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IV Fórum de Governança Corporativa em Educação

Painel: Empresas do futuro são ágeis hoje!

Hamilton Ibanes



O FUTURO E A GOVERNANÇA CORPORATIVA

A  empresa ágil está surgindo com um novo 
paradigma dominante.

De empresas como máquinas… Para empresas como organismos
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O FUTURO DA GOVERNANÇA OU A GOVERNANÇA DO FUTURO? 

Apenas 
organizações de 

alto desempenho, 
adaptáveis e ágeis 

prosperarão 
neste mercado 
imprevisível.

Avançar no mundo 
digital não significa 

abandonar os 
princípios 

fundamentais da 
governança.

5



O DESAFIO DA GOVERNANÇA

O convívio de 
cinco gerações 

traz riscos e 
oportunidades.
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O DESAFIO DA GOVERNANÇA

Aumento o risco
de conflito

Mais desafiador 
gerenciar 

colaboradores

Aprimora a base 
de conhecimento e 

a competência

Traz visões 
contrastantes para 

a organização

Convergência através da diversidade
Riscos ou Oportunidades?

Fonte: RSM and YouGov junho 20197Fonte: RSM and YouGov junho 2019



SOCIEDADE 5.0 – NOVO PARADIGMA
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O World  Population Prospects 2017, indica que 
em 2100 o número de pessoas com 60 anos ou 
mais representará uma média global de 36,7%.

Fonte: Nações Unidas

0,962
2,1

3,1

2017 2050 2100

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 
COM + 60 ANOS

Unidade de medida
bilhões de pessoas

Pedir aos jovens designers que simplesmente se envolvam com 
os consumidores mais velhos (e nós do MIT AgeLab literalmente 
desenvolvemos um processo de simulação de envelhecimento 

fisiológico para esse propósito) é um bom começo, mas pode não 
ser suficiente para fornecer a eles uma verdadeira visão dos 

desejos de consumidores mais velhos.
Fonte: MIT AgeLab
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O FUTURO DAS PESSOAS

• Quais habilidades serão necessárias e mais valiosas no futuro?
• Será diferente do passado aprender novas habilidades?
• Aprender a ser mais sensível socialmente é igual a fazer um blog 

que funcione bem em WordPress?

No passado e presente: A recompensa vinha para o que sabíamos!
No futuro: a recompensa virá para aquilo que somos!
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HABILIDADES DO SÉCULO XXI

“Os empregados ajudam um aos outros, compartilhando 
conhecimento, oferecendo orientação e fazendo conexões sem 

esperar nada em troca.”

“Os empregados ajudam apenas quando esperam que os benefícios 
pessoais superem os custos.”  

Adam Grant

Doador ou Tomador?
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HABILIDADES DO SÉCULO XXI

Poderão os computadores reconhecer o estado 
emocional das pessoas e gerar empatia?

“Não! A empatia é geralmente uma via de duas mãos.
O vínculo incrivelmente sensível de mão dupla é de 

ser humano para ser humano!” 

“A empatia é a habilidade fundamental do século XXI.”
E. Meg Bear - Oracle
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REFLEXÃO FINAL

◉Aula cronometrada em espaço fechado chegou ao fim, como então 
direcionar o presente e futuro dos negócios?

◉Estamos saindo da educação em massa para a personalização do 
ensino. Isso implicará no nível de evasão?

◉A Inteligência Artificial pode contribuir desde que o preconceito fique 
fora de seus algoritmos.

◉O investimento em ativos (real state) precisa ser revisto rapidamente.
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REFLEXÃO FINAL

◉A empresa de pesquisas sobre tecnologia Gartner estima que até 2022 
1/4 de todos os trabalhadores estarão usando pelo menos um 
aplicativo de RH, visando seu desenvolvimento.

◉Clareza e direcionamento do conselho para momento atual e futuro. 

◉Conseguir reinventar o negócio com soluções criativas e ágeis. 

◉Desenvolver resiliência e velocidade para adaptar os negócios a uma 
realidade inimaginável.
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CONCLUSÃO

Adotar e impulsionar novas abordagens e tecnologias para 
melhorar os resultados da governança moderna, também 

garantem que o processo deliberativo dos conselhos 
acompanhe a velocidade acelerada dos negócios da era digital.

As organizações que alavancarem a velocidade da informação 
e a tecnologia mais inteligente para apoiar a tomada de 

decisão cuidadosa, podem superar rapidamente a 
concorrência.
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Perguntas?
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Obrigado!

Hamilton Ibanes
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Como criar uma cultura organizacional de alto desempenho

Ari de Sá Neto



1Propósito.



2Qual é o Norte? 

Metas muito claras.
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3Qual é o

seu DNA?



Viver 

intensamente

a Cultura.

Exercer a 

Meritocracia.
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A hora da governança na educação: especificidades e papéis

Prof. Dr. Sergio Marcus Nogueira Tavares



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

1. O século XXI: conjuntura e desafios para a educação

2. Por que governança na educação

3. Conceito de governança corporativa

4. Especificidades e atributos da governança na área
educacional

5. Estrutura e principais papéis

6. Considerações finais

7. Referências



A hora da governança na educação: especificidades e 
e papéis

1. O século XXI: conjuntura e desafios para a educação

✓ A informação em tempo real e em alcance de grande
abrangência;

✓ Profundas e rápidas mudanças tecnológicas, econômicas,
ambientais, societárias, religiosas e culturais;

✓ A família reestruturada, desestruturada;

✓ Tempos líquidos. Não há solidez em quase nada;

✓ Emergência. Isto é para ontem. Faça já. Perdeu. O urgente
engole o importante;

✓Complexidade. Não há solução simples. Múltiplas relações e
variáveis. Não linearidade;



A hora da governança na educação: especificidades e 
e papéis

1. O século XXI: conjuntura e desafios para a educação

✓Diálogos curtos e digitais.

✓Não ao rigor. A regra é o mínimo. O produto mínimo, o serviço
básico;

✓ Imediatismo, individualismo, competitividade ainda maior;

✓ A vida é agora. Trabalha-se para garantir o hoje. Futuro, que
futuro?



A hora da governança na educação: 
especificidades e e papéis

1. O século XXI: conjuntura e desafios para a educação

✓ Era digital. A vida na palma da mão. A escola, como deve
operar? Com a Covid-19 a EaD se impôs como alternativa.

✓ Profundas mudanças no processo de ensino e aprendizagem.
Como motivar e prender a atenção desse público emergente?
Como reorganizar a dinâmica de sala de aula?

✓ Internacionalização: o mundo é o limite. Que parcerias devemos
estabelecer? Que formatos são possíveis?



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

1. O século XXI: conjuntura e desafios para a educação

✓ Crise de autoridade. Dirigentes e políticos não são respeitados. Aluno
mata professor. Aluno mata aluno. A violência entra na escola de
diferentes formas;

✓ Como ficam a escola e a universidade nesse contexto? O que elas
podem proporcionar aos alunos que lhes seja relevante, interessante e
motivador?

✓ Que princípios, valores e padrões de conduta devem permear a escola?
Para aonde vamos?

✓ Simplesmente somos prestadores de serviços numa relação
consumerista?

✓Como governar a educação, e escola e a universidade
no século XXI?



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

2. Por que governança na educação

✓ As organizações se tornaram complexas com os desafios que
estão postos na sociedade;

✓Como veremos a seguir, a educação tem especificidades que
tornam sua gestão algo peculiar;

✓Não há espaço nem recursos para serem aplicados com
amadorismo ou simplificação da realidade;

✓Os riscos da atividade precisam ser mitigados. Entre a
sobrevivência institucional e a bancarrota a distancia é pequena;



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

2. Por que governança na educação

✓Com governança, melhora a condição de crédito para captação
de recursos.

✓Com governança, interesses são definidos e conflitos reduzidos;

✓ A governança decide estrategicamente melhorando a qualidade
das decisões e da operação;



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

2. Por que governança na educação

✓Governança é sinal de solidez, profissionalismo, atuação para a
perenidade da organização. Fortalece, visibiliza, consolida e dá
segurança interna e externa;

✓Governança é um novo jeito de pensar a atividade e o seu
entorno. Requer profissionalismo dos seus atores;

✓Não adotar um padrão de governança amplia os riscos,
lança dúvidas e não estabiliza a instituição.

✓A quem interessa a não governança?



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

3. Conceito de governança corporativa

✓ Em 2001, o conceito veio de forma sucinta pelo IBGC - Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (2006, p. 37):

➢ ...É o sistema que assegura aos sócios-proprietários o governo

estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A

relação entre propriedade e gestão se dá através do conselho de

administração, a auditoria independente e o conselho fiscal,

instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa

Governança Corporativa garante equidade aos sócios, transparência e

responsabilidade pelos resultados.



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

3. Conceito de governança corporativa

✓ Este conceito, mais tarde foi atualizado pelo próprio IBGC (2006,
p.37):

➢ Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas,
conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho
fiscal. As boas práticas de governança corporativa tem a finalidade de
aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir
para a sua perenidade.

➢ As boas práticas de governança transformam princípios básicos em
práticas efetivas, alinhando interesses com a finalidade de otimizar o
valor econômico da organização, assegurando sua longevidade e o
bem comum.



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

4. Especificidades e atributos da governança na área 
educacional

▪ A natureza da IES: bem social ou serviço? A educação é 
um direito subjetivo inerente à cidadania;

▪ Não há como falar em governança sem ter clareza dos
diferentes recortes do segmento educacional:
✓ público e privado;

✓ com ou sem fins econômicos;

✓ filantrópico ou não;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

4. Especificidades e atributos da governança na área 
educacional

✓ associação ou fundação;

✓ sociedade anônima, sociedade limitada, empresa individual;

✓ universidade, centro universitário, faculdade, colégio; pequeno,
médio ou grande porte (número de alunos e faturamento);

✓ A construção de uma identidade organizacional deve
considerar essas especificidades. É um longo caminho a
trilhar.



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

4.2. Atributos (os tons da especificidade):

✓ Processo decisório e forma de participação;

✓ Autonomia universitária;

✓ Dimensão política da escola/universidade;

✓ Performance institucional;

✓ Controle institucional e social;



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

4.2. Atributos (os tons da especificidade):

✓ Indicadores qualitativos e quantitativos;

✓ Dilemas do financiamento;

✓ Perspectiva de longo prazo;

✓ Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; visão
política, acadêmico-científica articuladas com a gestão;

✓ Diferença e diversidade;

✓ Formação de gestores educacionais (múltiplas
competências: um outro administrador).



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5. Estrutura e principais papéis 

✓ É a construção de uma arquitetura organizacional aplicável à
atividade educacional e às suas características;

✓ Sistema de governança: distinguir Propriedade x Gestão;

✓ Delimitar o papel dos conselhos e as relações institucionais;

✓ Definir os órgãos de fiscalização e controle (accountability);

✓ Identificar quem são e qual o papel dos stakeholders (partes
relacionadas);



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5. Estrutura e principais papéis

✓ Eixos centrais da governança que devem se fazer presentes na
estrutura: vida longa, qualidade, sustentabilidade, transparência,
relevância;

✓ Proprietários – principais papéis: institucionalização; controle;
escolha do quadro diretivo; objetivos e parâmetros de resultados;
política de alocação de resultados;

✓ Atuação dos proprietários: Assembleia, Conselho de Administração,
órgãos de fiscalização e controle;

✓Gestão: responde pela operação da Instituição realizada por
administradores profissionais. Diretoria Executiva.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5. Estrutura e principais papéis

5.1. Assembleia

➢ De acordo com o Código Civil, a assembleia geral é órgão deliberativo
indispensável e instância máxima da associação, formada pela
totalidade dos associados.

➢ Aprova o Orçamento anual da instituição;

➢ Aprova os relatórios contábeis anuais da Instituição;

➢ Aprova aquisições, construções, desmobilizações de ativos da
Instituição;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.1. Assembleia

➢ Elege, nomeia e destitui os membros do Conselho de
Administração definindo entre eles seu Presidente e Vice-
Presidente. O mesmo para os órgãos de fiscalização e controle
(Conselho Fiscal);

➢ Determina a contratação de auditorias de qualquer natureza;

➢ Homologa decisões do Conselho de Administração, conforme
previsão estatutária, tais como: aprovação do Planejamento
estratégico, PDI, Estatuto e Regimento das Mantidas, relatórios
anuais de gestão;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.1. Assembleia

➢ Delibera sobre a extinção de unidades;

➢ Aprova intervenção em unidades da Mantida, em
situações de força maior e urgência;

➢ Decide pela extinção da entidade e a destinação dos
seus bens;

➢ Decide casos omissos de governança.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.2. Conselho de Administração

➢ Define o direcionamento estratégico da organização;

➢ É o principal componente do sistema de governança;

➢ Elo entre a propriedade e a gestão para orientar e

supervisionar a relação desta última com as demais partes

interessadas;

➢ Guardião do objeto social, dos princípios e valores da

instituição e do seu sistema de governança;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.2. Conselho de Administração

➢ Decide os rumos do negócio, conforme o melhor interesse da

organização;

➢ Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo:

estratégia; estrutura de capital; gestão dos riscos; fusões e

aquisições;

➢ Escolha, nomeia, avalia e define remuneração do quadro diretivo;

➢ Escolhe e avalia empresa de auditoria independente;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.2. Conselho de Administração

➢ Implementa práticas de Governança Corporativa, incluindo a gestão

sobre os riscos organizacionais (definição do nível aceitável de

variabilidade na realização das metas e objetivos aprovados) ;

➢ Decide sobre sistema de controle interno (incluindo políticas e limites de

alçada);

➢ Aprova o planejamento e a política de gestão de pessoas;

➢ Atua na captação de recursos adequados aos propósitos institucionais,

sua destinação e remuneração, condizente com o risco do negócio;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.2. Conselho de Administração

➢ Encaminha propostas de alterações ou reforma estatutária à

deliberação da Assembleia Geral;

➢ Aprova Código de Conduta;

➢ Não deve interferir em assuntos operacionais, mas deve ter a

liberdade de solicitar todas as informações necessárias ao

cumprimento de suas funções, inclusive a especialistas externos,

quando necessário;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.2. Conselho de Administração

➢ Presta contas tempestivamente aos sócios e aos órgãos

reguladores, encaminhando para aprovação da Assembléia

o relatório anual da Administração e as demonstrações

financeiras;

➢ Encaminha à Assembleia Geral propostas de transações

patrimoniais relevantes, tais como alienação ou constituição

de ônus sobre bens imóveis e contratação de empréstimos.



A hora da governança na educação: 
especificidades e papéis

5.3. Órgãos de fiscalização e controle

✓Auditoria Interna

➢ Reporta-se ao Conselho de Administração;

➢ Responsável pela verificação dos procedimentos de controle interno, 

fluxos, rotinas e alçadas;

➢ Numa estrutura reduzida, pode auxiliar no mapeamento dos riscos;

➢ Atua para assegurar uma cultura de controle na organização;

➢ A abrangência do seu trabalho não deve concorrer com o da auditoria 

externa, que irá validar os relatórios contábeis periódicos.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.3. Órgãos de fiscalização e controle

✓Auditoria Externa e Independente

➢ Verifica se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a
realidade;

➢ Revisa e avalia os controles internos da organização. Esta tarefa
deve resultar num relatório específico de recomendações para sua
melhoria e aperfeiçoamento;

➢ Manifesta se as demonstrações financeiras elaboradas apresentam
adequadamente a posição patrimonial e financeira e os resultados do
período;

➢ No parecer estão definidos o escopo, os trabalhos efetuados, a
opinião emitida e, por consequência, a responsabilidade assumida.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.3. Órgãos de fiscalização e controle

✓Conselho Fiscal

➢ É parte integrante do sistema de governança das organizações.
Pode ser permanente ou não.

➢ Seus principais objetivos são:

➢ Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários;

➢ Opinar sobre o relatório anual da Administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que
julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia
Geral;

➢ Opinar sobre as propostas dos órgãos da Administração, a
serem submetidas à Assembleia Geral, no âmbito de suas
competências.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.4. Administradores: o papel da Diretoria Executiva:

➢ Garantir a relação entre Mantenedor e Mantida;
➢ Definir competências e alçadas na estrutura executiva;
➢ Responder pela estratégia e gestão para garantia de resultados

acadêmicos, econômicos e de imagem da Mantida no mercado;
➢ Zelar pela manutenção de um portfolio atraente, competitivo e

permanentemente atualizado;
➢ Garantir transparência e atualização de informações internas;
➢ Zelar pelas boas práticas de governança;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

5.4. Administradores: o papel da Diretoria Executiva:

➢ Atuar no sentido de reduzir conflitos de interesses entre
proprietários e gestão;

➢ Elaborar o PDI e um plano de ação – gestão focada na
estratégia;

➢ Compor equipe gestora competente e alinhada aos fins
da organização;

➢ Garantir a profissionalização da gestão em todas os
níveis da estrutura;

➢Assegurar lisura nas operações entre partes
relacionadas.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

6. Considerações Finais

✓ A educação não é um business como qualquer outro. Tem
especificidades históricas, culturais, contingenciais, sociais, que
não se encontram noutras tipologias organizacionais. Considere
isso na estruturação de governança de sua instituição

✓ No caso da Universidade, ela é uma instituição jovem no Brasil
(menos de um século de existência), enquanto que acumula no
mundo mais de 800 anos de história;

✓ A privatização e expansão do ensino superior privado são
recentes, com mudanças profundas na formatação do segmento
nos últimos anos. Ou seja, é um segmento ainda não consolidado
no país;



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis

6. Considerações Finais

✓ Construir sua governança é um processo novo e de
capacitação para todos os atores envolvidos. O modelo de
governança educacional e universitária deve considerar essa
condição histórica no Brasil, sem a transposição de modelos,
seja de outros países, seja de outros setores econômicos;

✓ É um desafio que pesa sobre os nossos ombros
(educadores, mantenedores, gestores, comunidade
acadêmica e governo). Vencer esse desafio pode ser um
passo importante para o Brasil escalar novas posições no
cenário internacional da educação nos próximos anos.



A hora da governança na educação: especificidades e 
papéis
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"As pessoas que vencem neste mundo são as que
procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não
as encontram, as criam.“- Bernard Shaw

“Mude, mas comece devagar porque a direção é mais
importante que a velocidade.” - Clarice Lispector

Muito obrigado pela atenção.

Prof. Dr. Sergio Marcus Nogueira Tavares



IV Fórum de Governança Corporativa em Educação

Transformação Digital em Governança Corporativa

Diego Volpe



Quem sou eu?



O que é Transformação Digital?



Mudanças  
e       

Inovação



sempre
aconteceram...

Mas nunca  

de forma tão

RÁPIDA  
E IMPACTANTE

AS
MUDANÇAS



LEI DE MOORE
Processamento dobra a cada 18 meses, mantendo o mesmo custo



30 passos Lineares 30 passos Exponenciais

Mindset Exponencial





(Peter Diamandis, SU)Digitalizar para Democratizar
6 Ds das Tecnologias Exponenciais



As maiores empresas do mundo são da área de TECNOLOGIA

Nos últimos 10 anos...

empresas entraram  
para o top 100  
maiores

empresas
chinesas entraram no43 21 top 100 maiores



Apple

ou Nokia?

Mudar ou

Morrer?

Qual atitude devo tomar
Agir ou
Esperar?



O que é Transformação Digital?



Termo muito abrangente com  
múltiplas definições



Uber e Airbnb  
vs

Bancos Digitais



É um processo  
intenso uso de tecnologia

aumentar desempenho e escala  
obter melhores resultados



CLIENTE  
NO CENTRO

Valor na experiência

Conveniência e Simplicidade  

Personalização

Mudança estratégica e operacional e  
CULTURAL que coloca o



Armadilha

Inclusão Digital  
vs

Transformação Digital



Nova abordagem competitiva:  
Foco no cliente

Orientação a dados  
Growth Mindset  
Cultura Digital  

Cultura Ágil



Desafio de gestão acima de tudo  
Mudança de Cultura



ENTRETENIMENTO
Canais de TV

Canais do Youtube / Lives  

Netflix

A nova estética

A nova forma de consumir  

Meu tempo, meu jeito



“Ryan ToysReview” | $22mi (7 anos de idade)



O problema
das

é que só as enxergamos  

quando elas passam

NIDADES
OPORTU

A ruptura devolveu a condição de igualdade a  

todos os players.

Vencerá quem for mais rápido, mais inovador e,  

efetivamente, revolucionar sua escola.

Transformação Digital: Mudar ou Morrer!





Destruição Criativa – A Reinvenção da Escola







Governança Corporativa e a Cultura Ágil

• Mitos: Perda de controle? Falta de planejamento e previsibilidade?
• Metodologias e Conceitos

• Lean Startup, Scrum, Growth Hacking, OKR (diversos métodos e conceitos)
• Evite radicalismos
• Foco nos objetivos estratégicos
• Implantação gradual (MVP)

• Cultura Ágil para:
• Produtos
• Processos
• Finanças

• Pessoas
• Ganhos nítidos na agilidade, autonomia, transparência e controle





Trust beats Control (Spotify)





CRIATIVIDADE, RESILIÊNCIA E CAPACIDADE DE  
TRABALHAR EM EQUIPE.

O NOVO MUNDO DO TRABALHO SERÁ MAIS  
COLABORATIVO E FLEXÍVEL.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS

FLUÊNCIA DIGITAL (PROGRAMAÇÃO)  

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO  

GROWTH MINDSET (CAROL DWECK)  

EMPREENDEDORISMO/CULTURA STARTUP:

FALHE RAPIDAMENTE, APRENDA MAIS RÁPIDO!





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


