EAD | INSPIRE

LICENCIAMENTO

/// apresentação
A plataforma EAD | Inspire foi criada pensando na simplicidade de acesso dos usuários. Sua
linguagem é direta e objetiva, o que gera uma navegabilidade amigável e proporciona facilidade
no processo de interação entre alunos e professores.

// vantagens oferecidas
• Colaboração/Cooperação – construção de conhecimento coletivo.
• Extrapolar fronteiras – intercâmbio entre participantes de diferentes localidades.
• Autonomia/flexibilidade - liberdade de escolha de local e horário de acesso.
• Organização/Disciplina – para organizar o volume de conteúdo disponibilizado.
• Economia - oferta maior de vagas e alternativa de educação continuada.
• Mobilidade e inclusão – acesso mais econômico

/// licenciamento
Com o licenciamento da nossa plataforma, a empresa realiza a adequação de acordo com
sua necessidade, com controle de gerenciamento por uma taxa fixa. Poderá customizar o
ambiente virtual com sua identidade visual e inserir e atualizar conteúdo próprio para cada
curso específico. Estarão à disposição várias ferramentas para gestão de usuários, cadastros,
matrículas, frequência e progresso dos alunos.

// benefícios
• Customização – personalizar a plataforma de acordo com a imagem da instituição interessada,
incluído o serviço de um especialista para adaptação de layout e programação;
• Gestão de usuários – adicionar e localizar usuários, ativar e desativar matrículas, exportar fichas
de inscrição e lista de matriculados;
• Gestão de conteúdo – adicionar, alterar, duplicar ou excluir cursos, inserir e editar textos
personalizados sobre instituição e curso;
• Controle de progresso dos alunos – os relatórios quantitativos de acessos ao curso e
participação no Fórum são gerados automaticamente pelo sistema administrador, propiciando
um acompanhamento diário;
• Ganho de escala – o sistema pode ser acessado ao mesmo tempo por centenas de pessoas;
• Assessoria pedagógica – orientação inicial para estruturação da metodologia;
• Suporte técnico – equipe especializada para assistência de navegabilidade;
• Formatos de contratos – o contratante poderá optar por realizar um curso, fechar um pacote
semestral ou anual ou, ainda, realizar quantos cursos desejar, inclusive a especialização.

/// plataforma ead | inspire
A plataforma EAD da Inspire Gestão Cultural vem de uma experiência metodológica de mais
de 13 anos, com a realização de cursos em âmbito nacional e internacional, e, desde então, tem
passado por um processo constante de atualização tecnológica, adaptando-se para melhor
atender alunos e professores.
Para saber mais sobre o licenciamento da plataforma EAD | Inspire, entre em contato pelo e-mail
contato@inspirebr.com.br.

