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Fonte: Estudos Educa Insights

SIMILARIDADE DE PERFIL ENTRE O ESTUDANTE 
DOS CURSOS NOTURNOS E DOS CURSOS 

HÍBRIDOS

Faixa Etária
Trabalham e são responsáveis financeiros
Classe B2C
O que buscam: ACESSIBILIDADE E CONVENIÊNCIA



Jogar com a regra debaixo do braço: uso do limite dos 30%

Arquitetura do produto: modular, semestral, sinergia

Metodologia: 
Vamos entregar o que prometemos?

Aprendizagem Ativa

Tenho as pessoas certas na equipe?

Conheço bem o público deste produto?

O equilíbrio entre o acadêmico e a operação

É escalável?



Quem concebe a disciplina: Plano de 
Ensino, Produz os objetos de 
Aprendizagem, grava videoaulas, elabora 
roteiros, escreve livros.

Quem media os encontros presenciais, o 
facilitador.
Dá protagonismo ao estudante

Quem faz a mediação pedagógica no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem

Cuida da Experiência do Estudante 
durante toda a jornada
Conecta a todos, gerencia comunidade
Resolve problemas
Envia surpresas e pede desculpas
Colhe depoimentos dos estudantes  sobre 
a experiência



Estudantes tomam nota do que ouvem do professor
Os estudantes devem realizar atividades que vão além de 
ouvir o professor. Essas atividades devem estar relacionadas 
aos conceitos, materiais ou objetivos do curso

A motivação do professor determina, direciona e sustenta a 
aprendizagem

A motivação do estudante determina, direciona e sustenta 
a aprendizagem

Aulas expositivas e a didática do professor aumentam a 
qualidade da aula

Prática direcionada a objetivos e feedback aumentam a 
qualidade da aprendizagem
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“Passamos pelo tempo em que importava o que e 
quanto se sabia, e agora ao que se sabe fazer. 

Olhando para o futuro, vai importar o que somos 
capazes de CRIAR.”
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Agenda
• A jornada do aluno

• A jornada da tecnologia e anuvem

• Casos de Sucesso

• Como começar a jornada



A jornada do aluno



Porque ensinar? Porque “estudar”?



Expectativa vs Realidade

O que gostaríamos



Expectativa vs Realidade

O que gostaríamos O que acontece



Os estudantes, como nós, estão  
cada vez menos atentos



Os alunos e os pais estão mudando o segmento  educacional e 

buscando inovação

Na economia atual da inovação, a educação se torna ainda mais importante para o  
desenvolvimento da próxima geração de inovadores e pensadores criativos.

• Robôs na sala de aula - as escolas sul-coreanas experimentaram professores  robôs. Isso 
torna as aulas mais interessantes e divertidas para as crianças e  permite que 
professores de qualquer lugar do mundo estejam "presentes" na  sala de aula.

• Tecnologia móvel - smartphones e outros dispositivos móveis são cada vez mais  usados na 
educação. Os aplicativos móveis permitem que os professores realizem  pesquisas digitais, 
aprimorem as habilidades verbais e de apresentação e  incorporem as habilidades 
tecnológicas com as principais lições de competência.

• Aprendizado em 3D - as crianças gostam de jogos e filmes em 3D; então, por que  não usar 
essa tecnologia para ajudá-los a aprender? A GEMS Modern Academy  em Dubai fornece 
aos alunos um laboratório 3D que oferece apresentações  interativas em multimídia.

• Assistência a alunos com necessidades especiais - A tecnologia de assistência é  
especialmente útil para alunos com dificuldades de aprendizagem. Por exemplo,  o software 
de ortografia fonética ajuda os alunos disléxicos e outras pessoas com  problemas de leitura 
a converter as palavras na ortografia correta.

https://philmckinney.com/innovation-classroom-education-needs-innovative/



O Desafio da Educação4.0

Indústria 4.0 – Quarta Revolução Industrial

Evolução Tecnológica aplicada aos Meios de Produção gera demandas de Educação Tecnológica e  

desenvolvimento das habilidades de Aprender Fazendo (Learning by Doing – The Global Summit 2017) - ’mão 

na massa’’ (Hands On)

• Mais ênfase nas habilidades digitais e ao empreendedorismo na escola;

• Saber lidar com pessoas de forma colaborativa;

• Desenvolvimento de competências sócio emocionais criativas;

• Participação em projetos interdisciplinares, que utilizam conhecimentos de diversas disciplinas para um  objetivo
comum;

• Uso da empatia com inteligência.

• Criação de ambientes inovadores propícios para o desenvolvimento de projetos que aproximem os alunos
dessa nova realidade. Espaços onde os alunos aprendem fazendo e testando infinitas possibilidades!

A escola precisa incentivar uma nova cultura voltada para a inovação, a invenção, a resolução de problemas,

a programação, a colaboração e a cultura maker (do it yourself)

https://www.positivoteceduc.com.br/blog-pense-matematica/resolucao-de-problemas-reais-na-educacao/
https://www.positivoteceduc.com.br/blog-inovacao-e-tendencias/movimento-maker-na-educacao-conheca-essa-novidade/


A jornada da 

tecnologia e a nuvem
Necessidades Educacionais



Invenções acontencem  
em diferentes formas e  
escalas. As invenções  
mais radicais e  
transformadoras são  
aquelas que  
frequentemente  
empoderam as pessoas  
para soltarem sua  
criatividade e seguirem  
seus sonhos

Jeff Bezos



comececom o

cliente,
e depois faça o  

caminho de volta
—Jeff Bezos



VELHO
MUNDO TI

Funcionários

FornecedoresCanais de Vendas

Marketing analytics



Funcionários
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Marketing analytics

VELHO

MUNDO TI

NOVO MUNDO TI



NOVO MUNDO TI Funcionarios

Nomades

Fornecedores

IoT-connected

things

Online

marketing

Monitoramento

Contínuo

Just-in-timeVendas Online

Social media



Personalização

Customer analytics massivo

Novas  
Demandas

• Novos canais diretos comcliente

• Mais coisas, mais escala, mudançasrápidas

• Transformação Digital é atender as novas  
demandas de maneira rápida, barata e eficaz



VelhoMundo:

Tempo de Adaptação ou  

Projeto

SEMANAS / MESES

NUVEM /AWS:

Infra estruturaem

MINUTOS

Adicionar novo ambiente de Dev  

Adicionar novo ambiente de produção  

Adicionar novo ambiente em São Paulo  

Adicione 1.000servidores

Remova 1.000 servidores  

Implantar 1 DW de dados PB  

Encerrar 1 DW de dadosPB

Um novo nível de  

agilidade transforma  

a capacidade da TIde  

apoiar o sucesso dos  

alunos

O Segmento Educacional não pode mais ser lento



Automatiz

e  seus  

processos

Democratize o  

acesso adados
Configure alertas &  

notificações

Suporte ao  

successoestudantil

As escolas inovam mais rapidamente e economizam tempo com aAWS



A adoção da Nuvem é mais que apenastecnologia…

Cloud Strategy

Business strategy

Enabler of the Business DevOps

What are others doing?

Cost Control

Reporting
Operational Effectiveness

Talent Optimization

IT as Utility

Application Transformation

Security
Compliance and Governance

Measure
Industry

Continuous Deployment

On Demand

Fail early & Iterate

Cloud Adoption Roadmap



O que a nuvem pode ajudar sua instituição  educacional

• Inovação

• Mobile

• LMS in minutes

• Analytics and Big Data
as a Service

• Machine learning

• Image Management  
(I315)

• Voice Rekognition

• Virtual Realty

• Segurança

• Backup

• Disaster Recover in
minutes

• Cryptography

• Logs and
Identification

• LGPD

Economia

• Capex x Opex

• Scalability

• Pay as you use

• Lab As Service

• Research as a
Service

• ERP Migration



Inovação

Impulsionando novas 
oportunidades de 

engajamento do cliente

Lançamento de protótipos

Criando novo valor de
negócios

Migração

Movendo aplicativos
legados para a nuvem

Atualizando práticas
recomendadas

Padronização de cargas de
trabalho

Desbloqueando valor de sua jornada na nuvem



Porque pensar digitalmente e migrar?

CORE SERVICES

Integrated NetworkingDevice Shadows

Device SDKs

Device Gateway

Registry

Local Compute

Custom Model  

Training &Hosting

Conversational Chatbots

Virtual Desktops

App Streaming

Schema Conversion

Image & Scene  

Recognition
Sharing &  

Collaboration

Exabyte-Scale  

DataMigration

Text to Speech

Corporate Email Application Migration

Database Migration

Regions

Availability Zones

Points ofPresence

Hadoop/Spark

Data Warehousing Elasticsearch

Business Intelligence Data Pipelines

Streaming Data  

Collection

ETL
Streaming Data  

Analysis

Interactive SQL  

Queries

Deep Learning  

(Apache MXNet,  

TensorFlow, & others)

Server MigrationCommunications

MARKETPLACE

API Gateway Rules Engine

Single Integrated  

Console

Identity

Sync

Mobile Analytics

Mobile App Testing

TargetedPush  

Notifications

One-clickApp  

Deployment

DevOps Resource  

Management

Application Lifecycle  

Management

Containers

Triggers

Resource Templates

Build & Test

Analyze & Debug

Identity  

Management

Key Management  

& Storage

Monitoring &  

Logs

Configuration  

Compliance

WebApplication  

Firewall

Assessment  

& Reporting

Resource &Usage  

Auditing

Access Control

Account  

Grouping

DDOS

Protection

TECHNICAL & BUSINESS SUPPORT

Support
Professional  

Services
Optimization  

Guidance

Partner  

Ecosystem
Training &  

Certification
Solutions Management Account Management

Security & Billing  

Reports

Personalized  

Dashboard

Monitoring

Manage  

Resources

Data Integration

Integrated Identity &  

Access

Integrated Resource &  

Deployment Management

Integrated Devices  

& Edge Systems

Resource  

Templates

Configuration  

Tracking

Server  

Management

Service  

Catalogue

Queuing & Notifications Email

Workflow Transcoding

Search

MIGRATIONHYBRID ARCHITECTURE

Business Apps Business Intelligence DevOps Tools Security Networking Databases Storage

ANALYTICS DEV OPS MOBILE SERVICES IoT MACHINE LEARNING ENTERPRISE APPS

APP SERVICES

INFRASTRUCTURE SECURITY & COMPLIANCE MANAGEMENT TOOLS

Compute
VMs, Auto-scaling, Load  

Balancing, Containers,  

Virtual Private Servers,  

Batch Computing, Cloud  

Functions, Elastic GPUs,  

Edge Computing

Storage
Object, Blocks, File, Archivals,  

Import/Export, Exabyte-scale  

data transfer

CDN

Databases
Relational, NoSQL,  

Caching, Migration,  

PostgreSQL compatible

Networking
VPC, DX, DNS

FacialRecognition &  

Analysis

Facial Search

Patching

Contact Center

“O recurso mais valioso do  

mundo é não mais petróleo, mas  

dados.

”



Casos de Sucesso



D2L

“A educação esta sempre ativa.
Nossos aplicativos precisam  

estar disponíveis para milhões  
de alunos e professores sempre  

que precisarem deles. A AWS  
ajuda a garantir alta  

disponibilidade e resiliência.”

~ Nick Oddson, CTO



Inteligência de Maquina

A Betha Sistemas é uma das  

maiores desenvolvedoras de  

sistemas para gestão pública do  

país e utilizam a inteligência  

artificial com o objetivo de  

diminuir os índices de evasão, o  

reconhecimento facial dos alunos,  

que trará vantagens para toda a  

comunidade escolar.

¨Betha está construindo com o “  
lego” daAWS



ASK.ASU.EDU

Torne o seu campus disponível em voz





Mais de 700 estudantes de AI





Carter Kwon
ASU Engineering Student

Skills desenvolvidos pelos alunos



O que os Alunos estão procurando ?

• Instruções / Rotas mais rápidas a pé ... enviadas

por telefone

• Horário e menus do refeitório

• Alertas de Emergências e Situações de Risco

• Horários das aulas

• Horário de funcionamento do corpo docente

• Local e horário do professor

• Notas, lição de casa, data do próximo

questionário

• Mais perguntas sobre ajuda financeira

• Contagem regressiva para feriados ou pausas

• Desligue as luzes

• Leia meus e-mails



At h l e t i cs F a ct s S oc i a l New s

Dorm I n f o Di r e c t o r y P a rk ing

E v en t s R e minde r s New s I n f o





Grande número de clientes de Educação e do SetorPúblico



Alguns clientes da AWS no Setor Público no Brasil

#AWSPSSummit



Como começar a jornada



Se você soubesse
o estado de cada ponto de contato

na jornada do seu aluno em tempo real,  

e tivesse capacidade de processamento e  

armazenamento infinitos à sua disposição,

que problemas você resolveria?



Prontos para começar a construir?

Um workshop sobre Plataformas de Educação com especialistas da AWS pode ajudar você a:

Criar um plano de  

implementação

Construir seu caso  

de uso

Escolher as  

ferramentas e  

parceiros certos





Obrigado
Ronaldo Oliveira
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
1895



19031895

INOVAÇÃO METODOLÓGICA



PARADIGMA 
ANALÓGICO

PARADIGMA
DIGITAL

▪ Mais lento

▪ Manual

▪ Local

▪ Acelerado

▪ Exponencial

▪ Global

▪ Velocidade do 
computador e 
dos algoritmos

X



INOVAÇÃO E 
MUDANÇA

UM NOVO MODELO SE 
ESTABELECE QUANDO TORNA 

O ANTERIOR OBSOLETO

INOVAÇÃO TECNOLOGIA

METODOLOGIA



Uma pessoa que 
nunca cometeu um 
erro, nunca tentou 
nada de novo.

Albert Einstein

TIPOS DE 
INOVAÇÃO 

Incremental

Disruptiva

“



+

+

+
Pensar e 
acreditar na 
convergência 
das ações.+

“

POR 
QUÊ ?



COMO

+

+

+
Desafiar as coisas mais comuns, as 
mais simples, para fazer da experiência e 
vivência universitária algo transformador.

?



+

+

+
Entregar a melhor 
experiência e 
vivência, 
garantindo o 
sucesso 
e permanência do 
estudante.

“
O QUÊ ?



EXPERIÊNCIA – VIVÊNCIA – PERMANÊNCIA

Economia 
da atenção

Economia
do acesso

Economia 
comportamental

Economia do
engajamento



ECONOMIA DA ATENÇÃO

▪ Novas curtidas
▪ Sentindo-se animado
▪ Fulano publicou algo
▪ Ciclano enviou uma foto de algo
▪ Beltrano curtiu seu post
▪ Maria comentou sua foto
▪ Você tem 99 novas mensagens
▪ Gertrudes começou a seguir você
▪ Janes fez check in no GEDUC
▪ Todo mundo está falando sobre este tópico
▪ Florentina está lendo este livro
▪ Willianderkelys postou um vídeo
▪ Comendo jaca
▪ Segundou, quintou, sextou...
▪ Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite
▪ Suas lembranças de 7 anos, 3 anos, 2 dias

99

22

22

72

22

77

42

14

30



MONETIZAÇÃO 
DA ATENÇÃO

No novo capitalismo da vigilância 
ocorre um sequestro rotineiro de 

nossos cérebros, energia, horas de 
sono e até da possibilidade de amar. 

(PEIRANO, 2019)



ECONOMIA
COMPORTAMENTAL

“... a decisão do 
consumidor não 

acontece como em um 
jogo de Pac-Man: a 

digestão sistemática de 
pastilhas de 

informação na direção 
da escolha ideal”. 

Jon Cummings, Ravi Dhar e Ned Welch, 

“



Se o aluno pensasse de forma 
puramente racional, ele se empenharia 
para ficar na escola, pois os retornos 
futuros do estudo seriam altos o 
bastante para compensar seu esforço. 
No entanto, existem fatores que 
desviam os estudantes dessa 
racionalidade como valorizar o presente 
muito mais do que o retorno esperado 
no futuro, o contexto em que vivem, os 
modelos de comportamento que tem 
como inspiração, questões de saúde 
que possam impactar a sua 
assiduidade, o esforço exigido para 
chegar até a escola, entre outros 
(Madrian, 2014; Lavecchia et al, 2015)

ECONOMIA 
COMPORTAMENTAL“

http://www.economiacomportamental.org/download/3544/


ECONOMIA DO 
ENGAJAMENTO

CUIDA

CRIA

COMENTA

COMPARTILHA

CONSOME



Propriedade Produto Possuir Consumidores Satisfação

PARA 
DE

Acesso Relacionamento Conectar Fãs Experiência

ECONOMIA DO 
ACESSO



“
“

CONSTRUÇÃO DE UMA 
VISÃO INTEGRADA

EXPERIÊNCIA

PERMANÊNCIA

VIVÊNCIA



[...] não significa que exista uma única solução 

ótima para todos. Em vez disso, ressalta a 

necessidade de abordagens flexíveis para o 

ensino e a aprendizagem que atendam às 

necessidades de diferentes tipos de alunos.

DESIGN UNIVERSAL 
DE APRENDIZAGEM (DUA)

Rose, David H., Ed .; Meyer, Anne, Ed.
Harvard Education Press

“
“

EXPERIÊNCIA E VIVÊNCIA
DI



Graduação online Graduação Híbrida Pós-graduação

EXPERIÊNCIA E VIVÊNCIA
METODOLÓGICA



▪ Definir e desenvolver 
recursos de aprendizagem e 
elementos pedagógicos que 
referenciam o ciclo 

EXPERIÊNCIA E VIVÊNCIA
NA APRENDIZAZEM



Estado, condição ou qualidade 
de permanente; constância, 
continuidade, firmeza.

+

+

+
“ “

“Estudante ativo, adimplente, matriculado”

PERMANÊNCIA



+

MACRO EVASÃO
do sistema de ensino

MICRO EVASÃO
de um curso para outro

MESO EVASÃO
de uma ies para outra

EVASÃO



EVASÃO:
UM DESAFIO

Fonte: https://istoe.com.br

https://istoe.com.br/


Janeiro 2018
Início do projeto

Agosto 2018
Convenção Vendas e Permanência

Dezembro 2018
Resultados do primeiro

ciclo 2019
#SuperAção

Núcleo de 
Planejamento e 

Observância Pedagógica

CRM
Pedagógico

Retenção 2.0

Estruturação do 
Projeto Ambientação

Vestibular 
DiagnósticoImplantação 

Núcleo SuPer

Abril 2018 
Diretoria de 
Permanência

Disciplina
Go!

COMO
ESCALAMOS...



PILARES DA PERMANÊNCIA

Perto desde o início! 

Atuação pedagógica e estratégica para garantir o sucesso
acadêmico do estudante. O foco é a vivência universitária
e nossos desafios são: recepcionar e ambientar bem o
estudante; promover seu engajamento na dinâmica
acadêmica; estreitar vínculos; possibilitar a percepção de
pertencimento; e proporcionar experiências de sucesso.

PREVENTIVO



PILARES DA PERMANÊNCIA

PRÓXIMO NOS MOMENTOS DIFÍCEIS! 

Identificar comportamentos, atuar com antecipação e
inteligência na fidelização do estudante para garantir que
ele não desista de seus sonhos. As ações são direcionadas
a mostrar ao estudante que ele não está sozinho, que
estamos próximos para ajudá-lo a conquistar seus
objetivos.

PREDITIVO



PILARES DA PERMANÊNCIA

JUNTOS PARA DECIDIR! 

Conhecer o motivador de evasão para resgatar o sonho
de se formar. Ouvir o estudante e entender o motivo do
cancelamento permite encontrar alternativas pra que ele
continue os estudos. Decidir juntos é a base para a
argumentação. A retenção ou a saída da instituição deve
ser uma experiência positiva.

REATIVO



ESCALADA

2019



Manter os estudantes 
engajados e 
motivados na 
jornada acadêmica

DESAFIO



Como construir a 
priorização do 
curso superior no 
estudante?



Como fortalecer 
a priorização do 
estudante de 
ponta a ponta?



OPORTUNIDADES

▪ Orgulho
▪ Satisfação
▪ Engajamento
▪ Qualidade
▪ Identidade
▪ Esforço
▪ Equipe

▪ Metas
▪ Métricas
▪ Indicadores
▪ Comunicação
▪ Processos
▪ Sistemas
▪ Cultura

FORÇAS

CAPTAÇÃO

+

PERMANÊNCIA

PRIMEIRAS
CONSTATAÇÕES



ATRAIR

CONVERTER

RELACIONAR

VENDER

RETER

Foco no visitante

Captura de informações para torna-lo Lead

Tornar Lead Oportunidade de compra

Nasce o cliente

Satisfação e manutenção do consumo

FUNIL DE VENDAS



OUTROS

Mudança de cidade, de curso, de emprego...

Motivos relacionados à saúde, fracasso escolar,
família, momento de vida. 

Não compreende corretamente o que deve fazer, 
em que tempo e como.

Falta de disciplina para reservar um tempo diário de 
estudos

Estudante prioriza outras contas???

PESSOAL

FINANCEIRO

TEMPO

ADAPTAÇÃO

PIRÂMIDE DA EVASÃO



Ambientar

Vivenciar

Performar

Finalizar

Pertencimento e 
experiência de 
aprendizagem.

Estudante 
ambientado à 
metodologia e 
modalidade.

Sucesso 
acadêmico.

Ritmo, entrega e 
sucesso no 

processo educativo.

Vivência 
universitária e de 

mercado.

Estudante vivencia 
a comunidade 

acadêmica.

Compromisso e 
responsabilidade.

Entregas das 
últimas demandas 

acadêmicas.

JORNADA DA PERMANÊNCIA







VESTIBULAR DIAGNÓSTICO

SUCESSO ACADÊMICO

Raciocínio Lógico Intepretação

Vestibular Diagnóstico

Acesso via Studeo

Atividades interativas/ Games

Competências Universitárias



▪ Boas-vindas do coordenador do curso
▪ Playlist no Youtube
▪ Experiência em 360°
▪ Pertencimento! 



▪ Desenvolvimento de carreiras; 
▪ Coaching
▪ Projeto de VIDA
▪ Ambientação



CAMPANHA



E PERMANÊNCIA

GESTÃO
DO SUCESSO



O CONCEITO

ALUNOS REAIS no papel de VETERANOS, incentivando gente como

ele, que vive o mesmo dia a dia, que #VAIPRACIMA e supera os
desafios e adversidades.

VETERANOS que são a prova viva de que é possível SER UM CASE
DE SUCESSO.



QUEM SÃO NOSSOS
NOSSOS VETERANOS?







BOAS-VINDAS





PERDEU
A PROVA?





PENSOU
EM DESISTIR?





SOLICITOU
O CANCELAMENTO?







TERMINOU
O CURSO?





QUEM VOCÊ
INCENTIVOU

HOJE
DESISTIR?
A NÃO 



PROF. JANES FIDÉLIS TOMELIN

OBRIGADO!!!



III Fórum de Gestão da Educação a Distância

Tecnologias emergentes e o futuro da EaD

Prof. Herminio Kloch



INOVAÇÃO

“A exploração com sucesso de 
novas ideias”

Nick Baldwin



TECNOLOGIA Conjunto de conhecimentos 
que dão ao ser humano 

a possibilidade de melhorar 
seu mundo.



TECNOLOGIAS QUE MUDARAM NOSSA HISTÓRIA



TECNOLOGIAS QUE MUDARÃO NOSSA HISTÓRIA



TECNOLOGIAS QUE MUDARÃO COMO ENSINAR



Autoaprendizagem: 
o aluno tem 

autonomia para criar a 
sua própria jornada de 

aprendizagem, de 
escolher o caminho 
que deseja traçar de 
acordo com os seus 

objetivos.

Aprendizagem adaptativa: 
diversas ferramentas 

possibilitam que a jornada 
de aprendizagem seja 

adaptada de acordo com as 
características e o histórico 
do aluno. Aprender torna-

se mais personalizável.

Automação: 
a tecnologia já possibilita 

que ferramentas 
educacionais conheçam o 

perfil do aluno para que, por 
meio de inteligência artificial 
e aprendizagem de máquina, 

elas mesmas consigam 
auxiliar esse aluno na criação 

de seu caminho de 
aprendizagem  

(autoaprendizagem) e de 
forma personalizada 

(aprendizagem adaptativa).



LEARNING 
EXPERIENCE
PLATFORM OU LXP

Enquanto os LMS dominaram as listas de tendências em anos anteriores, 
as Plataformas de Experiência de Aprendizagem – ou simplesmente LXP –
aparecem agora como o próximo passo. Afinal, em tempos de Spotify, 
YouTube e Netflix, é natural que sistemas de aprendizagem também 
permitam que o colaborador defina aquilo que deseja aprender.



IMMERSIVE LEARNING:
REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA

Até 2021, uma a cada três 
pequenas e médias empresas nos 
EUA deve utilizar programas de 
educação corporativa por meio de 
realidade virtual (Capterra).

Estima-se que 85 milhões de norte-
americanos estejam utilizando 
tecnologia de realidade aumentada 
também até 2021 (eMarketer).

Ferramentas utilizadas para aprimorar o treinamento dos funcionários, a RV e a RA oferecem a 
oportunidade de aprender fazendo, possibilitando uma maior imersão no treinamento.

Que 
tecnologias 

são essas?

Realidade Virtual 
(RV): permite que o 
usuário experiencie 
uma visão totalmente 
virtual do mundo, em 
360º, geralmente por 
meio de um headset.

Realidade Aumentada 
(RA): adiciona 
elementos virtuais ao 
meio real, quando visto 
por dispositivos como 
smartphones ou smart 
glasses.



DADOS:
BIG DATA, PEOPLE ANALYTICS 
E ADAPTIVE LEARNING
As empresas nunca tiveram tantos dados à disposição 
como agora. Além da quantidade imensa de 
informações geradas, os negócios voltados à análise de 
dados também acumulam números surpreendentes. A quantidade de dados 

produzidos globalmente 
crescerá de 33 zettabytes

(10²¹bytes) produzidos em 
2018 para 175 zettabytes em 

2025 (Seagate/IDC).

As receitas mundiais de 
soluções de big data já 
alcançaram US$ 189,1 
bilhões em 2019 – um 

aumento de 12% em relação 
a 2018. A previsão para 2022 

é que a receita mundial 
cresça ainda mais e atinja 
US$ 274,3 bilhões (IDC).



AUTONOMOUS THINGS:
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 
MACHINE LEARNING E BOTS

A ficção científica está cada vez mais 
próxima dos dias atuais. Prova disso é 
que, segundo a IDC, os gastos mundiais 
em sistemas de inteligência artificial 
devem atingir US$ 77,6 bilhões até 
2022. 

Se você acha que ter uma assistente de 
voz engraçadinha no celular já é o 
futuro, pode se surpreender com o 
quanto essa tecnologia ainda vai 
impactar o mercado de trabalho e a 
educação. 

| 50% dos trabalhadores em 2019 já usaram alguma 
forma de inteligência artificial no trabalho, contra 
32% em 2018 (Oracle).

| 37% das empresas já implementaram IA em seus 
processos – um crescimento de 270% em apenas 4 
anos (Gartner).

| Trabalhadores na Índia (89%), China (88%), 
Cingapura (83%) e Brasil (78%) confiam mais em 
robôs com inteligência artificial que em seus gerentes 
(Oracle).

| Estima-se que a inteligência artificial na educação 
crescerá 47,5% nos EUA entre 2017 e 2021 (Research
and Markets).



Você sabia que, de acordo com um estudo elaborado pela Microsoft, o tempo médio em que uma pessoa consegue ficar concentrada é menor que 
o de um peixinho dourado? Enquanto este permanece atento durante 9 segundos, os humanos diminuíram seu tempo de concentração para 
apenas 8 segundos. Embora muitos apontem o advento da internet, das redes sociais e das tecnologias móveis como responsável por isso, a 
verdade é que o cérebro humano sempre processou melhor as informações em pedaços menores. E é por isso que o microlearning se mantém 
como uma das importantes tendências em educação corporativa.

APRENDIZAGEM FLEXÍVEL:
MICROLEARNING E MOBILE LEARNING

Microlearning é uma solução 
educativa que se caracteriza 
por dividir o conteúdo a ser 

aprendido em pequenas 
doses, para que seja 

assimilado rapidamente e com 
frequência. 

Além disso, descomplica a 
aprendizagem, tornando o 

conteúdo menos intimidador.

O trabalhador consegue dedicar apenas

1% do seu tempo
semanal de trabalho aos treinamentos.

Dessa forma, com microlearning, é 
possível conciliar o treinamento 

com a rotina de trabalho, 
permitindo que o trabalhador 
aplique mais facilmente o que 

aprende e melhorando a retenção 
do conteúdo.



VÍDEOS
Os números não mentem: conteúdos 
em vídeo continuam em alta e 
atingem cada vez mais pessoas.

• 85% dos internautas brasileiros assistiram a 

vídeos em 2018 (Statista).

• O mercado global de vídeos on demand deverá 

atingir US$ 93,99 bilhões em 2023 

(Medium).

• O alto interesse por vídeos deve se 
manter nos próximos anos devido, sobretudo, 
ao crescimento de investimentos para dispositivos 
móveis, com diversas plataformas de vídeos on demand
se adaptando ao uso em smartphones.

• 79% do tráfego global de dados móveis em 

2022 será devido a vídeos – um aumento de 
nove vezes desde 2017 (Cisco).



VÍDEOS De que forma esse hack pode impactar no 
treinamento de colaboradores?

Treinamentos antes oferecidos para poucas pessoas, agora podem ser 
assistidos por diversas pessoas individualmente, e recuperados para serem 
revistos em outros momentos. 

Vídeos possibilitam que alguns treinamentos sejam realizados por 
especialistas renomados, o que antes poderia ser muito custoso para a 
empresa.

O conteúdo pode ser transmitido de maneira mais dinâmica e rápida. Além disso, 
muitas pessoas preferem ver vídeos a ler textos: 17% dos trabalhadores norte-americanos e 

britânicos preferem vídeos, enquanto 13% preferem textos (Docebo).

Plataformas de vídeo permitem personalizar a velocidade com que os 
conteúdos são consumidos – uma demanda em alta pelos internautas, como provou a 
Netflix ao testar o complemento de velocidade em suas plataformas.



Encaminhar o espectador a conteúdos externos 
que sejam relacionados ao conteúdo assistido.

Oferecer uma visão 360° das imagens gravadas, 
permitindo que se enxergue toda a extensão de um 

cenário, por exemplo. 

Customizar o conteúdo por meio de diferentes caminhos 
escolhidos pelo espectador, em sua interação com o vídeo.

O QUE TEM 

DE NOVO?

A novidade é que o usuário também pode interagir com o conteúdo que assiste. 
Algumas ferramentas integradas à plataforma permitem que o espectador 
participe do vídeo por meio de ações, como clicar em campos específicos, digitar 
respostas de questões, mover a imagem, entre outros. Com vídeos interativos é 
possível:



Como vamos 

ouvir para memorizar...

Como vamos 

assistir para guardar...

Como vamos 

ver para lembrar...



Novidades não param...

• Alexa, relógios, colares, podcast, óculos, 
projetores...

• Holovídeos. 

• Inteligência viva.

• Ensinar deve ser em tempo real.

• Pessoas não armazenarão conhecimento, 
mas, sim, formas e habilidades.

• Formação por competências.



GAMIFICATION + TENDÊNCIAS:
O QUE VEM DE NOVO POR AÍ

| Next gen gamification: 
personalização de recursos 
gamificados por meio de 
inteligência artificial e 
aprendizagem de máquina.

| Big data: quantificação 
dos resultados obtidos por 
meio de plataformas 
gamificadas para métricas e 
análise de dados.

| Integração de plataformas gamificadas com 
aplicativos móveis e mídias sociais, 
simplificando o acesso para colaboradores em 
trânsito.

| Desenvolvimento de gamificação com recursos 
de tecnologia imersiva, como realidade virtual e 
aumentada.

| Gamification para além da educação: as 
aplicações para a saúde formam a parcela que 
mais cresce atualmente. Se antes apenas portais 
e LMS eram gamificados, cada vez mais 
aplicativos de quaisquer áreas estão sendo 
incrementados com táticas de gamification.



FLEXIBILIDADE EM PAUTA

• Conteúdo pensado para pequenas telas.
• Permite diversos formatos, como vídeo, plataforma, aplicativo, entre outros.
• Alta flexibilidade: pode ser acessado quando e onde quiser.

Com a correria do dia a dia e a falta de tempo tornando-se um problema crônico, 
não é de se surpreender que soluções de microlearning e mobile learning
permaneçam como tendências de educação corporativa para 2020. Afinal, as 
empresas e seus colaboradores demandam cada vez mais por soluções de 
treinamento ágeis e, sobretudo, flexíveis.

Empregados que desejam treinamento autodirecionado e independente

33%
Baby Boomer

33%
Geração X

42%
Milenial

43%
Geração Z

O mobile learning consegue tornar esse e outros tipos de treinamentos mais acessíveis, o que 
possibilita ao colaborador acessar o curso no trabalho, em casa, em trânsito, ou em qualquer outro 
lugar – e no momento que estiver disponível.
Pesquisa recente do LinkedIn (2018) revelou que 58% dos trabalhadores preferem aprender em 
seu próprio tempo. 
Além disso, outra pesquisa do LinkedIn (2019) revelou que, quanto mais jovem for o trabalhador, 
mais ele anseia por controlar sua forma de aprender.



Modelo de Negócio 
Preponderante na EaD

• Atendimento on-line aos candidatos. 

• Oferta centralizada em única plataforma com 
direcionamento para regional / polo operador. 

• Plataforma web integrada a sistema de 
pagamento.

• Envio de documentação on-line / prazo de 
entrega flexível durante as aulas presenciais. 



Requisitos apresentados
pelos Alunos Polegares! 

O “Aluno Polegar” traz a demanda What's Learning.

• Ambiente de Aprendizagem Responsivo.

• Interface de Estudo própria para Smartphones.

• Cobrança de respostas on-line da tutorial. 

• Alterna leitura em modo on-line ou imprimindo
materiais didáticos mais extensos. 

• Uso intensivo de vídeos de curta duração. 

• Cria redes paralelas à instituição: What's 
Learning.



Considerando que a tecnologia 
está cada vez mais presente no 

cotidiano dos indivíduos e 
revolucionou o comportamento 
humano de forma irreversível, 

cabe aos docentes-pesquisadores 
novas descobertas sobre os 

benefícios de tais mudanças para a 
aprendizagem. 

A legislação que trata da educação 
a distância no Brasil exige das 

instituições de ensino que ofertam 
tal modalidade a busca constante 
por metodologias que alcancem o 

aprendiz de forma a manter a 
qualidade dos cursos ofertados. 



“A pandemia vai ACELERAR a educação personalizada”
Peter Diamandis – Presidente executivo de X Prize Foundation

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/peter-diamandis-educacao

Ensino individual 
habilitado para 

IA em casa

Jogos como 
educação

Educação como uma 
assinatura

Tecnologia permite leitura de IA 
emocional usando a câmera do 

dispositivo – para que pais e 
professores saibam quando o aluno 

está aprendendo, confuso ou 
entediado.

“Isso permite que educadores e 
plataformas de EdTech adaptem sua 

estratégia educacional de forma 
personalizada em tempo real a cada 

microssegundo”.

Jogos convincentes, aprovados por 
professores e instituições de ensino, à 

disposição para jogar.

“O domínio do jogo significa que eles 
cumpriram todos os requisitos do 

currículo de uma disciplina/curso”.

Lifelong learning é o futuro da 
educação.

“Como resultado, nossas instituições de 
ensino superior devem considerar 

oferecer serviços de educação como 
uma assinatura vitalícia”. 

Oferta de cursos ao cliente para usar ao 
longo da vida.

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/peter-diamandis-educacao


Ensino Superior do futuro
https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/ensino-superior-futuro-coronavirus/

Expansão da EaD e 
das Tecnologias 

Educacionais

Há uma janela de 
oportunidades para as 

instituições manterem o 
uso de recursos digitais 

em suas aulas.

Enfim, haverá uma aceleração do uso de 
tecnologias educacionais: vamos 

desenvolvê-las, testá-las e melhorá-las.
“ “

Quando as aulas voltarem 
eu não quero que tenha ‘aula’.“ “

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/ensino-superior-futuro-coronavirus/


3 Tendências de TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

Inteligência 
Artificial

Realidade 
Aumentada, Virtual 

e Mista

Transformação 
Digital



Obrigado!!!



14 a 18 de Setembro

A transformação digital não é uma necessidade atual. A 
Educação 5.0 já é uma realidade, sendo impossível o avanço 

das instituições de ensino sem o uso da tecnologia. 

Diante de tantas mudanças, é inegável a urgência de se 
debater sobre este assunto. 

O HUMUS CONNECT chega para conectar as instituições de 
ensino com as melhores soluções digitais disponíveis.

Saiba mais – clique aqui 

Evento Gratuito

26 e 27 de Agosto 

Saiba mais – clique aqui

------------------------------------------------------

https://www.humus.com.br/humus-connect
https://www.humus.com.br/humus-connect
https://www.humus.com.br/forum-captacao-permanencia-alunos
https://www.humus.com.br/forum-captacao-permanencia-alunos


Continue se capacitando com nossos  
cursos online!

http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas


Assista Assista Assista

AssistaAssistaAssista

Como montar um blog 
gratuito para seus alunos 

acessarem?

Família e Escola – Como 
estreitar os vínculos durante o 

isolamento social?

Gestão da Aprendizagem a 
distância: como avaliar os 

estudantes?

Gestão Remota de Pessoas
Como engajar a equipe em 

tempo de quarentena?

Gestão da Qualidade e 
Aprendizagem Remota na 

Educação Superior Frente a 
Covid-19

Educação 5.0 – O impossível 
não existe mais: Ideias para o 

presente, vindas do futuro

E-Book
Liderança e educação

Baixar

E-Book
Liderança e gestão do capital 

humano nas instituições
de ensino

Baixar

E-book
Revista Inspirações –

Educação na Finlândia

Baixar

https://www.youtube.com/watch?v=qoCJD8sD68E&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QCDkaHtSwLI
https://www.youtube.com/watch?v=4ORZpeuLzDI&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UsymEevp8f4&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qG1dcPyhPhk&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=riJeK_bUK-0&list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&index=6
https://www.humus.com.br/
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes


Obrigado por participar do GEduc 2020!

Para nós é uma grande honra poder
contribuir e agregar valor a você e sua instituição 

de ensino.

Equipe HUMUS


