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Plataforma de colaboração na nuvem 

melhora a qualidade educativa  
 

 

 

 
 

Resume 
Região: Brasil 

Indústria: Educação  

 

Perfil do cliente 

Pauta Online é uma plataforma de 

colaboração para coordenadores, 

professores e alunos.  

 

Situação 

A falta de um sistema que funcionasse na 

nuvem, não gerando altas despesas  e 

investimentos em infra-estrutura. 

 

Solução 

Solução desenvolvida no Windows Azure  

 

Benefícios 

 Escalabilidade 

 Pagamento por utilização 

 Estabilidade 

 40% de economia 

 Colaboração  

 

  
“Para nós, do ponto de vista técnico, o Azure permite 

que o pagamento possa ser realizado de acordo com 

a utilização da Pauta OnLine”  

Marcilene Scantamburlo, CEO de Pauta OnLine 

 

   

Pauta OnLine é um sistema de colaboração e compartilhamento de 

dados e informações, para coordenadores, professores e alunos, 

desenvolvido em Windows Azure, com orçamento reduzido e sem 

grandes investimentos em infra-estrutura, garantindo o acesso, 

independente da quantidade de alunos e professores conectados. 

Economia de 40%, melhor colaboração e um crescimento sem 

limite com pagamento por utilização são os benefícios principais do 

projeto.  
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situação 
Pauta OnLine é uma plataforma desenvolvida 

por professores universitários da área de 

tecnologia da informação. Em 2009, 

procuravam uma ferramenta virtual de 

colaboração que atendesse suas 

necessidades acadêmicas. Marcilene 

Scantamburlo, CEO da Pauta OnLine, 

comenta “começamos o projeto com o 

objetivo de fazer um sistema de colaboração 

e compartilhamento de informações, para 

coordenadores, professores e alunos, que 

fosse amigável e de fácil utilização”.  

O projeto começou com uma customização 

do software livre Moodle como primeira 

instância para um ambiente de colaboração. 

“Tivemos problemas com a escalabilidade do 

sistema. Quando muitos alunos se 

conectavam simultaneamente o servidor 

ficava lento e para resolver isso, 

precisaríamos aumentar a quantidade de 

servidores físicos” relata Marcilene 

Scantamburlo, e adiciona que “Nós vimos 

que esse sistema não era adequado para as 

necessidades da universidade e então 

começamos a trilhar um novo caminho 

procurando uma plataforma de acordo com 

as características do trabalho dos 

professores brasileiros que, em geral, 

trabalham, em tempo parcial, em várias 

Instituições de Ensino”. 

 

O projeto Pauta OnLine, em sua versão atual, 

foi também desenvolvido buscando uma 

integração maior entre os setores de 

educação e tecnologia da informação.  “O 

contexto pedagógico precisava de uma 

solução desenvolvida 100% dentro da 

realidade do professor brasileiro que 

atendesse tanto às demandas tecnológicas 

do ensino presencial, quanto do ensino à 

distância e do blended-learning”, acredita a 

CEO do projeto. 

 

Solução 
A solução devia ser um sistema que 

funcionasse na nuvem, não gerando altas 

despesas  e investimentos em infraestrutura, 

“Temos uma economia 

de 40% com o sistema 

na nuvem, sem dispor 

de espaço físico,  

técnicos na 

manutenção e 

despesas altas na 

utilização dos 

servidores.” 

Marcilene Scantamburlo, CEO de Pauta 

OnLine 



 

 

 

 

e garantindo o acesso, independente da 

quantidade de alunos e professores 

conectados. “Desenvolvemos então um 

sistema em .NET que permite a 

disponibilização de materiais didáticos, 

atividades, fóruns, acompanhamentos e 

relatórios de alunos, envio de mensagens 

internas e e-mails, lançamento de notas, 

integração com redes sociais, rodando na 

nuvem” assegura Marcilene Scantamburlo e 

adiciona que “A solução que a Microsoft 

ofereceu com Azure foi a melhor estratégia 

para nossa realidade, podendo ter uma 

plataforma de qualidade e altamente 

alicerçada, sem problemas de estabilidade”. 

 

O desenvolvimento do sistema foi construído 

com a colaboração da equipe da Microsoft e 

do parceiro que ajudaram com o uso do 

Azure. “Realmente foi muito fácil construir o 

sistema na nuvem e sem fazer nenhuma 

divulgação já temos uma boa recepção dos 

professores que começaram a trabalhar com 

a Pauta OnLine”. 

 

O sistema está em funcionamento desde 

novembro do ano 2011 e já possui 600 

usuários que já colaboram com a plataforma. 

“Esse processo vai crescer de modo 

espontâneo porque estamos frente a uma 

mudança cultural e, por isso, estamos nos 

preparando para a primeira divulgação da 

Pauta OnLine a nível nacional” informa a 

CEO.  

 

Benefícios 
Os principais benefícios que a faculdade 

obteve com o sistema estão vinculados com 

a relação entres os professores e alunos. 

“Agora ficam mais próximos através dos 

recursos oferecidos pelo sistema e no caso 

de um imprevisto, como por exemplo, 

quando um professor não pode estar 

presente fisicamente, algumas aulas são 

dadas à distância”, disse Marcilene 

Scantamburlo.  

O sistema permite também o lançamento de 

notas de trabalhos e provas, além do envio 

eletrônico de atividades e acompanhamento 

total do aluno, feito diretamente pelo 

professor, tutor e coordenador e isto também 

agilizou o acesso a tais informações pelos 

alunos, que as podem consultar diretamente 

pelo portal, em tempo real. 

 

“Para nós, do ponto de vista técnico, o Azure 

permite que o pagamento possa ser 

realizado de acordo com a utilização da 

Pauta OnLine”, comenta a CEO de Pauta 

OnLine. Nesta mesma linha, a utilização do 

Azure garante o crescimento do sistema e 

permite olhar para o futuro sem medo das 

limitações de infraestrutura. “Agora podemos 

utilizar quantas máquinas virtuais 

precisarmos, porque o Azure é muito flexível 

e tem uma administração simples”, assegura 

Scantamburlo.  

 

Outro beneficio está relacionado com a 

economia do sistema atual em comparação 

com a alternativa desenvolvida 

anteriormente. “Temos uma economia de 

40% com o  sistema na nuvem, sem dispor 

de espaço físico,  técnicos na manutenção e 

despesas altas na utilização dos servidores”, 

afirma a executiva do projeto.  

 

Finalmente Marcilene Scantamburlo diz que 

“a maior garantia é que a infraestrutura não 

será uma preocupação à medida que a 

quantidade de usuários aumentar, porque a 

plataforma Windows Azure suportará tal 

crescimento, e isso é uma satisfação, visto 

podermos focar somente nas melhorias do 

sistema”.  

 

 

“A maior garantia é que 

a infraestrutura não 

será uma preocupação 

à medida que a 

quantidade de usuários 

aumentar, porque a 

plataforma Windows 

Azure suportará tal 

crescimento, e isso é 

uma satisfação, visto 

podermos focar 

somente nas melhorias 

do sistema” 

Marcilene Scantamburlo, CEO da Pauta 

OnLine 



 

 

 

 

Windows Azure 
Com o Windows Azure você consegue 

construir e hospedar aplicativos na Nuvem 

em poucos minutos além de programar em 

múltiplas linguagens e tecnologias (.NET, 

PHP, JAVA, RUBY e PYTHON). Tudo isso sem 

ter que se preocupar com limites de servidor 

e tamanho do banco de dados. 

 

 

Para mais informação sobre Windows Azure, 

ver:  

www.microsoft.com/latam/windowsazure  

 

Mais informação 
Acerca dos produtos e serviços de 

Microsoft chamar ao: 

0800-761-1405 

Acesse: www.microsoft.com/brasil 

 

Para mais informações sobre a Web Road, 

acesse: www.webroad.com.br. 

 

Para mais informações sobre a Pauta 

OnLine, acesse: www.pautaonline.com.br 

 

 

 

Este caso de éxito es publicado exclusivamente con fines de 
información general. MICROSOFT NO OFRECE GARANTIAS, 
EXPLICITAS O IMPLICITAS EN ESTE DOCUMENTO. 
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Software e Serviços 
 Produtos 

− Windows Azure 

− SQL Azure 

− MVC3 

− .Net 

http://www.microsoft.com/latam/windowsazure
http://www.microsoft.com/argentina
http://www.webroad.com.br/

