓ Edição de áudio ou vídeo, conversão de áudio ou vídeos que estejam em
formatos fora do aceito na plataforma (mp3, mp4, wmv);
✓ Inclusão de recursos não-homologados do Moodle, tais como plugins,
módulos e outros softwares;
✓ Recurso Prodesp para administração dos cursos.
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