
 

 
Para divulgação imediata 
28 de fevereiro de 2017 
 
Grupo de empreendedores e inovadores em tecnologia educacional        
fazem parceria com Moodle, a plataforma de aprendizagem mais         
utilizada no mundo. 
 

Moodle continua sua missão de disponibilizar ferramentas de aprendizagem poderosas e 
flexíveis por meio dessa parceira no Brasil com Adapta Learning Solutions. 
 
Hoje, Moodle dá as boas vindas à ADAPTA Learning Solutions como o seu mais novo Parceiro 
Moodle, tornando-se o sétimo “Partner” certificado no Brasil. 
 
Juntas, essas empresas continuarão a missão de oferecer aplicativos e ferramentas inovadoras 
em tecnologia educacional para dar suporte às demandas educacionais no Brasil. 
 
ADAPTA é uma nova empresa liderada por três empreendedores - Daniel Neis, Eric Altit e 
Gilvan Marques - que tem mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de projetos de 
e-learning para grandes instituições governamentais e não governamentais, além de empresas 
nacionais e 
multinacionais, como IBM, British Gas / Comgas, Souza Cruz, Renapsi, UniCEUB, CCAA, 
CCBEU, Casa Thomas Jefferson, Tribunal Regional do Trabalho e Ministério da Aeronáutica. 
 
Os sócios da Adapta expressaram um grande entusiasmo em ingressar na rede “Moodle 
Partner” - “Estamos animados com a oportunidade de sermos apresentados ao mercado 
brasileiro de e-learning como o novo parceiro Moodle. Vemos o mercado brasileiro de 
e-learning em franco desenvolvimento”. 
 
"Existe uma grande demanda por soluções em tecnologia educacional que seja de alto padrão, 
mas que tenha uma boa relação custo-benefício, tanto no setor educacional quanto para 
empresas com grande fluxo de profissionais e governo. Estamos comprometidos em criar as 
melhores experiências de aprendizagem e soluções digitais para nossos clientes." 
 
“Moodle - sendo uma plataforma mundial de aprendizagem desenvolvida em código aberto - é 
uma solução poderosa e popular que ajuda a atender os objetivos organizacionais e a 
necessidade de nossos clientes." 
 
A equipe Adapta utiliza Moodle há anos e um de seus projetos recentes envolveu a formação 
de médicos residentes de hospitais públicos em todo o Brasil, sob a liderança do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo e Eric Altit. Além disso, Daniel Neis é colaborador ativo no 
desenvolvimento e 

 



 

comunidade Moodle. Gilvan Marques é um dos moderadores da Comunidade Moodle Brasil e 
Organização do MoodleMoot Brasil. 
 
Dr. Martin Dougiamas, fundador e CEO do Moodle, também comentou sobre a importância 
desta nova parceria. 
 
"Estou entusiasmado em acompanhar a criação da ADAPTA, uma vez que ela nasce dos 
maiores apoiadores do Moodle no Brasil, na comunidade Moodle Brasileira. Estou muito feliz 
em recebê-los na rede Moodle Partner", disse Martin. 
 
"Estamos ansiosos para trabalhar com vocês, junto com nossos outros 5 Provedores de 
Serviços Certificados por Moodle no Brasil, para promover nossa mútua missão de capacitar 
todos os educadores com ferramentas poderosas, flexíveis e acessíveis, além de trabalhar 
junto com nossa comunidade para melhorar a educação e oportunidades para os estudantes". 
 
A rede Moodle Partner continua a crescer, com a entrada da ADAPTA. Hoje contamos com 87 
parcerias Moodle certificadas estabelecidas em 43 países. 
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Sobre o Moodle 
 
Moodle, a plataforma de aprendizagem feita em código aberto, permite que os educadores 
criem um espaços de aprendizagem com inúmeras ferramentas colaborativas. Inicialmente 
lançado em 2001 por Martin Dougiamas, Moodle atualmente é utilizado em todos os países do 
mundo. O Moodle é parte 
fundamental das operações de instituições de ensino líderes como a Open University UK, a 
Monash e Columbia, além de grandes organizações como as Nações Unidas, o Governo do 
Reino Unido e a Força de Defesa dos EUA. O projeto e desenvolvimento de código aberto 
Moodle é suportado por sua comunidade global de usuários e pela rede de Parceiros Moodle 
certificados, que oferecem uma variedade de serviços e suporte customizados. 
 
Para mais informações, visite moodle.com 
 
Sobre ADAPTA 
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http://moodle.com/
http://moodle.com/


 

ADAPTA Learning Solutions conta com profissionais com mais de 15 anos de experiência no 
segmento de e-learning no Brasil. A equipe tem ampla experiência com o Moodle e está 
envolvida na comunidade desde 2005. Durante este período desenvolveram projetos em 
grande escala para grandes instituições governamentais e não-governamentais, além de 
corporações nacionais e multinacionais. 
 
A empresa está empenhada em criar experiências educacionais inovadoras para os usuários e 
ajudar os clientes a aplicar novas tecnologias para atender seus objetivos empresariais. 
 
ADAPTA fornece uma ampla gama de serviços certificados Moodle, incluindo design de tema e 
interface gráfica personalizada, desenvolvimento de plug-ins específicos, hospedagem 
gerenciada, implementação de software, desenvolvimento de conteúdo personalizado e 
adaptação de conteúdo 
existente, treinamento e suporte técnico pedagógico. 
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