
ESTUDO DE CASO

A UNIVERSIDADE SETON 
HALL TORNA O
APRENDIZADO DIGITAL 
ACESSÍVEL PARA
TODOS COM O FOXIT
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Quando a Universidade Seton Hall precisou fazer uma transição rápida 
para o aprendizado online ela sabia que seus alunos e funcionários 
estavam preparados. Entre o programa de computação móvel para 
toda a universidade e o software Foxit, eles estavam confiantes de que 
os alunos e funcionários tinham as ferramentas de que precisavam para 
criar aulas acessíveis e conteúdo online. Declarou Paul Fischer, CIO 
associado da Universidade Seton Hall.

Universidade Seton Hall é 
uma universidade católica 
privada em South Orange, 
New Jersey. A universidade é 
composta por 11 escolas e 
faculdades, com cerca de 
5.800 alunos matriculados na 
graduação e 
aproximadamente 4.400 
alunos na pós-graduação. Sua 
missão declara que “A 
Universidade Seton Hall é uma 
importante universidade 
católica. Em um ambiente 
diversificado e colaborativo, 
tem como foco o 
desenvolvimento acadêmico e 
ético. Os alunos da Seton Hall 
são preparados para ser 
líderes em sua vida profissional 
e comunitária, em uma 
sociedade global e são 
desafiados por professores 
excepcionais, um ambiente 
tecnologicamente avançado 
e em evolução e uma grade 
curricular centrada em 
valores.”

“Tínhamos uma ótima base, e nossos professores fizeram um 
ótimo trabalho com a transição por terem a tecnologia que 
precisavam para apoiar seus alunos e criar conteúdo acessível 
com o Foxit.”

A Seton Hall se torna digital com o Foxit PDF 
Editor
A Seton Hall atende a uma ampla variedade de alunos em programas 
de graduação, pós-graduação e teologia. Ter uma tecnologia que 
atenda às necessidades de cada aluno em qualquer área de estudo é 
vital para sua missão. Quando chegou o momento de decidir qual 
solução PDF seria a adequada para a Seton Hall, Fischer tinha dois 
princípios fundamentais a considerar:
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O Foxit não apenas atendeu a esses padrões, mas superou suas expectativas. O software da Foxit é acessível, 
fácil de usar e a configuração em todos os dispositivos da universidade era simples e eficiente.

– Paul Fischer, CIO associado

“É importante que coloquemos ferramentas nas mãos do corpo docente para que o conteúdo seja 
acessível para TODOS – foi isso que nos levou ao Foxit.”

A solução deveria remover o máximo possível de 
barreiras de conteúdo para os alunos.

Se o conteúdo estiver em uma plataforma difícil de ser 
lido, fica difícil para os alunos permanecerem envolvidos e 
poderá prejudicar os resultados de sua aprendizagem.

A solução precisava ser acessível.

Alunos com deficiência precisam de PDFs para garantir 
que seus leitores de tela possam ler o conteúdo de forma 
adequada e ajudar na navegação quando precisam usar 
algo diferente de um mouse.
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A necessidade da Seton Hall por um editor de PDF vai além de apenas o aprendizado online. Eles precisavam de 
uma solução que apoiasse a equipe em todos os departamentos e ajudasse a otimizar seu fluxo de trabalho. A 
Foxit simplificou a implantação do software em todos os dispositivos, tanto no campus quanto como parte do 
programa de computação móvel. Com suporte extra e ferramentas fáceis de usar, a equipe de Seton Hall 
entrou em funcionamento rapidamente.

Fluxos de trabalho e implantação simpli�cados

O Editor de PDF da Foxit foi a solução global perfeita que combinou todos os recursos de que eles precisavam em 
uma única plataforma. Com o Foxit PDF Editor, a Seton Hall fez a transição para o aprendizado online com um 
formato de arquivo eletrônico comum, padronizado, portátil e seguro. Os PDFs podem ser visualizados em todos 
os dispositivos e são fáceis de editar, facilitando todo o processo de aprendizagem.

– Paul Fischer, CIO associado

“A equipe da Foxit facilitou o lançamento em todos os nossos dispositivos – a Foxit tornou as 
implantações muito fáceis e rápidas, especialmente porque todos nós estamos remotos.”

A interface intuitiva foi modelada com base nos objetos ribbon da Microsoft, o que possibilitou uma integração 
sem esforço entre o Foxit e o outro software que a Seton Hall usa diariamente. Licenciamento simples, modelos 
de renovação flexíveis e amplo suporte ao cliente selaram o processo de tomada de decisão.

– Paul Fischer, CIO associado

“O Foxit apenas entende [os formulários] e parece mais inteligente do que a outra tecnologia – faz tudo de 
forma simples. Ele entende.”

O escopo e a acessibilidade dos recursos do Foxit PDF Editor atenderam a todas as necessidades e muito mais. 
Não apenas os alunos e professores são capazes de criar e gerenciar conteúdo acessível, mas a Foxit também 
ajudou a melhorar seus fluxos de trabalho administrativos. A Foxit torna fácil processar, assinar e arquivar 
contratos – economizando tempo, recursos e frustração da equipe de Seton Hall.
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