
Escolas de Ensino Superior passam a contar com shopping virtual de cursos e palestras 
para dirigentes, professores e alunos  
 
As Instituições de Ensino Superior de todo o país agora contam com cursos virtuais oferecidos 
pela IES online, que é uma união de empresas que são referência na educação brasileira.  
 
As Instituições de Ensino Superior de todo o país agora contam com cursos virtuais oferecidos 
pela IES online, que é uma união de empresas que são referência na educação brasileira. A 
EdiTAU, em parceria com a webAula S/A e com a Carta Consulta, oferecem programas virtuais 
para a capacitação de Reitores, Diretores, Coordenadores de Cursos, Professores e Corpo Técnico-
Administrativo de Instituições de Ensino Superior.   
 
Os cursos on-line, vão atender às áreas, educacional, gerencial, idiomas, informática e até de 
software livre. Graças aos módulos Shopping e e-Commerce da plataforma de ensino webAula, 
qualquer treinamento poderá ser visualizado e contratado diretamente pelo site  
(http://www.iesonline.com.br), com todos os processos automatizados, da compra à liberação da 
matrícula.  
 
Mas, não são apenas cursos que o IES online ((http://www.iesonline.com.br),  passa a oferecer. 
As Instituições de Ensino Superior contarão com outros serviços como livros, vídeos e palestras 
sobre assuntos relacionados com a gestão de organizações educacionais. Alguns Cursos já eram 
oferecidos pela Carta Consulta de modo presencial. Agora, as instituições terão a facilidade de 
encontrar produtos e soluções que facilitam a capacitação de seu quadro de colaboradores, de 
modo on-line. Com a tecnologia webAula Live, por exemplo, as escolas podem comprar palestras 
on line, agregando conhecimento a um menor custo. Pagando cerca de R$ 700,00, a Instituição 
de Ensino Superior tem acesso ao mesmo conhecimento, transmitido por um conceituado 
palestrante através de palestras 'ao vivo'. A diferença é o custo de trazer esse profissional, 
arcando ainda com as despesas de transporte, hospedagem e alimentação, sem falar na locação 
de espaço e infra-estrutura necessários para a apresentação, enfatiza Wille Muriel, Diretor da 
empresa Carta Consulta.  
 
Segundo o Diretor da EdiTAU, Claiton Muriel, as Instituições de Ensino Superior precisam 
capacitar constantemente seus funcionários e a redução de custos oferecida pelos cursos a 
distância ajuda a preencher essa necessidade. "Percebemos uma carência dos Coordenadores de 
Cursos por treinamentos nas áreas de gestão, legislação e jurisprudência educacionais, pois a 
procura tem sido grande", diz Claiton.  
 
Com o webAula Live, cada funcionário assiste à palestra no próprio computador ou um grupo pode 
ser reunido com o mesmo objetivo em um auditório, onde a transmissão poderia ser feita em um 
telão. Esta tecnologia da webAula permite ainda que o participante veja e ouça o palestrante em 
paralelo à apresentação utilizada por ele, um Power Point, por exemplo, ou qualquer outro 
documento que seja apresentado. Além disso, a platéia pode interagir, fazendo perguntas em 
áudio ou por escrito.   
 
Outras ferramentas estão disponíveis no site para permitir aos alunos se aperfeiçoarem a custos 
mais baixos. Com os vídeos on demand, por exemplo, as escolas podem ter uma explicação 
detalhada sobre assuntos relacionados à gestão de Instituições de Ensino Superior. O usuário não 
vai precisar baixar o vídeo e ocupar espaço no seu HD. Todos os vídeos estão disponíveis na 
internet com tecnologia que permite assistir sem que ele ?trave? a todo momento, como é comum 
acontecer no caso de exibição de imagens.  
 
Nos próximos dias 21 e 22 de Novembro de 2005, a EdiTAU realizará, em Belo Horizonte / MG, no 
Royal Golden Tower, o Encontro presencial para análise prática sobre a aplicação das tecnologias 
e da legislação vigente sobre educação a distância.  
 



Essa iniciativa reflete a preocupação de seus promotores em atender às Instituições de Ensino 
Superior em suas reivindicações por uma orientação mais segura sobre o processo de implantação 
de cursos e programas EAD nas Instituições de Ensino Superior. Na oportunidade será lançado 
oficialmente o ambiente virtual dedicado às Instituições de Ensino Superior, o IES online, que 
poderá ser acessado através do endereço internet www.iesonline.com.br . Maiores informações 
sobre este encontro, acesse www.editau.com.br ou ligue 31 34913739 -  serviço de atendimento 
ao consumidor.  
 
Sobre a webAula S/A  - Joint venture dos grupos Zargon, de Belo Horizonte e Poliedro, de Brasília, 
vem ao longo dos últimos anos ampliando sua forma de atuação no mercado de ensino à distância 
e hoje é uma das poucas empresas que oferece uma solução completa de e-Learning, abrangendo 
os três pilares do ensino - Tecnologia, Conteúdos e Gestão do Conhecimento. É referência 
nacional em aprendizado remoto, sendo reconhecida com diversos prêmios e certificados, como 
Prêmio Candango, e-Learning Brasil 2002, 2003, 2004 e 2005, certificado ISO 9001:2000 e 
certificado do padrão SCORM pela ADL nos Estados Unidos.  
 
Sobre a Editau - Criada em 1985 com o propósito de comercializar o Boletim de Direito 
Educacional e o Indicador Educacional, totalizando um banco de dados com mais de 20 mil 
documentos, a Editau busca aprimorar seus serviços no ritmo dos avanços tecnológicos. Em 1995, 
lançou em CD-ROM a Enciclopédia de Jurisprudência da Educação Brasileira. Com o advento da 
Internet, passou a oferecer também novas funcionalidades aos clientes, como a Revista Eletrônica 
BDE On Line, que traz, praticamente todos os dias, os dispositivos legais relativos ao tema 
administração universitária no menor tempo possível para sua publicação. Hoje, oferece o mais 
completo sistema de informações  em legislação e jurisprudência educacionais do país aos clientes 
regulares - mais de 400 instituições de ensino. A EDITAU também organiza e promove os cursos 
ministrados pela parceria com a webAula e a Carta Consulta, em diversas áreas relacionadas à 
legislação e jurisprudência da educação brasileira.  
 
Sobre a Carta Consulta - Criada em 1998, especializou-se no desenvolvimento de projetos para 
instituições de ensino superior. A empresa trabalha na orientação quanto aos aspectos científicos 
e sociais relacionados ao Ensino Superior, compartilhando o conhecimento necessário para que as 
Instituições de Ensino Superior possam desenvolver o processo educacional com alta qualidade. 
Com foco nas instituições privadas, trabalha na sensibilização do gestor universitário para a 
melhoria da qualidade do ensino. Nos últimos dois anos, atuou como um link entre as 
determinações do MEC e as perspectivas das IES. 
Atualmente sua principal atividade é desenvolver cursos, programa e palestras voltados para a 
capacitação das pessoas que trabalham no setor educacional. 
 
Disponível em:<http://portal.webaula.com.br> Acesso em 8 nov. 2005.  


