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Para compartilhar conhecimento, você não precisa 
mais estar fisicamente na sala de aula ou no campus de 
uma universidade. 
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Promova o ensino a distância e a 
colaboração, com segurança

FPO

Benefícios
• 

• 
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• 

Cisco Public

A forma de abordar o ensino está mudando. Hoje, é possível estudar e tomar 
decisões administrativas sem ter que estar pessoalmente na sala de aula. Os alunos 
nunca estiveram tão conectados digitalmente. Equipados com laptops, tablets e 
telefones celulares, eles podem aproveitar as vantagens do engajamento 
proporcionado pela tecnologia fora das salas de aula físicas e do ambiente do 
campus. Os professores também podem trabalhar tranquilamente com colegas e 
gestores, e atuar como facilitadores de uma comunicação produtiva entre os alunos, 
usando o acesso remoto e o ensino a distância. Mas, como oferecer aos alunos a 
experiência que eles desejam e, ao mesmo tempo, proporcionar aos educadores as 
ferramentas de que precisam para garantir um desempenho seguro?

Com a Cisco, você pode expandir com segurança seu modelo de aprendizado e 
melhorar a colaboração entre os responsáveis pela parte administrativa. Permita que 
seus cursos extrapolem os limites da sala de aula com recursos de colaboração 
absolutamente seguros. Estimule o ensino e incentive o aprendizado, em qualquer 
lugar. Interaja por meio de bate-papo, pesquisas, perguntas e respostas, 
compartilhamento seguro de arquivos e recursos de quadro branco digital. Inove a 
gestão administrativa com uma base de colaboração aberta. Acredite, as 
possibilidades são infinitas.

Possibilitar o ensino em qualquer 
lugar e a qualquer momento, 
com segurança.

Promover a continuidade do 
aprendizado, expandindo os 
limites do ensino além da sala de 
aula tradicional.

Permitir a tomada de decisões 
administrativas e a colaboração 
entre equipes remotamente. 

Proteger sua instituição, estabe-
lecendo uma base segura para o 
ensino a distância.

Promover mais colaboração 
entre a equipe administrativa e 
simplificar a comunicação.
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Ensino, aprendizado e colaboração, em qualquer lugar

• 

•
 

• 

•
 

Extrapole os limites físicos da Educação para continuar 
ensinando e aprendendo

Cisco Public

Ofereça aulas online na nuvem e colaboração 
em qualquer lugar, protegendo sua conexão 
com o Cisco AnyConnect®. O Cisco Umbrella® 
bloqueia as ameaças, à medida que você 
aumenta o número de aplicações na nuvem. O 
Cisco Webex® Education Connector integra 
nossas soluções de colaboração na nuvem ao 
seu sistema de gerenciamento de aprendizado.

Nosso compromisso é ampliar os limites do 
possível na Educação e redefinir a abordagem 
de ensino do futuro, facilitando a vida dos 
gestores, otimizando a experiência dos alunos 
e ajudando a simplificar a transição para a sala 
de aula virtual com segurança.

As soluções da Cisco® para Educação ajudam você a:

Promover a colaboração sem interrupções, 
para possibilitar o ensino a distância e a 
tomada de decisões administrativas 
remotamente.
Realizar webinars, compartilhar apresen-
tações e gravações, fazer reuniões 
remotas, usar o quadro branco digital e 
programar o horário comercial em todos os 
seus dispositivos.

Proteger um número cada vez maior de 
usuários remotos, à medida que se conectam a 
recursos internos ou trabalham juntos nas 
aplicações na nuvem.
Proteger seus usuários e sua escola ou 
universidade, verificando a identidade de cada 
um com autenticação multifatorial (MFA), e 
simplificar o acesso a aplicações usando um 
logon único (SSO – Single Sign-On).

“Não importa o que esteja 
acontecendo no mundo, 
acreditamos que é funda-
mental continuar possibi-
litando o aprendizado dos 
líderes, sonhadores, 
cientistas, pesquisadores, 
enfermeiros e médicos 
do futuro. É por isso que 
o que nos move é o 
compromisso de garantir 
a continuidade do ensino 
com o nosso portfólio de 
soluções para Educação 
da Cisco”.

Pronto para migrar para o ensino a distância? Conte com a Cisco para garantir a segurança e melhorar a 
abordagem do ensino. Para mais informações sobre nossas soluções e para preparar sua instituição 
para o ensino a distância, consulte o Cisco Education Portfolio Explorer e acesse nossa página de ensino 
a distância do Webex.
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https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/industries/portfolio-explorer/portfolio-explorer-for-education.html
https://www.webex.com.br/webexremoteedu.html
https://www.webex.com.br/webexremoteedu.html

