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Expediente





“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. 
O modo como você o encara é que faz a diferença”, 

Benjamin Franklin

Apresentação



Link de Acesso:
https://www.rnp.br/servicos/alunos-e-professores

RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para a educação 
superior, ajudou a trazer, em 1992, a internet para o Brasil, 
com permanentes avanços em promover o uso inovador 
de Tecnologias da Informação e Comunicação, a RNP 
impulsiona a ciência e a educação para todos.



Google Education

Ferramentas Digitais do Google para Educação
https://ferramentasgoogle.weebly.com

Link de Acesso:
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/?modal_active
=none

Plataforma virtual disponibilizada pela Google, fornece 
ferramentas para que as Instituições de Ensino possam 
impulsionar o ensino e a aprendizagem a distância.



Microsoft Education

Link de Acesso:
https://www.microsoft.com/pt-br/education

Tecnologia acessível e fácil de administrar, transforma o 
tempo em sala de aula. Por meio de ambiente remoto, os 
educadores podem se concentrar em oferecer experiências 
de aprendizagem personalizadas que possibilitam melhores 
resultados.



Pergamum

Link de Acesso:
https://pergamum.ufam.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php

Com desenvolvimento de avançado software, a Rede 
Pergamum conseguiu integrar em único ambiente (site) 
informações de bibliotecas, museus, dentre outras 
instiuições, possiblitando consulta colaborativa de apoio à 
educação.



Link de Acesso:
https://www.moodlelivre.com.br/tutoriais-e-dicas/potal/
tutoriais-e-dicas-moodle/porque-usar-o-moodle 

Moodle

Plataforma Open Source (código aberto) de aprendizado a 
distância projetada para fornecer aos educadores sistema 
seguro e integrado na criação de ambientes personalizados de 
aprendizagem.



Café Comunidade Federada

Link de Acesso:
https://www.periodicos.capes.gov.br/
?option=com_plogin&ym=3&pds_handle=&calling_system=
primo&institute=CAPES&targetUrl=http://www.periodicos.
capes.gov.br&Itemid=155&pagina=CAFe 

Rede de acesso remoto ao Portal de Periódicos Capes para os 
usuários vinculados às instituições participantes. Para 
participar a instituição deve aderir a esse serviço provido pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).



Youtube Tutorial

Link de Acesso:
https://www.youtube.com/channel/UCGbyljWXwYh6ALVlIXl1V6w 

Reúne todas as informações acerca de tutoriais que ensinam 
como produzir, salvar, baixar, compartilhar vídeos, dentre 
outras possibilidades de interação compatíveis para PC.
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