A Estuda.com apresentará suas novas funcionalidades e lançará
produto exclusivo para professores na Bett Educar 2019
A Estuda.com participará dessa vez como expositora da Bett Educar 2019 e para marcar
sua presença, apresentará as inovações que a plataforma vem implantando e o novo
produto voltado para professores.
O sócios, Carlos Pirovani (CEO) e Vitor Freitas (CTO) estão empolgados com a participação
no evento, antes como visitantes e agora como expositores, as expectativas são boas.
Veem na Bett Educar um meio excelente para manter relacionamento com educadores,
fortalecer e fomentar o

networking com as empresas, além de uma ótima vitrine de

divulgação de todas as nossas soluções e inovações. A Estuda.com tem como diferencial a
sua tecnologia, "trabalhamos ao longo do ano de 2018 com algumas soluções que
impactaram diretamente no nosso crescimento, como o foco em avaliações impressas e na
nossa tecnologia própria de leitura e correção de cartões respostas, além de ter
implementado a correção utilizando o modelo da TRI (a mesma usada no ENEM)", frisa
Vitor Freitas.
Nossas inovações veem somar com o que já fazemos nas escolas e cursinhos parceiros,
como explica Carlos Pirovani "resolvemos um problema muito importante que é a gestão
das avaliações das escolas, pois na Estuda.com a coordenação trabalha todo o processo
avaliativo, desde o planejamento, solicitação de questões, envio das questões por parte dos
professores usando o nosso banco de questões ou questões próprias, a diagramação,
impressão, correção e principalmente a geração de relatórios detalhados e com isso
conseguimos gerar um raio-x pedagógico das turmas e alunos individualmente".
Além das inovações, a Estuda.com atendendo a uma demanda do mercado, lançará um
serviço direcionado para professores do ensino público e privado. Estes terão acesso
ilimitado a um banco de questões categorizadas com mais de 100 mil itens, onde o
professor poderá criar suas provas, simulados e listas de exercícios, impressas ou online e
fazer a correção automática, além de ter acesso a relatórios detalhados por turma, aluno ou
questões, tudo isso de forma rápida, segura e intuitiva.

Sobre a Estuda.com
Criada em 2013, a Estuda.com surge no desenvolvimento de ferramentas para apoio
pedagógico, focada em avaliação e análise de desempenho. Nossa plataforma auxilia
estudantes que buscam melhor performance no ENEM e demais vestibulares, os
coordenadores no gerenciamento de todo processo avaliativo e professores a fazerem
intervenções pedagógicas mais assertivas e rápidas. Atualmente, mais de 2 milhões de

estudantes e mais de 400 unidades escolares puderam transformar o processo de ensino
com o uso das tecnologias educacionais da Estuda.com.

