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CONTEÚDOS
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Classroom tv é uma plataforma educativa

 e social que ajuda as instituições a melhorar 

e expandir seu ensino online.



Na Classroom tv acreditamos firmemente em um mundo no qual 

a educação seja personalizada, pois todos somos diferentes, temos 

variados interesses e destrezas, e queremos estudar em tempos e 

ritmos individuais. Acreditamos que o uso da tecnologia nos permite 

perseguir esta visão e estamos trabalhando para isso.

Trabalhamos lado a lado com instituições acadêmicas  corporativas, 

orientando-as no processo de definir que tipo de cursos e conteúdos 

atendem melhor suas necessidades.

NOSSA FILOSOFIA
SOBRE CLASSROOM TV
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Fácil criação e organização do 
conhecimento
Ajudamos as instituições para que possam orga-

nizar facilmente seu conhecimento, de forma a 

poder orientar seus alunos no processo de ensino-

aprendizagem. Concebemos ferramentas que 

permitem a fácil organização do conteúdo, desde 

videoconceitos e aulas sincronizadas com apresen-

tações, até completas grades curriculares digitais.

Interação social entre colegas
Sabemos que um aspecto importante no 

processo de aprendizagem é a colaboração. Na 

Classroom tv permitimos que os alunos interajam 

para aprender juntos, seguir seus passos ou 

simplesmente conectar-se com outros estudantes 

interessados nos mesmos assuntos de estudo.

 

Retroalimentação continua e 
instantânea
Na Classroom tv os usuários podem testar

 seus conhecimentos por meio de diferentes tipos 

de provas que podem ser integradas como parte 

do Programa do Curso, no final de uma aula ou 

dentro dela. Estas provas podem ser de múltipla 

escolha, respostas exatas, respostas simbólicas 

ou respostas de código, entre outros. Ao mesmo 

tempo, a plataforma proporciona à instituição uma 

retroalimentação instantânea sobre o desempenho 

e a participação de seus alunos.

NOSSOS PILARES
SOBRE CLASSROOM TV

Fazemos com que a transição para o mundo online seja 

o melhor possível para as instituições, apoiando nossos 

clientes com toda nossa experiência e respondendo 

rápida e eficazmente a seus requerimentos.



ORGANIZE

ENSINE

GERENCIE

ANALISE
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Classroom tv baseia seu conteúdo em material audiovisual, 

que é o eixo central para gerar aulas, que por sua vez compõem 

cursos para organizar o conteúdo na plataforma.



Instituição
A instituição é a página de destino que está disponível para cada organização 

educativa na Classroom tv. Para adicionar e organizar conteúdo a instituição é 

criada e configurada, gerando um link de acesso personalizado, por exemplo: 

www.Classroomtv.com/unicamp

Títulos
O título ou degree é o equivalente a uma carreira em uma universidade ou a 

uma área de aprendizagem em uma escola. Cada título se encontra dentro da 

instituição e permite a criação de cursos de forma organizada.

Cursos
Dentro de cada título você pode associar os cursos que precisar. Cada curso 

pode ser personalizado em sua estrutura, conteúdo e organização, adicionando 

aulas, exercícios e provas.

Aulas
As aulas vão associadas a um curso determinado e são a soma de uma 

videoaula mais o material associado que você quiser incorporar: videoconceitos, 

apresentações, provas, material para download complementar e/ou legendas.

ESTRUTURA
A PLATAFORMA

Graças a nosso Synchromanager, cada slide de uma apresentação pode ser sincronizada em um momento 

exato da videoaula. É possível conseguir a mesma coisa com uma prova dentro de uma aula.
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NOSSOS CLIENTES
POR QUE CLASSROOM TV

Alejandra Ávila
UNIVERSIDAD DE CHILE

Classroom tv quebrou as barreiras que nossa escola tinha para 

chegar de forma massiva a todos os alunos interessados em 

aprender matérias em diferentes áreas do conhecimento.

Martín Chuaqui
UNIVERSIDAD CATÓLICA

Hoje o aluno que assiste a uma aula presencial entende em 

média a metade do conteúdo. Ter acesso às aulas online lhes dá 

uma segunda opção de rever conteúdos, rever conceitos que não 

ficaram claros ou entender como os problemas são resolvidos. 

Eventualmente, os professores poderiam adaptar suas aulas em 

função dos dados apresentados pela Classroom tv.
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CRESCIMENTO
POR QUE CLASSROOM TV

América Latina e o mundo
Contamos com mais de 12.000 aulas das mais im-

portantes instituições do mundo. Além disso, esta-

mos estabelecendo associações com as instituições 

e universidades mais importantes na América La-

tina; graças a isso, já contamos com mais de 1.000 

horas exclusivas de videoaulas em espanhol.

Nossa plataforma está chegando a usuários em mais 

de 150 países e nossa tração tem crescido de forma 

constante em uma média mensal de 20%.

Nossa tração mensal tem 

aumento continuo de aproxima-

damente 20%.

O crescimento de nossa base 

de usuários tem se mostrado 

sustentável e exponencial.
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TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES

Como equipe estamos interessados em continuar 

na vanguarda e poder oferecer a melhor 

experiência de usuário possível em nossa 

plataforma. Oferecemos suporte com uma amplia 

gama de navegadores e dispositivos baseados em 

HTML5 / CSS3, exceto browsers da velha geração 

como Internet Explorer 8 ou anterior, nem Adobe 

Flash em qualquer uma de suas versões.

Para garantir a disponibilidade e segurança de 

nossos conteúdos de vídeo, a plataforma de 

transformação e distribuição de vídeos funciona 

independentemente de Classroom tv apoiada nos 

serviços de armazenamento web da Amazon S3 

(Simple Storage Service)

Formatos de vídeo 
compatíveis
MP4 (codec h264) para Safari e Internet 

Explorer (8+), WebM (libvpx) para outros 

navegadores (Chrome, Firefox, Opera)

mov, mp4, m4a, 3gp, 3g2, mj2, matroska, 

webm, mkv, m4v, flv, asf.

Navegadores suportados
• Google Chrome 34 ou posterior 

• Internet Explorer 10 ou posterior 

• Firefox 20 ou posterior 

• Safari 6 ou posterior (OSX v10.7 Lion)

• Microsoft Edge 20 ou posterior

Classroom tv é um aplicativo web 

baseado na tecnologia HTML5, que 

favorece a visualização de videoaulas em 

uma ampla gama de aparelhos, incluindo 

dispositivos móveis.



SERVIÇOS E CUSTOS
ESPECIFICAÇÕES

Serviço gratuito
Permite que as instituições organizem suas aulas em títulos e cursos, criem provas, 

estimulem a colaboração grupal e utilizem todas as características da plataforma em 

nível de usuário. Os administradores têm acesso a estatísticas gerais sobre o uso da 

plataforma (nível de popularidade de diferentes aulas, desempenho na resolução de 

provas, etc.) A principal diferença é que os cursos criados são públicos e abertos.

Suporta carregar vídeos para aula de uma hora de duração no máximo. Cobre 

também os custos associados a armazenamento, consumo de largura de banda e 

transcodificação de vídeo.

Serviço premium
Permite às instituições distribuir seus cursos de forma fechada. Dá acesso a um re-

latório mais detalhado sobre o desempenho de cada um de seus alunos. O modelo 

de cobrança é um valor mensal por usuário. Este valor vai diminuindo na medida 

em que a instituição comprar um número maior de licenças.

Cada hora adicional de vídeo carregada a uma aula tem um custo mensal por arma-

zenamento e consumo de largura de banda associados, além do valor de realização 

da correspondente transcodificação de vídeo inicial.
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Em alguns casos, nós subsidiamos estes custos para instituições sem fins lucrativos que quiseram 

distribuir de forma aberta cursos de alta qualidade.

Você pode simular o custo de acordo com suas necessidades em nossa página de preços.

http://www.classroomtv.com/site/pricing



Gerência
• Criar e editar informação, logotipo e banner institucional

• Criar títulos acadêmicos e cursos

Criação de conteúdo 
• Agregar informação relativa ao curso

• Criar e organizar um plano de estudo

• Criar aulas de um curso

• Criar provas de um curso

Curadoria
• Carregar apresentações e sincronizá-las com as videoaulas

• Carregar material para download adicional

• Criar preguntas para as provas

• Adicionar videoconceitos a uma aula

PODERES DE ADMINISTRADOR
INFORMAÇÃO ADICIONAL
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Na Classroom tv os administradores institucionais têm 

diversos poderes para criar e gerir conteúdo facilmente. 

Eles podem ser exercidos por uma ou mais pessoas 

conforme a instituição precisar.



Mande um e-mail

contacto@classroomtv.com

Ligue no telefone

+562.2207.2966

Classroom tv © 2013, todos os direitos reservados. Apoquindo 6280, Las Condes, Santiago, Chile.

http://classroomtv.com

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
VOCÊ TEM ALGUMA DÚVIDA?


