Transformação Digital
na Educação
Escolas e universidades ao redor do mundo já sabem o valor da
transformação digital na educação.

46%

78%

49%

dos estudantes são mais
ativamente envolvidos em
cursos que usam
tecnologia

dos estudantes concordam
que a tecnologia contribui
para a conclusão bem
sucedida do curso

das instituições rankearam
“aumentar a eficiência
operacional”como
prioridade em primeiro
ou segundo lugar

A Cisco é especializada no desenvolvimento de tecnologias
que possibilitam a inovação na educação.
Estamos presentes em:

127

14,253

Países

9,834

Instituições de ensino
primário e secundário

Faculdades e
universidades

Nossa plataforma integra serviços, soluções e parceiros para
transformar instituições de ensino e possibilitar o ensino digital
e a pesquisa colaborativa em um ambiente seguro e produtivo.
Plataforma para a Educação Digital
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Connected Classroom
Garantindo o acesso ao conhecimento em qualquer lugar, a qualquer hora
Mobilidade
Permita que os estudantes se conectem e aprendam
em seus próprios dispositivos, utilizando uma
conexão sem fio de alta densidade.

Educação a Distância
Ofereça cursos online e outras oportunidades de ensino
além da sala de aula através de tecnologias como
WebEx, TelePresence e Spark.

Cursos Semipresenciais

Proporcione um modelo de educação híbrido, utilizando
o aprendizado presencial e virtual, que se adequa as
necessidades dos estudantes.

Virtual Classroom
Possibilitando o aprendizado em espaços inovadores
Colaboração Segura

Conecte estudantes, educadores e pesquisadores
de forma segura, em qualquer dispositivo e em
qualquer lugar.

Aprendizado Contínuo

Registre palestras e aulas em vídeo utilizando
a tecnologia de Gravação de Palestras.
Compartilhe pela internet, e permita que os
estudantes acessem o conteúdo antes da aula.

Aprendizado Global

Proporcione acesso aos melhores conteúdos
e recursos ao redor do mundo ao conectar
especialistas globalmente.

Connected Research
Acelerando a inovação e o compartilhamento de conhecimento
Visitas Virtuais a Campo
Garanta aos estudantes a oportunidade de pesquisar
informações e aprender fora da instituição de ensino
através de Visitas de Campo Virtual. Utilize tecnologias
custo-efetivas como TelePresence e WebEx.

Especialistas Externos
Possibilite a colaboração entre estudantes, educadores
e pesquisadores ao redor do mundo através de
ferramentas como Spark, Jabber e WebEx.

Pesquisa Segura
Incentive a aceleração da inovação através de um suite
de ferramentas de colaboração, data computing e
armazenamento.

Soluções Cisco + Parceiros de Serviços
Base para inovação na educação

Connected Campus
Criando um campus inteligente e sustentável
Estacionamento Inteligente

Economize tempo e recursos ao oferecer aos
estudantes e colaboradores a possibilidade
de estacionar mais facilmente.

Ginásio Conectado

Proporcione experiências incríveis em seu
ginásio de esportes com o uso da Sinalização
Digital e de uma conexão sem fio otimizada.
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Veículos Conectados

Ofereça transporte escolar seguro e
conectado.

Iluminação Inteligente

Torne o campus mais sustentável usando
a tecnologia de Iluminação Inteligente.

Smart Workspaces
Serviços de Localização

Ofereça serviços de localização a administração
do campus para garantir segurança e
eficiência.

Instalações Inteligentes

Proporcione as ferramentas que os professores
e pesquisadores precisam para criar ambientes
de aprendizado produtivos e colaborativos para
os estudantes.

Administração

Utilize tecnologias que permitam otimizar recursos,
analisar o comportamento dos estudantes e
proporcionem a segurança da rede.

Secure Campus
Garanta a segurança física e digital

Cyber Segurança

Mantenha os dados dos estudantes e
colaboradores seguros.

Segurança do Campus

Monitore o campus e seus veículos de transporte,
assegurando a segurança dos estudantes.

Possibilitando a Transformação Digital
Automação

Gestão de
Serviços na
Nuvem

Analytics

Virtualização

Saiba Mais
Transforme sua escola ou universidade com a nossa plataforma de educação digital.
Conheça nosso site
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