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Educação para 
todos e para 
cada um

Impacto Real para um 
Melhor Aprendizado
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O mundo está cada vez mais INTERLIGADO.

Até 2015, de 80 a 90% das pessoas em países desenvolvidos e 50% nos países emergentes, terão acesso à banda 
larga. Por outro lado, apenas 7% dos estudantes possuem dispositivos eletrônicos. Isso significa que 1,3 bilhão deles 
irão adquirir dispositivos nos próximos anos.

A tecnologia é um dos caminhos para desenvolver novas competências, por meio do acesso a conteúdos e 
ferramentas de aprimoramento profissional, promover comunidades de aprendizagem pela criação e manutenção 
de ambientes, em que prevaleça a troca de experiências, e difundir práticas inovadoras com o reconhecimento e 
divulgação de projetos de ensino e aprendizagem.

Plano Nacional de 
Competitividade 
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O que nos move:
• Tornar a tecnologia mais acessível e disponível a um número cada vez maior de pessoas.
• Crer que a tecnologia pode mudar o mundo e melhorar a qualidade de vida.
• Oferecer ferramentas que permitam mais eficiência, criatividade e conectividade.
• Criar oportunidades para que pessoas e negócios realizem todo o seu potencial.
• Trabalhar junto a entidades sem fins lucrativos para colocar à disposição habilidades, tecnologias e recursos para
 servir às comunidades em todo o mundo.
• Eliminar disparidades de oportunidades para assegurar o futuro dos jovens e, consequentemente, o futuro da   
 economia global.
• Ajudar governos, empresas e cidadãos a desenvolver potencialidades locais e atingir suas metas, por meio da
 capacitação com ferramentas eficazes.
• Gerar impacto real para um futuro melhor.

Como a Microsoft alavanca a competitividade nacional:
• Criando oportunidades DIRETAS para 18 mil empresas parceiras e 424 mil profissionais de TI.
• Para cada R$ 1 faturado pela Microsoft Brasil, outros R$ 11 são gerados na economia local.

*Fonte: IDC 

4 Prioridades básicas:

6 tendências chave  
para a educação:

Ensino inovador

Fazer mais com menos

Personalização

Empregabilidade

Urgência para conduzir a mudança

Revolução no conteúdo digital

Educação e 
capacitação

Inovação e 
pesquisa

Cidades 
sustentáveis

Pequenas e 
médias empresas
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A Microsoft tem a missão de ajudar educadores 
e estudantes em todo o mundo a atingir o seu 
potencial pleno.

A área de Educação está no topo das 
prioridades da Microsoft. Como resultado,  
90% das iniciativas de cidadania corporativa 
estão voltadas para a capacitação de jovens 
talentos e para a formação e qualificação de 
educadores. 

A Microsoft acredita que esses sejam elementos 
para alavancar a competitividade, com impacto 
direto na economia local.

A Missão da Microsoft na Educação 

11 milhões de jovens 
e adultos foram 
beneficiados pelos 
programas de capacitação 
em tecnologia nos últimos 
9 anos no Brasil.
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A Microsoft

Como?

Empenhada em fazer a diferença e gerar impacto, oferece soluções para apoiar a 
melhora da qualidade dos resultados da aprendizagem nas instituições de ensino.

Capacitação Gestão
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Capacitação 
para inspirar e desenvolver talentos 

Levar o conhecimento e a 
prática para dentro das salas 
de aula é o caminho para o 
aperfeiçoamento e para um 
futuro melhor. As iniciativas 
da Microsoft ajudam no 
desenvolvimento humano 
e social, pois facilitam o 
acesso dos cidadãos às novas 
tecnologias. Conheça, a seguir, 
os projetos da Microsoft e 
conte com a nossa parceria 
para acelerar os avanços da 
sua região.

Acesso à Ferramentas

Alunos Professores Parceiros Dispositivos

Programas de Formação

Reconhecimento

EmpregabilidadeCapacitação



7

Mais informações:
www.dreamspark.com

Os educadores também podem se 
beneficiar do programa para uso 
dos softwares em sala de aula.

Acesso à ferramentas

O programa DreamSpark oferece o acesso 
gratuito a softwares para desenvolvimento e 
design de TI a estudantes do ensino médio e 
universitários, como Microsoft Visual Studio e 
SQL Server. 

Os conteúdos com recursos multimídia 
e e-books estão disponíveis no portal do 
programa (www.dreamspark.com), em 
português e inglês. Os inscritos podem acessar 
o Dreamspark enquanto estiverem matriculados 
na instituição de ensino cadastrada.

Qualquer estudante formalmente matriculado 
no ensino médio, técnico, superior ou pós-
graduação pode ter acesso aos programas, 
desde que possua um e-mail com domínio de 
uma instituição de ensino ou uma carteira ISIC. 
Isso possibilita o desenvolvimento de habilidades 
de TI, facilitando a entrada no mercado de 
trabalho e permitindo que o estudante exercite 
a capacidade de criação de programas e até 
mesmo de novos negócios.

Benefícios:
• Utilização dos recursos dentro e fora de sala de aula.
• Melhora das habilidades em TI.
• Mais chances do estudante sair empregado da   
 instituição de ensino.
• Possibilidade de desenvolvimento de seus próprios  
 programas e tecnologias.

Mais informações:
www.dreamspark.com

Os educadores também podem se beneficiar 
do programa para uso dos softwares em sala 
de aula.

DreamSpark

Mais informações:
http://aka.ms/shape-the-future  

Se você representa a Secretaria de Educação do seu estado ou município e quer saber mais sobre o programa 
Shape the Future, entre em contato conosco pelo e-mail shapethefuture@microsoft.com ou fale com um 
parceiro Microsoft em sua região.

O programa utiliza o conceito de “um computador por aluno”, permitindo o uso do computador na sala de aula e 
em casa. Criado como um programa global de inclusão digital, em colaboração com nossos parceiros, o programa 
Shape the Future foi desenvolvido especialmente para ajudar as Secretarias de Educação a proporcionar, aos seus 
estudantes e educadores, o uso da tecnologia como ferramenta para educação. Este programa possibilita a entrega 
de computadores com pacotes de softwares específicos para a educação pública.

Shape the Future 
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A Microsoft possui uma iniciativa mundial intitulada Parceiros na Aprendizagem (Microsoft Partners in Learning 
– PIL). Lançada em 2003, visa disponibilizar tecnologias e apoio pedagógico para o desenvolvimento do 
potencial pleno de gestores, educadores, estudantes e de toda a comunidade escolar. Esta iniciativa demonstra o 
compromisso da Microsoft para a melhoria da qualidade da educação e ampliação da inclusão digital e social, por 
meio dos recursos da tecnologia.

Essa formação continuada, com conteúdo gratuito, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de educadores e estudantes de instituições de educação, públicas e privadas, de ensino 
fundamental e médio, no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação.

Melhora da Qualidade da Educação, por meio de:

Desenvolvimento 
de competências –  
oferecendo conteúdos, 
currículo e  
desenvolvimento 
profissional

Comunidades  
de aprendizagem –  
disponibilizando 
ambientes de troca 
de experiências entre 
educadores

Expansão de 
práticas inovadoras – 
reconhecendo 
experiências de ensino 
e aprendizagem do 
séc. XXI

Programas de Formação
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A iniciativa apoia o desenvolvimento profissional dos estudantes, por meio do uso e do conhecimento da 
tecnologia, promovendo a qualificação profissional para entrada no mercado de trabalho, pelo programa de 
formação, intitulado Estudantes Inovadores.

Aluno Monitor
• O curso Aluno Monitor foi criado para estudantes do Ensino Fundamental II e Médio de escolas públicas ou  

privadas. Este curso tem como base um conteúdo para propiciar conhecimentos em Informática, vivência do   
uso de tecnologias, orientação e preparo para o ensino superior e vida profissional. 

• Os estudantes iniciam seus estudos relacionados à Informática e aprendem, com atividades práticas, como o uso  
das tecnologias pode propiciar novos conhecimentos e ações para o bem próprio. O uso de redes sociais e da    
Web 2.0 também são discutidas, sem se perder de vista os cuidados e a navegação segura. O curso é finalizado   
mostrando novas perspectivas para o futuro e ingresso no mercado de trabalho.

• Curso realizado 100% à distância.

O programa é dividido em seis módulos, descritos abaixo:

Módulo 1 
Apresentação do curso: 
Objetivo, Estrutura e 
Como se formar?

Módulo 2
Primeiros Passos

Módulo 3

Conhecendo o Computador:

• Conceitos Gerais -  
   Hardware e Software
• Sistemas Operacionais -   
    Windows 8
• Redes
• Manutenção preventiva

Módulo 6
Mercado de trabalho

Módulo 4
Otimizando seu desempenho:

• Introdução ao Office

- Microsoft Word;
- Microsoft Excel;
- Microsoft PowerPoint;
- Microsoft OneNote.

Módulo 5
Web 2.0
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1. Entra e Adota: 

Os educadores se inscrevem no portal mundial 
de educadores “PIL Network (Rede Parceiros na 
Aprendizagem)” para desenvolver habilidades 
básicas para utilizar as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) e ampliar sua 
compreensão de como integrá-las às atividades 
de sala de aula;

 2. Adapta: 

Neste estágio, os educadores realizam atividades 
práticas das “Oficinas Windows na Sala de Aula” 
nas quais utilizam as TIC nas práticas pedagógicas, 
utilizando diversas ferramentas disponíveis no 
Microsoft Learning Suite, principalmente com foco na 
produtividade dos estudantes;

3. Apropria: 

Com o curso “Office 365” os educadores focam o 
trabalho cooperativo, projetos de aprendizagem, 
atividades de vivência e interdisciplinaridade, 
utilizando todas as ferramentas disponíveis do 
ambiente;

4. Inventa: 

Após realizarem o curso “Aprender em Parceria”, os 
educadores descobrem novas formas de utilizar as 
ferramentas e combinam múltiplas tecnologias. Com 
isso, poderão inventar novas formas de utilização de 
tecnologias digitais para a sua atividade profissional.

Ainda dentro da iniciativa Parceiros 
na Aprendizagem, encontra-se 
o programa de formação de 
educadores intitulado Educadores 
Inovadores. Este programa possui 
como base os 4 estágios evolutivos 
de apropriação da tecnologia digital. 
Em cada estágio, é previsto que o 
educador realize uma capacitação 
ou ações que possam agregar novos 
conhecimentos, novas práticas 
e o aprimoramento do uso de 
tecnologias digitais à prática docente. 

Educadores 
Inovadores
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PIL Network
Rede Parceiros na Aprendizagem 

Lançada em Abril de 2012, a rede PIL Network é uma rede social que faz parte do programa “Parceiros na 
Aprendizagem”. Trata-se de um ambiente de colaboração onde educadores e gestores escolares de diferentes 
nacionalidades podem trocar experiências sobre projetos inovadores que fazem uso da tecnologia em sala de aula, 
ampliando a discussão de novos métodos e caminhos didáticos que atendam as necessidades do perfil atual de 
estudantes, mais dinâmicos e conectados. 

O site atende mais de 115 países, possui mais de 4 milhões de educadores cadastrados e está disponível em 36 
idiomas por meio da ferramenta Microsoft Translator, que permite trocar experiências com educadores de outras 
culturas sem se preocupar com as diferenças da língua.

O portal inclui:
• Atividades de aprendizagem: onde é possível postar planos de aula e fazer download de outros projetos   
 desenvolvidos por colegas do mundo todo;

• Ferramentas gratuitas do Microsoft Learning Suite e tutoriais para o uso pedagógico;

• Sistema de insígnias: quanto mais se participa, mais reconhecimento se recebe;

• Fórum de discussões globais que possibilitam a troca de experiências.

O objetivo deste curso é fornecer acesso, base teórica e prática para utilizar todos os recursos tecnológicos 
digitais disponíveis dentro do portal de colaboração do Office 365, agregando as tecnologias como 
ferramentas que potencializam o trabalho do educador dentro da sala de aula e facilitam o aprendizado dos 
estudantes. Esta capacitação é aplicada na modalidade mista (presencial e à distância), em um total de 46 
horas.

• Módulo 1 “Introdução” – Visão geral e a forma de acesso aos recursos oferecidos, bem como as    
 estratégias e dicas para participar do curso.

•  Módulo 2 “Outlook, calendário e pessoas” - O participante aprenderá a utilizar o Outlook, que oferece   
 inúmeros recursos para organizar as tarefas, reuniões e grupos de contato, além do eficiente serviço de   
 envio de mensagens.

•  Módulo 3 “SkyDrive e Office na nuvem” – Otimiza as atividades escolares por meio dos principais   
 aplicativos do Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) todos na nuvem, por meio do   
 SkyDrive, e integrados ao Sharepoint para o compartilhamento de trabalhos com estudantes e    
 educadores de forma segura.

•  Módulo 4 “Lync Online” – A melhor forma de usar esta ferramenta de mensagens instantâneas, na qual é  
 possível participar de aulas on-line, gravá-las e compartilhá-las entre usuários da mesma comunidade   
 escolar.

Abaixo o detalhamento de cada um dos programas citados:

Mais informações e cadastro: 
www.pil-network.com

Office 365 para Educação
Um universo de possibilidades
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Oficinas de tecnologias 
digitais e aprendizagem 
colaborativa – Windows 
na Sala de Aula
Este curso foi desenvolvido com o objetivo de 
apresentar possibilidades de uso de tecnologias 
digitais e ferramentas Microsoft no contexto 
educacional, que possibilitem a melhoria da 
aprendizagem.

Em cada módulo, são apresentados exemplos de 
como vivenciar experiências de aprendizagem 
colaborativa com o uso das tecnologias por meio 
do desenvolvimento de projetos e indicação de 
leitura de aprofundamento para os principais 
conceitos das habilidades do século XXI. 

Esta capacitação é aplicada na modalidade mista 
(presencial e à distância), em um total de 60 horas.

Módulo Ferramentas utilizadas

1

2

3

4

5

6

Preparando-se para  
a educação 3.0 

Microsoft Learning Suite
PIL-Network

Comunicação e colaboração   
ampliando o espaço escolar

Bing
Bing Translator
Skype

A mobilidade facilitando a 
aprendizagem. Desenvolvendo   
projetos com apoio da nuvem

OneNote 
SkyDrive

Estudantes pesquisadores e 
autores de conteúdos interativos 

Autocollage 
Photo Story

Aprendendo e ensinando 
com games Kodu

Divulgue seu projeto: 
inspirando educadores! 
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Acesse o site e 
conheça os parceiros 
técnicos que estão 
aptos a aplicar as 
capacitações nos 
programas da 
iniciativa Parceiros 
na Aprendizagem.

Mais informações:
www.microsoft.com/brasil/educacao

Mais informações:
http://aka.ms/virtual-academy

519 mil 420 mil 21 mil 
educadores 
e gestores 
capacitados
desde 2003

estudantes 
capacitados 
desde 2003

escolas 
participantes

Em todo o Brasil

Este curso tem por objetivo formar educadores interessados em aprimorar 
a educação e oferecer aos seus estudantes atividades de aprendizagem 
motivadoras e ricas em Tecnologia.

O profissional mais experiente é capacitado para multiplicar o 
aprendizado, dando suporte e atuando como mentor de seu par, que 
juntos, elaboram estratégias de ensino, especialmente as voltadas para o 
uso da tecnologia em sala de aula, sempre contextualizada no âmbito da 
pedagogia. 

Esta capacitação é aplicada na modalidade mista (presencial e à distância), 
em um total de 80 horas.

Módulo I - Aprender em Parceria

Módulo II - Colaborar é Preciso

Módulo III - Da Ideia ao Planejamento

Módulo IV - Hora da Transformação

Módulo V - Afinando o Jogo

Módulo VI - Espírito de Equipe

Aprender em Parceria

Microsoft Virtual Academy (MVA) 
A Microsoft Virtual Academy (ou MVA) oferece treinamento online da Microsoft, realizado por especialistas, 
para ajudar os tecnólogos a aprender constantemente. São centenas de cursos disponibilizados em 11 idiomas 
diferentes. Nossa missão é ajudar desenvolvedores, profissionais de TI e estudantes avançados a aprender sobre a 
mais moderna tecnologia, desenvolver suas habilidades e progredir em sua carreira. A MVA é gratuita, e o serviço 
inteiro é hospedado no Windows Azure.

Cobertura de Produtos/Tecnologias:
• Windows 8/8.1
• Windows Phone

• System Center 2012
• Visual Studio

• Windows Azure
• Office 365

• Virtualização e muito mais.

• Conteúdos de formação em    
 tecnologias Microsoft. 

• Preços especiais para os exames 
 de certificação Microsoft.

• Diferencial para a instituição, pois   
 agrega valor às suas ofertas. 

Mais informações:
www.microsoft.com/itacademyMais informações:

www.microsoft.com/education/pt-
br/Pages/itacademy

IT Academy
É um programa educacional de 
capacitação disponível para todas 
as instituições de ensino. Foi criado 
para oferecer aos estudantes os 
conhecimentos de tecnologia do 
século XXI, indispensáveis para 
alcançarem a certificação e  torná-los 
mais produtivos e preparados para o 
mercado de trabalho.

Benefícios:
12.600 IT Academies

160 países
Mais de 7,5 milhões
de estudantes atendidos

Mais de 750.000
educadores atendidos

Mais de 1 milhão 
de certificações
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88 mil inscritos

25 mil participantes

21 mil capacitações online

4,2 mil com a certificação Microsoft Technology Associate (MTA)

Students to Business
Programa criado para capacitar estudantes gratuitamente. Ele oferece conteúdo nas áreas de TI, online, para tornar 
os estudantes mais preparados para o mercado de trabalho. O Students to Business (S2B) já beneficiou mais de 100 
mil estudantes desde 2007, e a taxa de empregabilidade ultrapassa os 80%. 

O S2B oferece 84 horas de capacitação, por meio de aulas teóricas (online e presenciais), além de informações 
sobre as carreiras de TI. Permite que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática, com projetos que os 
transformam em profissionais juniores de Infraestrutura e Desenvolvimento de Softwares.

Mais informações:
www.programaS2B.com.br

Mais informações:
www.microsoft.com/learning/pt-br

Certificações Microsoft
Microsoft Office Specialist (MOS) - Conquiste as habilidades necessárias para obter o máximo do Microsoft Office 
certificando-se em um dos softwares que compõem o pacote de aplicativos da Microsoft. Esse é o primeiro passo 
para conquistar as demais certificações: Microsoft Office Specialist Expert e Microsoft Office Specialist Master.

Microsoft Technology Associate (MTA) - É o ponto de entrada recomendado para certificações de TI e preparação 
profissional. Seja aprovado em um único exame e obtenha sua certificação. 

Opções: 

• Infraestrutura de TI

• Database

• Developer

Microsoft Certified Professional (MCP) - É um programa complementar de formação, que prova a capacidade 
do profissional de implementar, planejar, administrar, desenvolver ou solucionar problemas em uma ou mais 
tecnologias da Microsoft, com o máximo de eficiência e menores custos.

Categorias:

• Server

• Desktop

• Applications

• Database

• Developer



15

Reconhecimento

Prêmio Microsoft Educadores Inovadores
O Prêmio Microsoft Educadores Inovadores reconhece os melhores projetos educacionais, que fazem uso de 
tecnologia, desenvolvidos por educadores de escolas públicas e privadas. 

O objetivo é incentivar o desenvolvimento de ações de incorporação das tecnologias em atividades que 
proporcionem um melhor desempenho da comunidade escolar.

Dessa forma, a premiação propicia a criação de referências importantes e experiências que favorecem 
a transformação da escola em um espaço de aprendizagem contínua – para educadores, estudantes 
e comunidade em seu entorno - bem como a valorização de suas lideranças e o reconhecimento da 
importância de seu papel para a criação de uma cultura de uso de tecnologias nos ambientes educacionais.

Imagine Cup
Criada em 2003, a Copa do Mundo da Tecnologia é uma iniciativa em que todos os estudantes elegíveis* são 
convidados para usar sua imaginação e criar soluções tecnológicas em uma das Categorias ou Desafios.

Nos últimos anos, o Brasil foi recordista em número de projetos inscritos e reconhecidos mundialmente em 
diversas categorias. Em Games, por exemplo, o Brasil é tricampeão. Em 2012, a competição recebeu mais de 
245 mil inscrições de mais de 180 países, sendo 33 mil de estudantes brasileiros.

Mais informações:
www.educadoresinovadores.com.br

Mais informações:
www.imaginecup.com.br

Importante: estudantes elegíveis para participar da Imagine Cup devem estar cursando Ensino Médio Técnico ou Regular ou 
qualquer curso relacionado ao Ensino Superior (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado).
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BizSpark
O programa BizSpark fomenta o empreendedorismo ajudando empresas iniciantes (startups) a se desenvolverem. 
Para facilitar o começo destes empresários, torna possível o acesso aos softwares Microsoft permitindo que a 
startup possa competir no mercado. Tais softwares ajudam no desenvolvimento de programas e principalmente 
oferecem acesso ao Windows Azure, plataforma que possibilita a utilização e desenvolvimento de aplicativos para 
computação na nuvem, representando diminuição dos custos com gerenciamento e hospedagem na internet. 

O BizSpark oferece ainda o suporte técnico para os participantes, assim como uma vasta rede de comunicação 
com outros usuários. Proporciona capacitação em marketing e negócios para empresários iniciantes, na qual são 
apresentadas noções de empreendedorismo, gerenciamento e promoção de produto/marca.

Como parte do programa, as startups ainda ganham visibilidade para a indústria, investidores, incubadoras, 
aceleradoras e agências governamentais. Por meio da rede interligada, podem ser orientadas e financiadas,      
tendo assim as principais ferramentas necessárias para o sucesso do negócio.

As startups devem ser 
privadas, existir há menos 
de 5 anos, ter uma receita 
inferior a US$ 1 milhão e ter 
como principal finalidade 
o desenvolvimento de 
programas e softwares 
para serem consideradas 
elegíveis ao BizSpark. 

Mais informações:
www.microsoft.com/bizspark

Empregabilidade
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Principais desafios educacionais de hoje:

Melhorar os 
resultados do 
aprendizado

Aumentar a eficiência
Analisar e controlar 
efetivamente os 
objetivos

Gestão 
e eficiência operacional com o uso de soluções de parceiros 
e da plataforma Microsoft.

A Microsoft oferece soluções para aprimorar a qualidade do 
aprendizado. Com foco na gestão de negócios, as ferramentas de ensino 
e gerenciamento de conteúdos ajudam a promover o crescimento 
socioeconômico. Saiba mais sobre os produtos da Microsoft e como eles 
podem apoiar o desenvolvimento da instituição.
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Para Estudantes
Voltado para o aprendizado criativo:

• Organizar as anotações, escrever as   
 atribuições, calcular, planejar e criar projetos  
 multimídia.

• Oferecer ferramentas gratuitas de   
 aprendizado, programação e criatividade para  
 os estudantes e educadores.

• Promover a comunicação por meio de voz,  
 vídeo ou mensagem instantânea – direto de  
 interfaces familiares.

Ensino e Aprendizagem

Análise e Gerenciamento

Eficiência da Equipe de TI

Soluções de ParceirosProdutosMicrosoft

Gestão

Mais informações:
www.aka.ms/learningsuitebr

Ensino e Aprendizagem

A plataforma de Ensino 
e Aprendizagem da 
Microsoft conta com 
produtos e soluções que 
permitem que os usuários 
de hoje criem, entreguem 
e gerenciem o conteúdo 
por meio de qualquer 
dispositivo, em qualquer 
lugar, a qualquer hora.

Ferramentas de fácil publicação:

• Apresentar trabalhos como um site da web, blog,  
 vídeo e folheto.

• Colaborar a partir de qualquer lugar com uma   
 conexão com a Internet com o Office 365 para   
 Educação.

• Armazenar gratuitamente na nuvem.

• Disponibilizar a Microsoft Learning Suite:   
 Ferramentas gratuitas para as disciplinas de   
 matemática, música, design e ciências.
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Uma experiência de usuário consistente em todos os dispositivos.

Mais de 20 ferramentas e recursos gratuitos para estudantes e educadores 
utilizarem em sala de aula.

Para educadores: www.pil-network.com

Para estudantes: www.aka.ms/learningsuitebr

Permite monitores e teclados adicionais em um único computador para 
fornecer a cada estudante sua própria estação de trabalho no computador.

Para Estudantes e Educadores

Os Produtos Microsoft para Aprendizagem

Desenvolvimento 
de conteúdos de 
E-Learning

Maneiras simples de 
gerenciar

Ferramentas 
inteligentes de 
avaliação

Mais informações:
http://office.microsoft.com/pt-br/academic/#ProPlus

Para a Equipe Acadêmica

Microsoft Student Advantage
As instituições de ensino, que adquiriram licenças do Office 365 ProPlus ou Office Professional Plus para o 
corpo docente e para a equipe administrativa, podem expandir o acesso para todos os alunos e instalar o 
Office 365 ProPlus gratuitamente em até cinco dispositivos.

O Office 365 ProPlus inclui todos os aplicativos do tradicional pacote Office (Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote, Outlook, entre outros). Quando uma escola combina o Student Advantage com outros serviços 
em nuvem da Microsoft, como o Exchange Online, SharePoint Online e Lync Online (todos disponíveis 
gratuitamente por meio do Office 365 Education), os alunos passam a ter acesso ao mesmo conjunto de 
ferramentas e serviços de produtividade utilizados por grandes empresas de todo o mundo.

Este benefício  é exclusivo para instituições de ensino que possuem algum dos contratos de licenciamento 
acadêmico Microsoft: Enrollment for Education Solutions (EES), Open Value Subscription-Education 
Solutions (OVS) e School Agreement (SA). 
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Portais da Web individuais, onde os estudantes e os educadores podem 
acessar os aplicativos, listas de classe, horários e recursos que eles 
precisam.

E-mail, calendário, agendamento de recursos, gerenciamento de contatos, 
correio de voz e comunicações unificadas. 

Comunicações unificadas, incluindo presença, mensagem instantânea, 
voz, conferência de áudio e vídeo.

Software para o desenvolvimento de apresentações multimídia, podcasts, 
vídeos ou cursos online interativos, além da possibilidade de continuar 
a trabalhar usando Office Web Apps, mesmo que eles não tenham o 
software em seus computadores.

Comunicação e Produtividade

As instituições podem aumentar sua eficiência com as soluções educacionais de análise da Microsoft. 

Ajudam a EQUIPE ADMINISTRATIVA a:

• Ter uma visão completa do desempenho da instituição.

• Simplificar o controle.

Ajudam a EQUIPE ACADÊMICA a:

• Encorajar a melhoria contínua.

• Realizar publicação nos padrões profissionais.

• Simplificar o gerenciamento de dados e as análises.

Análise e Gerenciamento

Disponível   
na nuvem

Disponível   
na nuvem

Disponível   
na nuvem
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Os Produtos Microsoft para Análise e Gerenciamento

Software para o desenvolvimento de apresentações multimídia, podcasts, 
vídeos ou cursos online interativos, além da capacidade de continuar 
a trabalhar usando Office Web Apps, mesmo que eles não tenham o 
software em seus computadores.

Software baseado em assinatura online para o desenvolvimento de 
apresentações multimídia, podcasts, vídeos ou cursos online interativos. 

Compartilhamento de análises com colegas espalhados pelo Brasil e 
melhora da produtividade com a ferramenta de comunicação unificada.

Estação de trabalho

Melhora da capacidade de trabalhar remotamente, conectando a equipe 
e os estudantes automaticamente à sua rede e recursos usando o Direct 
Access.

Combinação de dados de múltiplos sistemas, incluindo RH, atendimento, 
desempenho, LMS e análise dos dados para obter relatórios de 
desempenho de toda a instituição. 

Compartilhamento de informações e conteúdo de uma maneira 
transparente por meio de um ou vários portais para todos, na 
infraestrutura local ou na nuvem.

Criação de uma estrutura de relacionamento para atendimento, detalhes 
de contato, desempenho, pagamentos e subsídios.

Nuvem Privada e Pública

Todos estes 
softwares  

estão 
disponíveis 
na nuvem

Disponível   
na nuvem

Disponível   
na nuvem
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O pacote de ferramentas da Microsoft ajuda os profissionais de tecnologia a gerenciar e proteger as 
operações de TI de maneira eficiente em termos de custo.

Benefícios:
• Gerenciamento da TI.

• Fortalecimento e simplificação da segurança.

• Rápida expansão por meio da Virtualização.

• Otimização de recursos.

Eficiência da Equipe de TI
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Fornecimento aos funcionários e estudantes de uma identidade única, 
independente do dispositivo. Interface de autoajuda para os estudantes e 
educadores, para os problemas mais comuns de segurança.

Aumento da velocidade na implantação de computador e possibilidade de 
fazer o patch e a atualização das máquinas, remotamente. Manutenção de 
um inventário preciso de hardware e software e conciliação das licenças 
ao uso.

Uso de um serviço baseado na nuvem para gerenciamento e segurança 
dos seus dispositivos. Protege os PCs contra malwares e outras ameaças.

Estação de Trabalho 

Os Produtos Microsoft para Aumentar a Eficiência da Equipe de TI

Microsoft Desktop

Simplificação e padronização do gerenciamento de aplicativo, 
virtualizando suas estações de trabalho. Plataforma completa de 
Virtualização, com maior escalabilidade e desempenho conectado aos 
serviços de nuvem.

Construção, hospedagem e escalabilidade de aplicações em uma rede 
global de datacenters gerenciados pela Microsoft. Plataforma aberta e em 
nuvem, flexível para serviços de sites, máquinas virtuais, celular, big data, 
mídia e infraestrutura integrada.

Aceleração do tempo de implantação e configuração por meio de uma 
plataforma única de gerenciamento. Implementação das atualizações 
remotamente e manutenção de um inventário preciso de todos os 
hardwares e softwares, mantendo um ambiente padronizado e seguro.

Datacenter Dinâmico

Disponível   
na nuvem

Disponível   
na nuvem

Disponível   
na nuvem
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Agora que você conheceu as iniciativas e 
recursos da Microsoft, fale conosco ou com 
um parceiro e saiba como aproveitar estas 
facilidades no planejamento da sua gestão.

vi
si

o
n

lin
e.

co
m

.b
r

Mais informações institucionais:
www.microsoft.com/brasil/educacao

Mais informações sobre parceiros de solução:
www.pinpoint.microsoft.com/pt-br

Mais informações sobre parceiros de licenciamento
Authorized Education Reseleer
https://aer.microsoft.com


