


























Maior portal web de conteúdo médico do 
Brasil, com foco em atualização e consulta.

Conteúdo produzido por autores brasileiros 
para atender às demandas de todos os 
profissionais da saúde que atuam no 
hospital (médicos, enfermeiros, 
nutricionistas e fisioterapeutas).

• Ferramenta para tomada de decisão
• Público-alvo: hospitais e profissionais de 

saúde
• 4 milhões de visitantes/mês

Vídeos
Artigos revisados

Artigos exclusivos (inéditos)
Estudos de caso

Guia de medicamentos
Conteúdos ACP Medicine

MedCalc 3000



Portal de que reúne as principais obras 
de referência médica.

• Referência para formação e prática médica
• Público-alvo: Faculdades de Medicina





40
PROGRAMAS

MAIS DE 9 MIL 
AUTORES 

PUBLICADOS

MAIS DE 400 
MIL 

INSCRIÇÕES

MAIS DE 53 
MIL 

INSCRITOS 
ATIVOS

Medicina

Enfermagem

Odontologia

Fisioterapia

Nutrição

Psicologia

Contabilidade



3 meses 3 meses 3 meses







Distribuidor exclusivo da Blackboard no Brasil, com 
mais de 1 milhão de usuários.

Líder mundial em tecnologia para a educação, a 
Blackboard é pioneira no desenvolvimento de LMSs
(AVAs).

A Day in the life



PLATAFORMA DE 
ENSINO E 

APRENDIZAGEM

ALERTAS E 
NOTIFICAÇÕES 
MULTIMODAIS

ACESSO E 
CONECTIVIDADE 

MÓVEL

ANÁLISE DE 
DADOS E 

RELATÓRIOS

AULAS E 
COLABORAÇÃO EM 

TEMPO REAL



Case Sena Case Feevale





http://demo.kaltura.com/showcase/
https://edu.mediaspace.kaltura.com/




Cursos Customizados

Rapid Learning

Jogos Educacionais

Mobile Learning





Integração com o Sistema da IE

Customização das plataformas Blackboard

Desenvolvimento de Building Blocks







Fábrica de Conteúdos Digitais

Implementação de AVAs

Suporte técnico

Plataforma de Gestão de Vídeos

Plataformas de Aprendizagem

Selos Editoriais

Portais e Periódicos

Bibliotecas Digitais

Atualização Profissional a Distância

Vídeos



São cursos de  graduação e pós-graduação baseados em
metodologias de aprendizagem ativa, nas quais o estudante
desempenha o papel central. 

Cada curso é cuidadosamente preparado com o melhor conteúdo nacional e 
internacional (com a qualidade dos selos editoriais do Grupo A), toda a expertise 
da Hoper Educação em aprendizagem ativa e entregue dentro da plataforma 
Blackboard, a maior fornecedora de AVAs do mundo. 





Se você estava procurando o parceiro ideal para aproveitar
o melhor do futuro da Educação, já encontrou. 
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