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Plataforma brasileira tem Harvard entre seus clientes
Por

De olho em um mercado com grande movimentação, a Sciere S.A. investiu cerca de R$ 2,5 milhões no desenvolvimento da MagiZ, uma plataforma educacional totalmente
configurável. O projeto teve início no ano de 2010 e passou por uma fase piloto até o final do ano passado. No início deste ano, a empresa começou a disponibilizar a
plataforma para os clientes, segundo afirma Edson Fregni, diretor-executivo da Sciere.
Embora recente no mercado, a MagiZ já nasceu multi-idioma, rodando em português, inglês e espanhol, e tem como clientes escolas e empresas do Brasil e do exterior.
Entre os clientes nacionais destacam-se a Natura, a Endeavor e a Amana Key, voltadas para o treinamento de executivos. No exterior, já utilizam a plataforma a Escola de
Medicina de Harvard e o International Society of Phisical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). No momento, a empresa negocia a licença com uma universidade da
América Latina e com uma editora brasileira de livros didáticos.
A ideia da Sciere, de acordo com o empresário, foi desenvolver uma plataforma única, que exigisse a menor intervenção possível da área de TI, e que fosse fácil de configurar
pela área educacional. "A educação passa por um momento hoje em dia de grande experimentação e acreditamos que oferecer ao mercado uma plataforma configurável é o
melhor", afirma Fregni, um dos fundadores da Scopus Tecnologia e professor de departamento de engenharia de computação da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, onde, como jovem pesquisador, participou do projeto Patinho Feio, primeiro computador digital totalmente concebido no país.
A MagiZ permite recursos modernos, como conteúdo em vídeo, texto ou áudio e wikis integrados com a dinâmica dos cursos, provas e exercícios individuais ou em grupos,
painéis de controle com informações em tempo real, entre outros. (MB)

