Conecte. Colabore. Inove.
A tecnologia permite compartilhar o conhecimento muito além das paredes das salas de aula.
Com a transformação digital, a colaboração e troca de informações tornaram-se muito mais
rápidas, surgindo assim inúmeras maneiras novas de ensinar e aprender.

Conecte estudantes e
docentes, potencializando
o aprendizado

Proporcione um modelo
de educação híbrido,
utilizando o aprendizado
presencial e virtual

Permita que professores
se conectem com outros
educadores ao redor do
mundo para compartilhar
práticas de ensino

Permita a interação entre
estudantes em qualquer
lugar do mundo

Promova reuniões
remotas entre os
responsáveis pelos alunos
e os professores, e torne-as
mais ricas com o uso de
recursos de vídeo

Registre palestras e
aulas em vídeo.Compartilhe
pela internet, e permita
que os estudantes acessem
o conteúdo remotamente

Garanta a segurança e
privacidade das informações
compartilhadas

Permita que os estudantes
tenham acesso a múltiplos
especialistas e professores
em qualquer lugar do mundo

Facilite a colaboração
entre funcionários

Garanta aos estudantes
a oportunidade aprender
fora da sala de aula
por meio de Expedições
Virtuais

Aumente o engajamento
dos alunos com o uso de
novas tecnologias dentro e
fora da sala de aula

Telepresença com Sala de Aula
as séries SX ou DX via Webex
Transforme a sua sala de aula com
o uso da tecnologia de telepresença
da série SX, que oferece áudio e
vídeo em alta resolução e a sensação
de que todos os participantes
se encontram fisicamente no mesmo
ambiente.
Com uma interface simples e fácil de
usar, a interação entre professores e
alunos pode ser muito mais produtiva.

A solução Cisco WebEx permite
que você crie salas virtuais para
reuniões, palestras e aulas.
Alunos podem acessar a sala em
qualquer dispositivo remotamente
e a ferramenta ainda oferece
funcionalidades gráficas na tela
para treinamentos interativos.
É possível também compartilhar
arquivos,enviar mensagens via chat
e até mesmo promover sessões de
discussão dividindo a sala em grupos.

Permita que os estudantes
se conectem à rede e
aprendam em seus próprios
dispositivos

Integração com
LMS
As tecnologias Cisco para soluções
de web-conferência e colaboração
se integram via APIs a sistemas de
LMS (Learning Management System)
de parceiros, possibilitando o
aproveitamento dos recursos de
repositório e organização de
conteúdos e objetos acadêmicos

Saiba mais em: cisco.com.br/solucoesparaeducacao

Ofereça acesso remoto
aos alunos quando eles não
possam frequentar as aulas
presencialmente

Cisco Spark
Proporcione ferramentas de
colaboração seguras para seus
funcionários com o aplicativo
Cisco Spark. Envie mensagens
de texto, compartilhe arquivos
e realize chamadas de voz e
vídeo através de uma única
plataforma, acessível por
múltiplos dispositivos, inclusive
do computador e celular.

