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A primeira
imagem é a
que ﬁca...
Além da tecnologia, é preciso se atentar com o visual de sua plataforma, aﬁnal, não adianta
um sistema de ponta se o visual não valorizar o curso e diﬁcultar o aprendizado. O design
deve ser feito para todos os públicos, com o objetivo de tornar o tempo de estudo mais
divertido, confortável e agradável. Um bom design valoriza sua marca, ajuda nos estudos e
conquista mais alunos.
Com a nova plataforma Dr Micro sua escola contará com a
mais moderna plataforma de aprendizagem em interface
compatível com tablets e todos os sistemas operacionais, com
um visual arrojado inspirado na interface metro do Windows 10.

Valorize sua
identidade
Sua marca é o seu maior bem, por isso é importante que ela esteja visível, para que seus
materiais tenham valor agregado e passem credibilidade junto aos seus clientes. Do que
adianta um certiﬁcado sem sua marca? Uma peça de divulgação sem o nome da sua escola?
Um site sem sua identidade?
A Dr. Micro oferece certiﬁcados e páginas de acesso
personalizadas para destacar sua marca.
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Seus cursos sempre
disponíveis e seguros
Segurança é um ponto muito importante. Sua escola precisa de um sistema de ensino que
garanta total segurança, te poupando da dor de cabeça e perda de tempo com backups,
históricos dos seus alunos, ﬁchas pedagógicas, controle de cursos e qualquer outra
informação.
A Dr. Micro tem suas soluções instaladas no maior datacenter
da América Latina com um SLA (Service Level Agreement) com
nível de disponibilidade dos serviços de 99,9%. Já são 12 anos
de disponibilidade sem NUNCA ter perdido um único byte de
nossos clientes.
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Estrutura moderna
Sua escola precisa fazer fortes parcerias com empresas experientes
e de diferentes áreas da educação, comunicação e tecnologia.
Empresas que tenham experiência e estrutura moderna para que
todos possam crescer juntos.
Com a Dr. Micro, sua escola estará integrada com empresas do
grupo Trendz (Marketing Digital) e Wing (Tecnologia e Informação),
além de um relacionamento estreito com a participação societária
da Editora Viena. Toda esta experiência e sinergia instaladas em um
super moderno Parque Tecnológico na cidade de São José dos
Campos, um dos principais pólos de tecnologia do Brasil. Com isso,
podemos receber nossos clientes em nossos eventos com a
máxima qualidade. Conﬁra nossos últimos encontros: Tecnologias
Educacionais, Café com Negócios, UNIETEC e Escola Sem Censura.
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Co-Branding
Procure soluções que já são consagradas no mercado e usadas por
grandes empresas. Isso fortalece a marca da sua escola, tem maior
aceitação do público, abre portas para novas parcerias, estratégias e
amplia o seu networking.
O sistema de ensino Dr. Micro é utilizado por grandes parceiros
como: R7 Cursos, UNG, Universidade Mauricio de Nassau,
Faculdade Jaquim Nabuco, Infojobs Educação. Redes de franquias
que juntas somam mais de 1000 instituições de ensino por todo o
Brasil, conﬁra nossa atuação no link:
http://www.drmicro.com.br/assineja/home/mapa/mapa.html
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Cuide do conteúdo
Para atrair novos alunos é necessário oferecer muito mais do que o
básico, é preciso ir além, abrir oportunidades para criar novos
proﬁssionais e poder atender as necessidades do seu público no
momento em que eles precisam.
Todo o conteúdo da Dr. Micro segue uma rigorosa política de
originalidade, sendo garantida a sua escola toda a legalidade dos
conteúdos, além de nosso controle de satisfação baseado no
retorno das avaliações dos alunos a cada aula, que juntas geram
mais de 30 mil avaliações sobre os mais de 600 cursos todas as
semanas. Com isso garantimos melhoria contínua e exclusividade
do conteúdo à sua escola.

Conheça seus alunos
As gerações mudam, a tecnologia avança e todos os dias novas
ferramentas e necessidades são criadas. Para se manter a frente
dos seus concorrentes, é necessário entender seu público. Faça
pesquisas regularmente, converse e abra espaço para que os alunos
elogiem, reclamem e sugiram melhorias. Só assim você saberá
onde melhorar e qual curso poderá ser um novo sucesso comercial
para sua escola.
A Dr Micro preocupa-se com a sua satisfação e anualmente
promove uma pesquisa e compartilha seus resultados com seus
clientes em webinários sobre necessidades de novos títulos ou
propostas para o desenvolvimento de sucesso do negócio de
educação proﬁssionalizante.
Você pode participar de nossa pesquisa, sempre disponível a última
em:
www.drmicro.com.br/pesquisa

Geração Z:
permita liberdade
A geração Z chegou e ninguém segura. Os antigos e engessados
métodos de ensino já não funcionam mais com essa turma. Eles
anseiam por novidades e liberdade, portanto ofereça liberdade para
que eles aprendam onde e quando der.
http://www.drmicro.com.br/vantagens/
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Com a Dr Micro você pode oferecer ao seu aluno mobilidade,
liberando quando necessário o acesso aos cursos de qualquer lugar
do planeta, em computadores, notebooks e tablets, fazendo de sua
instituição uma escola sem limites de salas de aulas.

Amplie seu leque de
produtos
Vá além do ensino de informática. Ofereça cursos para todos os
públicos, das crianças aos idosos, os que procuram se
proﬁssionalizar ou mudar de proﬁssão ou os estudantes do ENEM
que desejam entrar na faculdade.
Com a Dr. Micro, sua escola poderá oferecer cursos para todos os
públicos: Cursos KIDS, Terceira Idade, para iniciantes,
proﬁssionalizantes para primeiro emprego, cursos avançados
extraído dos melhores cursos de graduação e pós para seus alunos
em formato de cursos livres, além de ofertar a oportunidade de sua
escola tornar-se um pólo de curso técnico a distância, graduação
e/ou pós em EAD*.
*sujeito a aprovação das instalações junto ao MEC e instituição
certiﬁcadora.
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Seus alunos
conscientes
Procure cursos que vão além da educação de softwares, línguas e
proﬁssionalizantes. Use cursos que transformem seus alunos em
cidadãos conscientes. Isso pode ser o grande diferencial em uma
negociação com os pais e pode o quanto sua escola pode ajudar no
desenvolvimento de seus ﬁlhos.
Todos os nossos cursos Dr. Micro possuem uma vertical
socioeducativa que busca o desenvolvimento humano completo.
Em nosso curso de desenvolvimento de aplicativos, por exemplo,
debatemos o comportamento de risco que pode levar o jovem ao
consumo de drogas, onde o aluno desenvolve um jogo educativo
enquanto debate o assunto, assim como falamos sobre
empreendedorismo digital com foco em geração de renda em nosso
curso de operador de mídias sociais.
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As pessoas querem
empreender
Hoje mais da metade dos jovens sonham em ter o seu próprio
negócio e não é atoa que o e-commerce não para de crescer. Sua
escola pode se destacar ao mostrar que ensina o
empreendedorismo na prática, facilitando e agilizando sua entrada
no mercado de trabalho.
A Dr. Micro disponibiliza um curso online no qual ao ﬁnal seu aluno
pode criar sua própria loja virtual. Através desse site, ele pode: trazer
produtos que ele julga interessante, divulgar em suas mídias sociais
e revendê-los. Assim o aluno recebe uma parcela da venda. Assista
ao vídeo no site e conﬁra como opera o projeto:
http://socialize.com.br
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Venda cursos a
distância
Cada vez mais cresce o número de estudantes que aumentam seus
conhecimentos proﬁssionalizantes através de cursos online, bem
como o número de empresas que utiliza esse sistema internamente,
o que acaba mobilizando cerca de 2,2 bilhões de reais todo ano. Sua
escola pode entrar neste mercado e vender cursos para todo o
Brasil.
A Dr. Micro pensando nisso disponibiliza aos parceiros um site de
revendas de cursos. Com o seu domínio e o seu logo revendendo
todos os cursos Dr. Micro (Interativos e vídeo-aulas).

O mercado está
a seu favor
Com a crise e o desinvestimento em educação pelo governo, como
a redução de vagas no Pronatec, Fies e outras iniciativas, resta aos
alunos recorrerem as instituições privadas. Essa é uma grande
oportunidade para sua escola atender esta demanda, mas para isso
ela precisa estar preparada.
Com a Dr Micro sua escola contará com mais de 600 cursos de
altíssima qualidade e abrangência, com qualidade comprovada por
mais de 1 milhão de alunos atendidos e um pacote completo de
ferramentas para ajudar sua escola.

Oportunidade
para pequenas
empresas
http://www.drmicro.com.br/vantagens/
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Você pode começar seu negócio seja como professor particular ou
como uma grande rede de franquias. As soluções online permitem
seu escritório e salas de aulas acessíveis de qualquer lugar a
qualquer hora

Inove

Não ﬁque parado esperando que as coisas aconteçam, que o
mercado mude ou que a crise termine repentinamente. Quem quer
sair na frente precisa se mexer, por isso use materiais de qualidade,
procure parcerias, monte estratégias de divulgação e retenção, e
esteja sempre de olho nas novidades, para só assim conquistar
cada vez mais alunos.
Mensalmente a Dr. Micro lança novidades em estratégias de
divulgação e retenção de alunos. Disponibiliza materiais de apoio ao
dono de escola em seu blog: blog.drmicro.com.br (na opção
material de apoio), tudo criado por uma agência de comunicação e
disponibilizado em CorelDRAW com espaço para introdução da
marca da sua escola. Fora isso, sempre disponibilizamos as
orientações de nossas campanhas em vídeos.
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Razões para
negociar com
a Dr. Micro
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Qualidade assegurada
Satisfação avaliada por mais
de 1 milhão de alunos com
desempenho superior a 95%
de satisfação

95%
de satisfação

Dispensa
investimento em
equipamentos e
software
Os cursos Dr Micro trabalham com baixa necessidade de
processamento e internet, uma vez que poderá contar com a versão
desktop ou servidores de cache e o mais importante: investimentos
em treinamentos baseados em softwares livres ou gratuitos como o
Ofﬁce 365, Libre Ofﬁce, Blender 3d e Blender Games, versão
alternativa ao AutoCad e HTML5, além de todos os cursos serem
100% interativos e simulados dos softwares sem necessidade de
instalação dos mesmos para assistir as aulas.
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Preço imbatível
Temos diversos planos, com certeza um deles estará no tamanho
do seu bolso e de seu negócio. Quanto mais você cresce conosco,
melhor ﬁcará!

Menos custo com
capacitação
Com o sistema de ensino Dr Micro você irá facilitar o aprendizado
de seu aluno, padronizar o nível de conhecimento transferido,
respeitar o ritmo de cada aluno, sem depender exclusivamente de
proﬁssionais altamente qualiﬁcados para reter seus alunos. Um
curso altamente interativo e atraente, com conteúdo relevante, que
cativa, motiva e desenvolve o conhecimento de seus alunos,
permitindo que seus funcionários sejam apenas facilitadores.
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Pacote
completo de
ferramentas
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Venda livros online diretamente aos seus alunos sem
se preocupar com estoque, entrega, parcelamento e o
mais importante: você recebe seus lucros diretamente
na sua conta corrente ou de sua empresa. Facilita a
vida de seus alunos e a sua e ainda gera renda extra.
Tenha sua livraria virtual em:

Venda cursos online: Tenha seu portal de EAD como as
grandes instituições já faz e com sua marca. Visualize
sua escola online em:
suamarca.drmicro.com.br

suamarca.seuslivros.com.br

Venda online soluções de emprego, tenha sua agência
de emprego virtual e receba lucros de até 100% sobre o
valor comercilizado online. Veja em:

Conte com a força de nosso programa de marketing
multinível integrado as soluções de emprego e cursos,
o socialize. Veja o vídeo em:

suamarca.vejameucurriculo.com.br
www.socialize.com.br

http://www.drmicro.com.br/vantagens/

21/27

04/10/2017

http://www.drmicro.com.br/vantagens/

Sistema de Ensino Dr. Micro

22/27

04/10/2017

Sistema de Ensino Dr. Micro

6
7

Responsabilidade
e compromisso

Todos os clientes podem participar de grupos exclusivos no WhatsApp, contando com a
participação direta dos sócios e executivos da empresa. Mantemos grupos voltados para
negócios com governo, novos negócios, grupos públicos para interação com o mercado
através do escolasemcensura.com.br e seus blogs e grupos, além do grupo de clientes.
Conte com um atendimento diferenciado e 360 graus que garante resposta por todos os
canais, seja ele o Facebook, WhatsApp, e-mail, telefone, chat, tickets de suporte ou o “liga
para mim”. Estamos sempre à disposição!

Contato com
autores

Mantemos contato com nossos autores, sejam os desenvolvedores dos cursos multimídia e
interativos, seja com os autores dos livros sob os quais os cursos são inspirados. Garantindo
um suporte de segundo nível GRATUITO aos seus professores em casos de dúvidas sobre
qualquer assunto que apresentamos.

http://www.drmicro.com.br/vantagens/

23/27

04/10/2017

http://www.drmicro.com.br/vantagens/

Sistema de Ensino Dr. Micro

24/27

04/10/2017

Sistema de Ensino Dr. Micro

8
9

Dono do futuro
Mas não para por aí, para que cada uma destas áreas impacte
positivamente a vida do seu aluno, a Dr. Micro agrupou cada uma
delas em um projeto intitulado Dono do Futuro. Através do qual seu
aluno pode assistir as matérias da faculdade antes da sua própria
faculdade e assim conseguir um ingresso no mercado de trabalho
na sua área enquanto cursa seus estudos! Para maiores
informações sobre o projeto assista ao vídeo do diretor da Dr. Micro
falando sobre:
http://blog.drmicro.com.br/index.php/2014/02/11/donodofuturo/

Facilidade em
conhecer nossos
produtos
Somos o único sistema interativo que disponibiliza 100% de nossa
plataforma para seu acesso antes da aquisição, basta entrar em
www.drmicro.com.br entrar e informar o login convidado e senha
convidado. Além disso, todo o nosso catálogo está disponível com
aulas de demonstração sem necessidade de qualquer download ou
inscrição direto na loja virtual, que pode ser a sua em:
suamarca.drmicro.com.br

As melhores
condições
É muito fácil tornar-se parceiro. Somos uma empresa humana, mas
conectada. Basta acessar nosso site em
http://www.drmicro.com.br/vantagens/
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www.drmicro.com.br/assineja para dar seu primeiro passo. Após
sua inscrição, você receberá seu acesso de administrador e assim
direito a todos os treinamentos passados e novos que elaboramos.

Planos que cabem
no seu bolso
Preencha o formulário abaixo
para conferir nossos planos

Nome
E-mail
Telefone
Celular
Escola
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E t d
Cidade
Conﬁra nossos planos

+55 11 3280 7980
drmicro@drmicro.com.br
Parque Tecnológico UNIVAP - Campus Urbanova
Av. Shishima Hifumi, 2911
São José dos Campos-SP
CEP 12244-000
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