
“A implantanção deste projeto 
foi muito bem recebida pelos 
alunos que já sentiram uma 
diferença na metodologia de 

ensino em sala de aula”
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A UNIFESO em parceria com a Microware implantou um projeto 
voltado para a educação digital tornando seu ensino muito mais 

dinâmico e interessante aos alunos.
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CLIENTE:
Fundação Educacional Serra 
dos Órgãos - UNIFESO

SEGMENTO:
Educacional

ÁREA DE ATUAÇÃO:
HP Education - Workplace

DEMANDA:
Atualizar a metodologia de 
ensino utilizando a 
tecnologia de maneira a 
otimizar o processo de 
aprendizado.

SOLUÇÃO:
Projeto e implantação para 
padronização e atualização 
de todo Parque de TI. 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:
- Atualização do parque de 
T.I. com o fornecimento de 
equipamentos de primeira 
linha.

- Soluções móveis 
disponíveis para utilização 
em diversos espaços. 

- Padronização. O projeto da 
Microware envolveu a 
utilização de novos 
equipamentos, atualização 
dos antigos e reestruturação 
dos laboratórios dos campi. 

CASO DE 
SUCESSO
MICROWARE



EM BUSCA DA EXCELÊNCIA

Em 1970 foi iniciado um sonho. A Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO) começava suas atividades, com a 
Faculdade de Medicina, na cidade de Teresópolis. Era a concretização de um ideal de educação superior de 
qualidade, diferenciado e de referência para os moradores da região serrana do Rio de Janeiro.

Em 2006, depois de quase quarenta anos de atividades bem sucedidas, a Fundação já havia consolidado sua 
posição como instituição de ensino superior compromissada com a excelência. Para acompanhar as novas 
tendências educacionais, as faculdades mantidas pela FESO, até então com status de Faculdades Unificadas, se 
tornaram o Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO). Este foi o ponto de partida para um novo momento, 
uma nova visão e novas conquistas.

Quando uma empresa investe em novos recursos passa por períodos de crescimento e expansão de atividades, e 
nem sempre é possível que tais momentos sejam realizados de modo padronizado e uniforme. No UNIFESO, por 
esta razão, havia algumas diferenças entre os equipamentos dos campi e, dentro da nova perspectiva do Centro 
Universitário, isso precisava mudar. Foi então que o UNIFESO buscou um parceiro que garantisse a atualização dos 
parques de T.I.C. das unidades e que também assegurasse a qualidade dos equipamentos disponibilizados aos 
alunos, contribuindo assim para o aprimoramento dos métodos de ensino e pesquisa.

A Microware entrou na sala de aula e organizou, junto com a equipe de T.I.C. do UNIFESO e com Cynthia de Oliveira 
Santos, sua gerente, um projeto especial para o UNIFESO, um verdadeiro “plano de aula”!

AVALIAÇÃO

As questões propostas à Microware pelo UNIFESO eram as seguintes: 

1 - Como aumentar e aperfeiçoar os equipamentos da empresa sem alterar e comprometer o espaço físico?
2 - Como tornar o ensino mais dinâmico e interessante para os alunos do UNIFESO? Relacione recursos que 
poderão ser utilizados por eles em sala de aula.
3 - Como atualizar os equipamentos das unidades de modo a haver um nivelamento de qualidade tecnológica 
entre elas?

A Microware, tendo aprendido muito bem como trabalhar e elaborar projetos para responder a tais questões, 
guiou o cliente na busca e obtenção dessas respostas.



RESPOSTAS ASSERTIVAS

Assim como uma avaliação em dupla, a equipe Microware trabalhou junto com o time de T.I.C. do UNIFESO para 
que as respostas às demandas apresentadas fossem satisfatórias. Foram meses de negociação, pesquisa, 
consultas, conferências e planejamentos para que os maiores beneficiários fossem os próprios alunos.

Com este trabalho diário as respostas apresentadas foram:

1 - Soluções móveis. Parte do projeto previa implementação de recursos da HP Education como o uso de netbooks 
em salas de aula e dos carrinhos de recarga que os acompanhariam. Com isso a relação mudou. Não eram mais os 
alunos que iam aos computadores, mas os computadores que iam aos alunos.

2 - Ainda utilizando equipamentos integrantes da solução HP Education, a Microware forneceu projetores, 
notebooks, estações de trabalho novas, netbooks e recursos multimídia para o dinamismo das aulas. “O conceito 
é de que os alunos utilizem e retirem os equipamentos no curso como se fossem livros. Quando chegam, os alunos 
se dirigem a algum dos pontos do campus, fazem a retirada de um computador, e o utilizam nas aulas”, nos 
explicou Cynthia Santos.

3 - O principal foco era a padronização. O projeto da Microware envolveu a utilização de novos equipamentos, 
atualização dos antigos e reestruturação dos laboratórios dos campi. Ao todo o UNIFESO conta com quase 
setecentos computadores, ao todo, em suas unidades.

NOTA DEZ

“O trabalho da Microware foi muito bem feito. Foi bom trabalhar com a equipe Microware”, afirma a gerente de 
T.I.C. do UNIFESO. Assim como uma parceria entre aluno e professor, ou entre alunos que sempre buscam o 
aperfeiçoamento, o trabalho da Microware é caracterizado pela parceria com seu cliente, pelo diálogo e também 
pela personalização de cada projeto.

O projeto realizado entre a UNIFESO e a Microware garantiu um destaque e aumento da significância dos cursos 
como pólos de ensino, pesquisa e desenvolvimento. “A adoção deste sistema e seus recursos foi muito bem 
recebida pelos alunos, que já sentiram uma diferença na metodologia em sala de aula”, nos informou Cynthia 
Santos.



FICHA TÉCNICA
HARDWARES
HP ProBook 6450b Notebook PC
Um notebook empresarial de primeira linha, de 14 polegadas na diagonal, com processadores Intel, maior duração da bateria e opção de placa 
de vídeo UMA ou independente.
Vantagens:
- Criado para proteger. O HP ProtectTools é um portfólio de soluções de segurança personalizáveis integrado ao seu notebook empresarial HP.
- Criado para simplificar. O HP QuickLook fornece capacidade de leitura e gravação off-line de e-mails, calendários tarefas e informações de 
contato em segundos.
- Criado para durar. Recursos como o HP DuraFinish, a estrutura de suporte com liga de magnésio, o HP 3D DriveGuard e o teclado resistente a 
derramamento de líquido.
- Criado para preservar. O HP Power Assistant é uma ferramenta de fácil utilização que permite que você poupe energia e aumente o tempo de 
duração da bateria.

Netbook HP Mini 2102
O Netbook HP Mini 2102 possui processador Intel Atom com velocidade de 1.66GHz e HD de 160GB. Tem 1GB de memória RAM DDR2. Com 
tela de 10", o Acer HP Mini 2102 tem todas as vantagens de um computador portátil.
Vantagens:
- Ultra-portátil. Designer diferenciado, com apenas 0,90cm de espessura e peso de 1,13 kg.
- Elegante acabamento polido preto novo.
- Teclado Qwerty com 93% do tamanho completo do equipamento.
- Soluções flexíveis de bateria: Com 3 células de menor peso ou 6 células de vida mais longa da bateria.
- Webcam VGA integrada.

Notebook HP 430
O notebook de 14" na diagonal, de preço acessível, que mantém você produtivo e conectado 1 em trânsito.
Vantagens:
- Durável, sofisticado e com preço acessível. O notebook HP 430 é uma ferramenta para o sucesso. Este notebook tem um design sofisticado 
com uma superfície fosca suave e uma cor de peltre discreta para dar um visual profissional e "clean".
- Comece a trabalhar logo de cara. O Microsoft® Office 2010 5 vem pré-carregado, de modo que  você pode começar a usar o notebook para 
processamento  de texto, planilhas, ou projetos de apresentação com  softwares similares aos conjuntos do Office que você já usou  antes. 
- Recursos multimídia incluídos. Para sua diversão pessoal, o alto-falante estéreo profissional Altec Lansing traz até você uma experiência 
extraordinária. Experimente a vida em alta definição com a porta HDMI 6, que permite conexão direta a monitores de alta definição.
- Fique conectado. Com WLAN Wi-Fi CERTIFIED™, você pode enviar e receber e-mails ou acessar a internet  no trabalho, em casa e nos 
hotspots preferidos. Você pode usar a webcam integrada e o microfone, junto com sua conexão sem fio.
- Proteção e conveniência. Seus dados são importantes. Com o HP Recovery Manager, você pode recuperar rapidamente o sistema operacional 
e os drivers  e voltar ao trabalho  se o sistema operacional estiver corrompido.

ProBook 4320s Notebook PC
Custo acessível e estilo. Escolha uma das duas opções de cores sofisticadas em um notebook com tela de 13,3 polegadas na diagonal e suporte 
avançado para multimídia.
Vantagens:
- Design elegante e produtividade imediata. Com peso inicial de apenas 4,45 libras / 2,02 kg, o HP ProBook 4320s Notebook PC oferece 
simplicidade sofisticada em um conjunto acessível.
- Suporte avançado para multimídia. O notebook é fornecido com o novo ArcSoft TotalMedia Suite, software que permite reproduzir, editar e 
criar arquivos de vídeo e  áudio.
- Criado para economizar. O HP Power Assistant permite a você assumir o controle, dispondo de total visibilidade do consumo de energia 
informado pelo seu notebook PC!
- Criado para simplificar. O HP QuickLook 3 oferece recursos de leitura e gravação para e-mails, calendários, tarefas e informações de contato 
em segundos, sem necessidade de inicializar o sistema. O HP QuickWeb proporciona acesso à web em poucos segundos… mesmo se o 
notebook estiver desligado.
- Criado para proteger. O novo teclado resistente a líquidos, com drenagem, ajuda a proteger a sensível parte eletrônica e os componentes 
principais contra pequenos derramamentos.



FICHA TÉCNICA
HARDWARES
Hp PC ALL-IN-ONE 6000/Desktop Hp 6000 MT
A partir de uma configuração fácil e design elegante, a HP, com sua linha de desktops, adapta-se em qualquer lugar e faz tudo aquilo que você 
espera de um PC com todos os recursos e excelente aparência, ao mesmo em que mantém seu mundo organizado e descomplicado.
Vantagens:
- Designer atraente.
- Recursos de entretenimento como HP MediaSmart.
- HP Total Care.
- Excelente Suporte Técnico do fabrciante.
- Configurações que visão a otimização dos recursos.

Projetores Benq MS 513

 A melhor projeção para pequenos e médios espaços
Com um brilho de 2700 ANSI Lumens, alta relação de contraste de 10,000:1 e uma resolução SVGA... o MS513 da BenQ é o projetor mais rentável e 
ecológico que te oferece uma impressionante tela com detalhes finos, independentemente do nível de luz ambiental. 

Tecnología Smart-Eco, Líder Mundial por um Mundo mais Verde
Como a primera marca DLP a incorporar a tecnología da Philips Image Care ao sistema de lâmpada do projetor, BenQ está um passo à frente ao 
desenvolver sua própria tecnologia SmartEco para aperfeiçoar o que DLP pode fazer para a economia de energia nas aulas do século XXI. O MS513, 
desenvolvido com esta nova tecnologia, garante claridade incomparável, fotos de excelente qualidade e vida útil da lâmpada otimizada através de 
características inovadoras.
Confira mais algumas de suas funcões:
- Função Eco Blank
- Função SmartEco
- Modo Sem Fonte
- Reinício Instantâneo
- Esfriamento rápido
- Corpo Docente
- Etiqueta ecoFACTS



SOBRE A
MICROWARE

A Microware tem a missão de oferecer 
soluções em tecnologia de informação 
para negócios e organizações de forma 
criativa, objetiva, segura e adequada. 
Somos especialistas em apoiar 
empresas no desenvolvimento e 
implantação de projetos na área de 
T.I.C.

Buscamos ser o melhor arquiteto de 
tecnologia, aplicando-a de forma 
inteligente e de acordo com as suas 
necessidades. Desta forma ajudamos 
você a focar nas suas prioridades, e 
contribuímos com a expansão, com o 
aumento da produtividade e com a 
redução de custos e riscos da sua 
empresa.

Atuamos nas áreas de Datacenter, 
Conectividade, Workplace, Imagem e 
Impressão e Serviços Profissionais. 
Temos uma das mais bem treinadas 
equipes do Brasil, capacitada a 
identificar necessidades e alinhar 
investimentos com os objetivos do 
negócio. Nosso trabalho conta com 
fortes parcerias desenvolvidas com os 
maiores fornecedores de soluções de 
T.I.C.

Fundada em 1984, a Microware 
encontra-se presente no Rio de 
Janeiro e em São Paulo com 
escritórios comerciais, centros de 
serviços e centros de distribuição 
próprios, atendendo a todo o 
território nacional. Fazemos parte de 
redes globais de provedores de 
soluções de T.I.C., e através delas 
ajudamos nossos clientes em sua 
expansão internacional.

Operamos sob um sistema de 
qualidade total certificado pela ISO 
9001, sendo nossos processos 
auditados regularmente, reforçando 
assim a confiabilidade dos projetos e 
serviços oferecidos.

Estamos comprometidos com a 
construção de uma relação de longo 
prazo, adicionando valor para sua 
empresa e para o seu trabalho. Somos 
especializados no atendimento a 
clientes que exigem qualidade, rapidez 
e tratamento diferenciado.

Obrigado pela confiança e preferência 
na Microware.

A Microware está disponível para apoiá-lo em sua demanda de

Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação

Contato:

RJ: Rua Noronha Torrezão, 416 - Santa Rosa - Niterói - RJ 24.240-183

Tel (21) 2199-2600 - rj@microware.com.br

SP: Rua James Watt, 142/ 4º and. - Brooklin - São Paulo - SP 04.576-050

Tel (11) 4872-2100 - sp@microware.com.br

DF: SCN Quadra 4, Bloco B, Nº 100/12º and. - Brasília - DF - 70714-900

Tel (61) 3533-6737 - df@microware.com.br

www.microware.com.br / microware@microware.com.br

E você?
Sua Instituição já utiliza a Educação Digital de 

maneira a potencializar o processo de 
aprendizado?
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