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Universidade Correios Na UC você vai ficar sabendo como funcionam os modelos pedag ógico e 
educacional, baseados na educação a distância e no ensino corporativo.(20/07/04)  

MicroPower: Docent Contribuir para o sucesso de nossos Clientes e Parceiros com soluções 
tecnológicas que suportem seus projetos de B2B, B2C e e-Learning.(29/07/04)  

Academusnet O Academusnet é um sistema de informação que permite o desenvolvimento e 
disponibilização de ambientes de aprendizado via internet.(20/07/04)  

EAD Sumaré Centro de apoio ao docente Sumaré no uso dos recursos tecnol ógicos oferecidos pela 
faculdade à comunidade acadêmica.(20/07/04)  

AcademiaGlobal A missão da Academia Global é tornar-se o referencial de acesso à educação,formação 
profissional e cidadania pela qualidade e diversidade dos seus conte údos.(23/07/04)  

e-Learning Brasil Portal de cursos e aulas virtuais voltado aos públicos corporativo e pessoas físicas.
(23/07/04)  

GESTUM - Educação a Distância Aproximando Pessoas Criada no princípio de 1999, a Gestum nasceu 
com a missão de desenvolver soluções para e-learning. De uma fase inicial dedicada a estudos, 
pesquisas e desenvolvimento, tanto na área educacional quanto na tecnológica, derivou o que 
denominamos "Solução Integrada Gestum", composta de várias metodologias e ferramentas para o 
desenvolvimento de treinamento via web.(29/07/04)  

EduWeb A missão da EduWeb é prover tecnologia, serviços e conteúdo para as áreas estratégicas da 
economia da informação: e-learning & e-commerce.(26/07/04)  
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TD-Online Cursos e Serviços O projeto TD-Online apresenta um espaço de reflexão e desenvolvimento, 
com os temas: Curso de Atualização para Professores e Outros Educadores e Curso de 
Autoconhecimento.(29/07/04)  

PZZ EDUCATION SERVICES Missão: Contribuir para o desenvolvimento intelectual e profissional de 
pessoas vinculadas a empresas, institui ções e sociedade em geral.Desenvolver iniciativas que facilitem o 
aprendizado através de tecnologias disponíveis na Internet.Estimular o aperfeiçoamento contínuo, 
baseado em valores democráticos.(29/07/04)  

PROLICEN Curso de Física on-line, com o conteúdo de primeiro ano do Ensino Médio. Texto expositivo 
da teoria, acompanhado por animações interativas. As animações são applets de Java que usam 
qualquer navegor da Internet. Usamos os princípios da Aprendizagem Significativa.(29/07/04)  

Fundap Site mantido pelo governo do estado de São Paulo que oferece cursos a distância em especial 
para a área administrativa.(29/07/04)  
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