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ADASOFT SERVIÇOS E TECNOLOGIA
EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL.

“Briefing” de Serviços

Capítulo

único
SERVIÇOS
Treinamentos:


AS-ICD
ADASOFT INSTRUCTIONAL CONTENT DESIGN.
“Design” de conteúdo instrucional para WEB.



AS-xBL
ADASOFT PROBLEM BASED LEARNING AND TEAM BASED
LEARNING:
Capacitação em desenvolvimento de cursos e treinamentos com metodologia PBL
(Problem Based Learning), e para grande times de treinandos com TBL (Team Based
Learning).



AS-A360
ASSESSMENT 360:
Capacitação em planejamento, aplicação e tabulação de avaliações 360º.



AS-TPI
CAPACITAÇÃO EM TPI
(Teste de progressão individual). Treinamento em planejamento, aplicação e avaliação do
TPI ao longo de um curso completo.



AS-CAM
CAPACITAÇÃO EM AMBIENTE DE “ELEARNING”
Treinamento com ferramenta de elearning, conceitos e utilização em plataforma (“moodlebased”).



AS-A2E
ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE DE ELEARNING.
Treinamento em administração, monitoramento, instalação, configuração e suporte para
ambiente de elearning.



AS-HIF
HYPERMEDIA FUNDAMENTALS.
Treinamento em conceitos e aplicações de hipermídia (imagens, áudio, interação,
percepção humana, fisiologia da percepção). Teórico.

Serviços internet, web e outros:


WS-HOS
ADASOFT HOSTING.
Hospedagem Linux e Windows.



WS-iBOARD
ADASOFT iBOARD – LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
Infra-estrutura de serviços de internet com hospedagem altamente profissionalizada,
acesso , disponibilidade e suporte para aplicação de suporte ao ensino presencial e a
distância (elearning). LMS (learning management system), com learning tracking, etc.



WS-IST
iBOARD SAFE TEST SERVICES
Testes e certificações em ambiente WEB seguro



WS-ECP
ELEARNING CAPACITY PLANNING SERVICES
Planejamento de capacidade para elearning.



WS-T2C
TIME TABLE CREATION SERVICES
Consultoria, treinamento e representação em solução para elaboração de horários. Esta
solução envolve parceiro na Hungria. Possuímos a vivência na utilização dessa solução
que trata de grades horárias envolvendo conflitos de turmas, salas, laboratórios, recursos,
e critérios para distribuição e alocação de aulas, múltiplos professores por aula, etc.



WS-ICD
ADASOFT INSTRUCTIONAL CONTENT DESIGN SERVICES
Criação e “Design” instrucional de conteúdo regular e hipermídia para WEB.



WS-xBL
ADASOFT PROBLEM BASED LEARNING AND TEAM BASED
LEARNING SERVICES:
Consultoria e assessoria na implantação e/ou reciclagem com metodologia PBL (Problem
Based Learning), e para grande times de treinandos com TBL (Team Based Learning).



WS-A360
ASSESSMENT 360 SERVICES
Planejamento, “design” , aplicação e tabulação de avaliações 360º.



WS-TPI
TPI SERVICES
Planejamento, “design” , aplicação e avaliação do TPI (Teste de progressão individual).

