
P2E – PROJECTS 
EVOLUTION E-

LEARNING



P2E
Plataforma de Estudo Online (P2E), 
estude a hora que se sentir confortável 
para você. Crie provas, simulados e 
cursos para seus alunos e público em 
geral.

PEJ
Plataforma de Empregos Online (JOB), 
encontre seu novo emprego ou divulgue a 
sua vaga.

Conheça também nossos serviços de fábrica de projet os, fábrica de software e 
gerenciamento de projetos www.projectsevolution.com.br

Para visualizar nossos cursos ou nossas oportunidades de trabalho o acesso é gratuito.

2

INTRODUÇÃO



O SEU LUGAR DE ESTUDO É AQUI!
Iniciamos com objetivo de inovar e impactar diretamente os estudantes e os 
professores, assim foi criado a P2E.

Temos a vontade de se ter um mundo melhor, um universo mais próximo de 
todos. Acreditamos que por meio da educação é possível transformar 
realidades, e é para potencializar esse poder que buscamos ser o melhor 
parceiro de estudos de cada um.

Nossa ferramenta possibilita aproximar o conteúdo, por meio de cursos, provas 
e exercícios de qualidade produzidos de forma sustentável, colaborativa, 
transparente, horizontal e oferecidos de maneira acessível e simples.

Com base na EAD (Educação à Distância), oferecemos o autodesenvolvimento 
e acreditamos em sua evolução.

Compreendemos que estudar é a menor (E melhor) distância entre a ideia e o 
resultado, nos últimos tempos fala-se muito em termos de busca de resultados 
de competitividade, modernização, melhores níveis de qualidade e em especial 
conhecimento. É pensando neste conjunto de “desejos” que trouxemos a P2E 
para você.
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CATEGORIAS 
DE CURSOS

▸ TECNOLOGIA
▸ IDIOMAS
▸ GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS
▸ ADMINISTRAÇÃO
▸ NEGÓCIOS

Todos os nossos cursos são 
online, você estuda do seu jeito 
e no seu horário!
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CONCEITO INOVADOR
ACESSE DE QUALQUER LUGAR VIA ONLINE, ESTUDE DA MELH OR 
FORMA!
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SEU MAPA 
RESUMIDO DE 
ALTERNATIVAS 
(ALUNO)
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SEU MAPA 
RESUMIDO DE 
ALTERNATIVAS 
(INSTRUTOR)
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NAVEGAÇÃO 
NA NOSSA 
PLATAFORMA 
E 
GEOGRÁFICO 
(Versão
Jan/2018)

Países com maior 
quantidade de acesso 
são respectivamente 
Brasil, EUA e Rússia.

8



PERFIL DOS 
CLIENTES

Idades Porcentagem (%)

25-34 36,83%

35-44 34,16%

18-24 12,67%
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Sexo Porcentagem (%)

Masculino 62,01%

Feminino 37,09%

Dados demográficos (versão Jan/2018)



SIMPLES, 
FÁCIL E 
SEGURO
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OBRIGADO!
Dúvidas?

Entre em contato com

▸ comercial@projectsevolution.com.br


