AVANÇAR NA EDUCAÇÃO
A Blackboard é líder global em tecnologia educacional, atendendo a clientes
no ensino superior e básico, e do setor empresarial e governamental em todo
o mundo. Conectamos uma profunda compreensão da educação com o
poder da tecnologia para expandir os horizontes da aprendizagem. Nossa
missão é avançar na aprendizagem junto com a comunidade educacional
global, para que todos os alunos, educadores e instituições possam alcançar
seus objetivos hoje e se preparar para o amanhã.
Nós somos seu parceiro, estamos aqui para trazer os benefícios da tecnologia
e inovação para as mãos de seus estudantes, professores e administradores,
a serviço do sucesso dos alunos. Queremos ajudar você a atingir seus objetivos
institucionais e apoiá-lo enquanto você impulsiona a mudança.

Aa

Mais de 150 milhões
de usuários em mais
de 80 países
ensinam, aprendem e se
comunicam com as
ferramentas da Blackboard.

Foco no Ecossistema
Nossa plataforma e serviços EdTech aproveitam uma abordagem voltada ao ecossistema e se focam no
sucesso dos estudantes.
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Gestão da Aprendizagem
Conecte seu campus através de um LMS robusto
projetado para engajar os estudantes, apoiar os
professores e automatizar as tarefas administrativas.

Salas Virtuais
Proporcione acesso seguro e rápido a uma sala de aula
virtual interativa que permite uma ampla gama de
formatos de instrução.

Ferramentas de Acessibilidade
Construa um ambiente de aprendizado mais inclusivo
oferecendo formatos de conteúdo alternativos,
entendendo sua pontuação atual de acessibilidade
e traçando um caminho para a inclusão.

Serviços de Consultoria
Aproveite décadas de experiência educacional com
serviços de consultoria personalizados. Faça parceria
com nossa equipe em sua implementação, facilitando
cursos sem créditos, não licenciados, e planejamento
de continuidade.

Desenvolvimento Profissional
Dê a seus professores e funcionários o treinamento que
eles precisam para enfrentar os novos desafios atuais com
nossos cursos de DP.

Integração de Terceiros
Tire proveito de nossa abordagem de ecossistema para
conectar sem problemas as ferramentas Blackboard
com as outras tecnologias implantadas em seu campus.

Analytics
Obtenha informações sobre os dados mais relevantes
em seu campus com os melhores relatórios e painéis de
controle.
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