


• Segurança
• Telecom
• Energia
• Saúde
• Educação
• Games
• Têxtil
• Agronegócios
• Governo
•Sustentabilidade



• 21 empresas
• 500 colaboradores
• 20.000 clientes
• Faturamento de R$ 40.000.000,00



SISTEMAS/SOFTWARE

� Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA/LMS)

� Aplicações de criação de 
conteúdo para educação a 
distância (Autoria)

� Sistema de avaliação
� Sistema de gestão acadêmica
� Sistema para Gestão de 

Bibliotecas
� Sistemas para redes sociais e 

comunidades
� Soluções para Web Conference

EQUIPAMENTOS/HARDWARE

� Lousa digital / Tela interativa
� Soluções para TV Conectada



CONTEÚDO

� Cursos para diversos segmentos 
(prateleira)

� Criação de conteúdos e materiais 
didáticos sob encomenda 
(impresso, on-line, vídeoaula)

SERVIÇOS

� Implantação, 
Customização/Integração, Suporte, 
Gerenciamento AVA/LMS para 
Ensino a Distância

� Implantação de gestão do 
conhecimento

� Tutoria e Monitoria
� Implantação de Editora Virtual
� Fábrica de Software/Integração de 

sistemas
� Comércio eletrônico
� CRM



As Empresas da Vertical Educação



Alguns clientes da Vertical Educação



Educação Digital – Escola do Futuro

•Modelo de uso de tecnologias educacionais voltado para escolas públicas e 
privadas.

•Esforço de alinhamento das linhas de pesquisa de nossas empresas em
sintonia com as necessidades das escolas e das tendências tecnológicas. 



Parceria Prefeitura Municipal Florianópolis – ACATE VE

• Educação - ferramenta de aperfeiçoamento em todos os segmentos

• Uso da combinação de competências das empresas em pró Florianópolis

• Rede de Internet pode ser uma aliada importante na disseminiação do 
conhecimento para a popoulação.



Acesso à Internet no Brasil



•População Brasil 190.7 milhões de habitantes (Senso 
IBGE 2010)

•Número de Internautas no Brasil em 2011: 80 milhões 
acima de 12 anos (F/Nazca)

•C+D+E representam 80% dos internautas brasileiros e 
movimentam R$ 378 bilhões / ano (Renato Meirelle, 
CEO instituto de pesquisa Data Popular)



Apresentação Empresas



� Fábrica de Conteúdo com 
especialidade em trabalhadores 
da Indústria(Ensino técnico, 
EJA, Educação Continuada).

� Sistema de Gestão de Avaliações

� Produção de material didático e 
jogos pedagógicos

� Educação corporativa

� Ensino formal

� Sistema S

� Empresas de Tecnologia

Produtos e serviços Publico alvo direto e indireto



Desenvolvimento de 
cursos presenciais e a 

distância.

Mais de 900 clientes 
atendidos



Oficinas presenciais 
focadas em jogos



CURSOS ON-LINE PARA 
CAPACITAÇÃO CONTINUADA

• Construção civil 

(arquitetura e engenharia)

• Gestão documental

• Recursos humanos

• Libras

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
EaD

• Capacitação dos professores para 

desenvolvimento de conteúdo para EaD

• Capacitação de tutores para realização de 

tutoria a distância 

• Desenvolvimento de materiais de gestão 

acadêmica

• Suporte técnico-pedagógico do ambiente virtual 

de aprendizagem

• Designer Instrucional

www.animaensino.com.br
ensino@animaensino.com.br



CONSULTORIA EM GESTÃO 
DOCUMENTAL

www.animaensino.com.br
ensino@animaensino.com.br



• Elaboração , atualização e ou modificação de tabela de temporalidade, de acordo 

com a legislação vigente;

• Organização, conservação e preservação de materiais fotográficos 

contemporâneos e/ou históricos, documentação textual, audiovisual e sonora;

• Atuação em projetos de implantação de rotinas e equipes para estruturação de 

Gestão Documental em instituições públicas e/ou privadas;

• Consultoria para elaboração de projetos de preservação e conservação preventiva 

de documentos em diferentes suportes (físicos e digitais).

CONSULTORIA EM GESTÃO 
DOCUMENTAL

www.animaensino.com.br
ensino@animaensino.com.br



Clientes

• 32 Secretarias e/ou Órgãos do Governo Municipal, 28.000 

servidores, um volume documental de 450 milhões de 

documentos e cerca de 2.000.000 usuários/cidadãos.

• 17 milhões de documentos

CONSULTORIA EM GESTÃO 
DOCUMENTAL

www.animaensino.com.br
ensino@animaensino.com.br



A Bookess é uma solução 
completa e profissional para 
publicação e distribuição (digital 
e impressa) de livros. É 
viabilizada por um robusto 
sistema tencnológico e mantido 
seus integrantes, que formam 
uma rede social sobre livros.

O Que é?

#BOOKESS?



Você envia o documento
Cria uma capa
Define informações 
Nós convertemos em livro digital

MENOS DE UM 
MINUTO!

Comercialização 

Seu livro está pronto para ser
distribuído ou vendido em formatos

digital ou impresso!



IMPRESSA
VERSÃO

Automatização do
processo de pedido e entrega

+ Livros sob demanda
+ Larga escala
+ Entrega ao consumidor final
+ Venda pela internet
+ Integração com sistema online



DIGITAL
VERSÃO

Bookess e-Reader
Simulação de leitura

+ Conforto
+ Portabilidade
+ Segurança
+ Versatilidade



�� ERP para Gestão de Instituições de EnsinoERP para Gestão de Instituições de Ensino

�� CRMCRM

�� Sistema para Gestão de BibliotecasSistema para Gestão de Bibliotecas

�� Workflow e GEDWorkflow e GED

�� Fábrica de SoftwareFábrica de Software

�� Instituições de Ensino do Infantil á Instituições de Ensino do Infantil á PósPós--
Graduação,  Ensino Técnico e Cursos Graduação,  Ensino Técnico e Cursos de de 
CapacitaçãoCapacitação

�� BibliotecasBibliotecas

�� Setor CorporativoSetor Corporativo

�� Órgãos PúblicosÓrgãos Públicos

� Produtos e serviços � Publico alvo direto e 
indireto





Produtos e serviços

• Assessoria completa para EaD

• Educação Corporativa e Gestão 
do Conhecimento

• Tecnologias Educacionais

• Gerenciamento Técnico e 
Pedagógico do LMS

• Consultorias complementares

Público alvo direto e indireto

• Gerentes de EaD de Instituições de 
ensino e empresas.



Impresso

Desenvolvimento de materiais didáticos:

Consultorias complementares

Gestão dos cursos no LMS

+
videoaula

e-learning

e-book para tablet



• Empresa especializada em Serious Games

• Prove ferramentas lúdicas de ensino e treinamento

• Prove o engajamento
• Ritmo adaptado a cada estudante

• Baixo custo de replicação



Vantagens dos Games:
•Feedback imediato

• A cada ação executada a fimde
cumprir uma tarefa o jogo
proporciona um feedback
imediato ao aluno, o que contribui
para tornar mais eficiente a
aprendizagem.

•Melhor aprendizagem
• O ambiente possibilita ao

aluno praticar de forma lúdica
o conteúdo reforçando
aprendizado

www.fisiogames.com.br
contato@fisiogames.com.br
48 2107-2732
48 9926-5092



Tecnologia para a educação

A Gennera tem mais de 10 anos de 
experiência no desenvolvimento de
soluções tecnológicas integradas 
destinadas ao mercado de educação. 
A inovação e os serviços da Gennera estão
presentes em centenas de instituições de  
ensino públicas e particulares em dezenas 
de cidades brasileiras e também no exterior.

www.gennera.com.br

Nota máxima
em gestão
educacional.



Genion

GForm

GWiki

GDoc

GMoodle

Genion

GForm

GWiki

GDoc

GMoodle

Acadêmico

Bolsa Família

Indicadores (BI)

Portal do Aluno

Biblioteca

Controle Despesas

Estrutura Física

Integração MEC

Merenda/Nutrição

Portal do Professor

Censo Escolar

Protocolo

Anjo da Guarda

Enfermaria

Folha/RH/Contas

Ocorrências

Uniformes

Transporte Escolar

Gestão educacional na nuvem*

*Cloud computing



� Público -alvo direto e indireto

� Mercado corporativoMercado corporativoMercado corporativoMercado corporativo

� Mercado acadêmicoMercado acadêmicoMercado acadêmicoMercado acadêmico

� Instituições públicasInstituições públicasInstituições públicasInstituições públicas









Desenvolvimento de 
soluções 
em Educação a Distância e 
Gestão do Conhecimento

Desenvolvimento de 
soluções 
em Educação a Distância e 
Gestão do Conhecimento



� Educação a distância;

� Gestão do conhecimento.



cleber.vieira@fabrico.com.br

(48) 3029-3123 | (48) 8801-6335



Selecionando e Desenvolvendo Talentos



Falta de capacitação profissional é um problema
para a indústria

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 6 9%
das indústrias sofrem por falta de profissionais capacitados
(22/08/2011)

Falta de qualificação afeta 89% da construção civil,
diz CNI

Estudo mostra que 61% das empresas enfrentam falta de
trabalhador qualificado (Zero Hora - 28/04/2011)

Qual o problema da empregabilidade



Nos dias de hoje ...Nos dias de hoje ...
FormaçãoFormação xx EmpregabilidadeEmpregabilidade

EMPRESA

Formando 

mercado

Formando 
profissionais e 

disponibilizando essa 
mão de obra para o 

mercado

Escolas Técnicas

O que fazer com os que 
não passaram?

O que faltou para eles ?

Universidades
Escolas

As empresas 
selecionam os 

melhores



Como resolver o problema de falta de qualificaçãoComo resolver o problema de falta de qualificação
Gerando empregabilidade em curto prazo

1

3

5

4

2

EMPRESA

Identificar o que 
falta no currículo

Comparando os 
currículos com as 
vagas disponíveis

Propiciando cursos de 
capacitação de curta 

duração, complementando os 
currículos



Produtos e serviços

Produção de Material didático( apostilas,
Cursos em CD/DVD e On-line, etc.)

• Software de Autoria 

• Tecnologias Educacionais

• Gerenciamento Técnico e 
Pedagógico do LMS

• Consultorias complementares

Público alvo direto e indireto

• Instituições de ensino e empresas.

w w w . m o b i l i z a . c o m . b r



Produtos e serviços

• Produção de Material didático nos mais 
variados tipos  de mídia: 

• Curso e-learning(internet),
• Treinamento em CD/DVD-Rom, 
• Mídia Impressa,
• Serious Game.

• Software de autoria de conteúdo 
didático;

• Tecnologias Educacionais.

Público alvo direto e indireto

• Instituições de ensino e empresas.



Comênius:  
Software de autoria 
de conteúdo didático



Qualidade

Flexibilidade

Evolução

Economia

Especialista Open Source

Plataformas usadas e testadas por milhões

Todo o código na sua mão

Atualizações constantes pela comunidade

Sem custo de licenciamento



Cases

Plataformas

Especialistas

Ilha Service, Super Imperatriz, BZPlan, TRT-SC,  AltoQI, Globalwave, 

TalkAndWrite, OAB, NetPrecision, Biokyra,etc...

Drupal, UberCart, Joomla, WordPress, VirtueMart, 

Moodle, Liferay, SugarCRM

Engenheiros de Software

Analistas / Desenvolvedores (Administrador da comunidade Drupal Brasil)

Designers

A Empresa



Integrações

Módulos Próprios

Técnicas

Drupal + Magento + ERP

Moodle + SugarCRM + VirtueMart

Magento + ERP

Liferay + Mantis

Desenvolvimento Ágil (Scrum, XP, Lean Development)

Orientação a Serviços (SOA), WebServices (SOAP e REST), ESB, ETL

Multi linguagens: PHP, Java, RubyOnRails

Especialista em Integrações

Drupal, Joomla, Magento, VirtueMart, Liferay



www.obiz.com.br
(48) 3028 8738

comercial@obiz.com.br



Produtos e serviços

�Ambiente virtual de aprendizagem

�Aplicações de criação de conteúdo   

para  Educação a Distância

�Portal de cursos a distância

�Criação de conteúdo e material   

didático on-line e vídeo aula

�Direto: 

Engenheiros civis, eletricistas, 

sanitaristas, arquitetos e técnicos do 

segmento de projetos prediais

�Indireto:

Mercado da Construção Civil

Público alvo direto e indireto



� Fundada no ano 2000, possui mais 
de dez anos de experiência aplicada 
à Engenharia brasileira.

� Catálogo  com mais de trinta cursos a 
distância publicados,  além de amplo 
calendário de cursos presenciais  em 
todo o Brasil aplicados às tecnologias 
AltoQi

� Mais de 8000 alunos em todo o 
Brasil  já participaram ou estão 
inscritos em Cursos QiSat



� http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/palestr
a/aula.htm

www. .com.br







Tawboard: seu PC na sua lousa. 

• Área de trabalho ilimitada.

• Portátil. 

• Funciona sobre lousas verdes.

• Pronta para uso com o projetor “Proinfo”.
http://www.youtube.com/watch?v=9MdfIUZ6YZs

Tecnologia catarinense protegida por patentes 

internacionais.

Público-alvo: Escolas públicas



Marcelo Amaral Rezende
marcelo@tawitech.com

48 3028-1099
48 8845-4136



Apesar da crescente popularidade 
dos sistemas emCloud Computing e 
SaaS, a Ahgora é vanguardista na 
aplicação que integra
hardwareà Web.

A Evolução



Sistema 

Ahgora Escolar

visa melhorar  

o ambiente escolar

e auxiliar a gestão

Alunos, pais, professores, diretoria, 
coordenação terão:
• acesso às informações em tempo 

real
• precisão e confiança nos dados
• BI para agilidade no processo de 

tomada de decisão


