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Novo Menu com fácil

identificação para cada perfil e 

biblioteca dos conteúdos e 

avisos para o usuário e a 

identificação do aluno

Menus
Banners 

4MATERIAL CONFIDENCIAL  |  

SLIDE Nº

2- Nova área dinâmica para os

Banners de comunicação

3- TRILHAS - Nova área da  

trilha do treinamento básico: 

com a barra de progresso para 

usuário ter controle da sua

capacitação, já na página

principal. 



TV Varejo
E cursos

5MATERIAL CONFIDENCIAL  |  

SLIDE Nº

4- TV Varejo – apresenta o 

programa da semana e os

programas já exibidos e 

clicando em “Ver Todos os

Vídeos você acessa a 

videoteca.

5 – cursos em destaque, são os

principais cursos do momento, 

ofertas, lançamentos de 

produtos, certificação e outros 

treinamentos



TV Varejo
E cursos

6MATERIAL CONFIDENCIAL  |  

SLIDE Nº

6 – Área de acesso rápido: 

Cadastro de Decoder para TV 

Varejo, Solicitação de treinamento

e portal Executivo.

7- Biblioteca dos comunicados

Oi Vende Comunica

8- Área para baixar o APP –

UVV na Palma da Mão –

conteúdo e treinamento onde e 

quando quiser.

9- contatos dos Atendimento e 

suporte ao usuário da UVV | 

Teste para sala virtual /Browser 

e Tutorial



Pontua 
varejo
10- O “Pontua Varejo”, com ele, 

os usuário participam de 

“games interativos” e podem 

acumular pontos, quanto mais 

ele treina, mais ele aprende e 

nós reconhecemos. Os 

reconhecimentos são através 

das conquistas parametrizados 

nos games para estimular 

competições. Os usuários 

podem saber quais são os seus 

desafios/objetivo, podem 

acumular pontos, acompanhar 

os seus saldos pontos dentro 

dos games e verem a posição 

no ranking geral.



Novo 
APP
Em 2016, foi incorporada ao 

projeto a ferramenta UVV na 

Palma da Mão - Performa

Mobile que permite aos 

usuários cadastrados no LMS 

acessarem seus cursos, TV 

Varejo, Vídeos Virais, Pontua 

Varejo E-learning através de um 

aplicativo para celular e tablets.



Simplon 
Obrigado.


