
Fatores de Sucesso
Antes da criação do EaD, a VPIdata 
selecionava e treinava os 
colaboradores de forma manual e 
não padronizada. Hoje, todo o 
processo de seleção e treinamento é 
realizado na plataforma.

• Atualmente diversas consultorias 
usam o EaD como gestão de plano 
de carreira, melhorando a 
performance de toda equipe;

• A mecânica de prova on-line está 
sendo utilizada em diversas 
plataformas de EaD que não são 
específicas para "programadores".
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Desafios
IDE** que mantém 

todas as 
funcionalidades e 

funciona 
exclusivamente em 

um browser;

Tutor virtual que 
auxilia, na IDE, como 
o aluno deve resolver 

os exercícios;

Realização de 
exercícios interativos 

usando uma mecânica 
de jogos. O aluno 

"joga" e fixa o 
conhecimento;

Provas e testes 
totalmente online que 

podem ser criados 
pelos próprios 

usuários, e também 
relatórios completos 

para que o tutor possa 
acompanhar a 

evolução do aluno;

Uma biblioteca de 
mais de 2.500 

exercícios de lógica;

Vídeo interativo 
que sugere 

micro-exercícios e vai 
atualizando o material 

automaticamente.

Plataforma de 
Ensino à Distância

Tecnologias
Temos como foco principal 
disponibilizar cursos na área da 
programação, tais como Java, 
Python, Groovy e Grails, entre 
outros.
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* EaD - Wikipedia: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_
a_dist%C3%A2ncia
** IDE - Wikipedia:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_Desenvolvim
ento_Integrado

O Projeto
Ensino à Distância (EaD*) é uma modalidade de educação mediada por 
tecnologia, o que possibilita que alunos e mestres estejam em locais distintos, 
não necessitando de um ambiente formal de ensino. Pensando nisso, a 
VPIdata desenvolveu um EaD para ensinar a arte da “programação”. Nossa 
plataforma permite que o aluno gerencie seu próprio aprendizado e 
desenvolva sua autonomia, podendo acompanhar sua evolução no assunto 
estudado. Os alunos do nosso EaD têm acesso a vídeo-aulas, apostilas, 
apresentações e outras ferramentas que auxiliam o aprendizado.


