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Qual foi a necessidade de negócio que 
levou a empresa a utilizar a Wormhole?

Na Universidade de San Andrés estamos trabalhando 

para oferecer a possibilidade de integrar a educação 

tradicional de qualidade que oferece a instituição com 

os novos métodos de ensino on-line.  Um de nossos 

objetivos, além de contar com um ambiente virtual 

de aprendizagem, era incorporar os serviços de 

conferências on-line. Uma vez que começamos a utilizar 

a Wormhole, percebemos que a ferramenta não só pode 

ser utilizada para fornecer aulas de graduação e pós-

graduação, mas também para muitas outras atividades 

próprias de uma universidade. Foi assim como a 

incorporamos nas defesas dos TCCs e para melhorar o 

fornecimento de cursos de ingresso.  

Além disso, também detectamos a necessidade de 

igualar as oportunidades dos postulantes às bolsas, 

tanto para os candidatos do interior e da Capital Federal 

da Argentina quanto para os da América Latina, por isso 

também utilizamos a ferramenta de aulas ao vivo para 

realizar as entrevistas de admissão.

Como solucionaram a necessidade?

Para desenvolver o Campus Virtual da Universidade 

e manter os padrões de qualidade que caracterizam 

nossa instituição, criou-se uma equipe interdisciplinar 

de pedagogos, desenhistas, produtores de vídeos e 

informáticos. Os cursos foram reformulados, atualizando 

os métodos de ensino. Para tanto, os professores, 

parte fundamental neste processo, foram treinados 

para poder fornecer aulas de forma virtual, com todas 

as ferramentas que oferece a plataforma Wormhole.

“Criou-se uma nova oportunidade de negócio como 
alternativa à educação tradicional, mas mantendo a 
qualidade acadêmica que caracteriza a UdeSA”.
Alejandro Artopoulos, Diretor do Laboratório de Aprendizagem Ubíqua (LAU)
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Quais são os benefícios que a organização re-
cebeu com o uso dos produtos da Wormhole?

Desde que usamos a Wormhole, temos incorporado as 

aulas ao vivo sem medo de ficar sem conexão de rede. 

Por outro lado, trabalhando com a Wormhole contamos 

com a presença virtual de palestrantes internacionais 

e especialistas nas aulas que, de outra forma, seria 

muito mais difícil trazer, tanto pelo custo econômico 

gerado para a instituição quanto pela agenda ocupada 

deles.

Assim, criamos uma nova oportunidade de oferecer 

uma oferta de programas de treinamento por meio da 

aprendizagem integrada. Compreendemos que este 

tipo de aprendizagem implica o desenvolvimento de 

um programa formal de educação que integre o ensino 

presencial com estratégias virtuais, de maneira que 

sejam reciprocamente revigoradas.

O objetivo é integrar as fortalezas do ensino presencial 

e do virtual para atingir os objetivos pedagógicos, 

de tal forma que a convergência entre o presencial 

e o virtual não seja algo adicional, mas sim uma parte 

integrante dos processos de ensino e aprendizagem.

A Universidade de San Andrés é uma 

comunidade acadêmica comprometida com 

a procura da verdade e com contribuir com o 

progresso da Argentina e o bem-estar de seus 

habitantes.  

Adere-se aos valores sociais e morais legados 

por seus fundadores e visa transmitir um 

conhecimento estabelecido, criar um novo 

conhecimento, promover a educação em geral 

e fortalecer as instituições. Ela tem como 

objetivo colocar a educação à disposição das 

pessoas com aptidões intelectuais, vocação 

pelo serviço e dedicação ao estudo, muito 

além de seus recursos econômicos. Além disso, 

a UdeSA conta com um campus virtual que 

complementa e potencia a oferta acadêmica, 

respeitando os maiores níveis de qualidade e 

excelência. 

Acerca da Wormhole Acerca de la U. de San Andrés

Criadora da única plataforma do Live Learning, 

a forma mais simples de fornecer aulas e 

treinamentos on-line. Milhares de empresas, 

instituições educativas e organizações 

sem fins lucrativos escolhem a Wormhole 

diariamente para realizar suas capacitações, 

aulas e treinamentos pela Internet. A 

Wormhole está centrada em melhorar a 

interação entre as pessoas para estabelecer os 

ambientes virtuais de capacitação à distância 

mais eficientes.

A Wormhole fornece os melhores produtos 

para administrar programas educativos, 

criar campus virtuais e melhorar a relação 

professor-aluno, desde qualquer computador 

ou dispositivo móvel.

Alejandro Artopoulos, Diretor do Laboratório de 
Aprendizagem Ubíqua (LAU)


