
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Conheça o

Gestão de Aprendizagem 
by BLAST!

Tenha uma plataforma LMS para 
estruturar universidades corporativas
e programas educacionais.



Comunidades colaborativas: reúna professores e alunos matriculados para trocas
de informações, esclarecimento de dúvidas e intercâmbio de ideias.

Controle de acesso: tenha segurança na utilização do sistema com diferentes níveis 
de acesso e separação de unidades.

Gamificação: crie missões e jornadas que podem ser associadas a recompensas, 
estimulando um ambiente lúdico de competição sadia entre os alunos.

Personalizável: escolha cor, logotipo e crie banners para deixar as conferências com
a cara da sua empresa.

Usabilidade: interface simples, intuitiva e integrada com as principais ferramentas, 
como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Flexibilidade

Gerencie programas educacionais 
separadamente entre as unidades
da sua empresa, o que proporciona alta 
capacidade de escala.

Gestão completa

Organize turmas e cursos presenciais, 
online ou híbridos. Administre trilhas
de aprendizagem para o desenvolvimento
de competências.

Conte com uma plataforma LMS
para gestão completa da educação corporativa.

A formação educacional é mais do que um requisito no mercado corporativo — ela é fundamental. Cada vez mais

importante, já se tornou imprescindível para as empresas que buscam destaque. Por isso, uma plataforma LMS como 

o Gestão de Aprendizagem by BLAST! é essencial. Capaz de atender todas as demandas de gestão de universidades 

corporativas, programas de cursos e outras iniciativas de educação continuada, o sistema garante muito mais 

eficiência na distribuição de conteúdo educativo para colaboradores ou terceirizados.

Análise de dados

Tenha relatórios detalhados das atividades 
educacionais para acompanhar frequência, 
médias de avaliação, alunos que concluíram 
os cursos, etc.

Assine o Gestão de 
Aprendizagem by BLAST!
para ter controle total da 
educação corporativa na
sua empresa.
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ORGANIZE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO CORPORATIVO 
COM O GESTÃO DE APRENDIZAGEM BY BLAST!

https://www.deeplegal.com.br/
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