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COMO TER SUCESSO COM NOVAS. 
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UM NOVO PERFIL 
DE ESTUDANTES
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REALIDADE AUMENTADA



E AS METODOLOGIAS? 

Inovadoras 

Híbridas  





19

Inventor virtual

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Surrey, no Reino Unido, conseguiu o primeiro registro de patente 

para uma invenção feita por um programa de inteligência artificial.

O sistema, chamado DABUS, sigla em inglês para Dispositivo para Inicialização Autônoma de Consciência Unificada, 

inventou um novo tipo de embalagem para alimentos baseado na geometria fractal.

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/meta.php?meta=inteligencia-artificial
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Neuralink, de Elon Musk, mostra macaco 
jogando Pong com a mente
Neuralink apresenta vídeo de macaco jogando 
Pong sem joystick através de chip que conecta 
cérebro a computadores

"Como ter um Fitbit no cérebro". Empresa 

de Elon Musk implanta chips em porcos
No porco com implante funcional eles 
demonstraram os sinais raw sendo captados e se 
alterando quando o porco ficava excitado com 
comida. Depois mostraram um sistema de predição 
de sinais cerebrais, aonde interpretavam os dados 
do implante e comparavam com a movimentação 
dos membros do porco andando.

https://tecnoblog.net/430225/neuralink-de-elon-musk-mostra-macaco-jogando-pong-com-a-mente/
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E O MERCADO?
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MERCADO EDUCACIONAL vs PIB BRASIL – SETOR PRIVADO

• CORRELAÇÃO: Encontramos correlação entre o desempenho do mercado educacional (matrículas presenciais) e o PIB (desempenho da economia brasileira - novos postos de trabalho).

• RETOMADA: Há indícios de que a retomada do crescimento de matrículas, na modalidade presencial, deva ocorrer depois da ampliação de novos postos de trabalho (baixa na taxa de desemprego).

Fonte: Hoper Educação ¹Matrículas: Projeção Hoper Educação. ²PIB: Estimativa do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 14.05.2020

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/14/com-coronavirus-
economia-global-deve-ter-pior-desempenho-desde-a-grande-depressao-
diz-fmi.ghtml

PIB NEGATIVO: Desde de 1.962, o histórico de 

menor (PIB≤ -4%), foram registrados em:

• 1981..........-4,25%

• 1990..........-4,35%

-9,2%

-8,1%
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“Se a escola não mudar 
os professores serão 

substituídos por robôs”
José Pacheco



O que a Pandemia pode 
nos ensinar?

A pandemia não durará 
para sempre, mas as 
mudanças que ela 
causou, sim!!



JEFERSON PANDOLFO
pandolfo@hoper.com.br

(21) 98165 2756

mailto:pandolfo@hoper.com.br
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O novo ciclo 

da expansão 

no Ensino 

Superior

João Vianney
Consultor Hoper – Diretor do Blog do Enem



O novo ciclo 

da expansão 

no Ensino Superior



O aluno chega cada vez mais jovem, mais conectado, tem 

repertório de aprendizagem digital. Ele quer uma nova 

educação.

A sociedade em transição exige mais da 

educação:



O antigo “Estoque do Carbonari”, com milhões de adultos 

aptos ao Ensino Superior, foi consumido pela EaD nos 

últimos 15 anos



Hábitos de estudo dos novos 

alunos

1 - Escrevem com os polegares

2 – Querem respostas em tempo real

3 – Exigem dos professores soluções 

melhores que as disponíveis nos 

Apps

4 – A vida em vídeo: a Videalização

5 – O Campus só faz sentido para as 

vivências e aprendizagem que não 

têm efetividade no mundo digital



2018 – Alunos 

Polegares
A disseminação do 

Smartphone transformou o 

jovem num "digitador" com 

os polegares. 

Ao invés de escrever com 

lápis e papel para anotar 

as aulas, ele anota com os 

polegares, e fotografa o 

quadro.  

Isso eu observei em 2018, e 

chamei de "Alunos 

Polegares"



2019 – Alunos passam a cobrar 

Instantaneidade.

Além de serem “Polegares”, os estudantes querem 

que tudo funcione através do celular.

Sistema Acadêmico, Consultas, Pagamentos,  

Tutoria, Ambiente de Aprendizagem e etc.

A UX – A Experiência do Usuário é 

preponderante.
Chamei este fenômeno de 

Whats Learning Style



2020 - Professores x 

Apps

Durante a pandemia os alunos 

intensificam o contado digital 

com os Professores, Colegas, 

Plataformas, e Aplicativos.

Professores são desafiados 

a propor aprendizagens mais 

desafiadores, mais 

inteligentes, 

e mais eficazes que os Apps.

Professor tem que fazer mais 

que IA.

Surgiu ali em 2020 a tendência 



2021 – A vida (e a escola) em 

vídeo

Agora, você faz uma pergunta ao Google, e 

dentro das 10 primeiras respostas, quatro ou 

cinco  dele já estão quatro ou cinco estão em 

vídeos. 

Os mais jovens já perguntam em áudio, e 

querem as respostas em vídeos ou 

infográficos. 

Esse fenômeno é crescente em todas as 

áreas.  

É o fenômeno da  "Videalização"



Exemplos da  

videalização



Adeus disciplinas expositivas no 

presencial

Ida ao campus ou polo para realizar 

práticas

Aprendizado com atividades de extensão

Ser relevantes para a sociedade durante o 

curso

Andressa Paiva

Consultora Hoper

O que  pensam os 

alunos sobre a 

volta às aulas do 

Ensino Presencial?



Alunos polegares                  Whats Learning 

Style

Apps Learning Students  A 

Videalização

O Campus para vivências e práticas



O novo estoque de jovens para o Ensino Superior



O novo estoque de jovens para o Ensino Superior

Indicadores do “adiamento” do Ensino Superior:

1 – Sisu 2021:   – 40%
2 – Prouni 2021:   - 31%
3 – Abstenção no Encceja   70%

Temos uma bolha de jovens à espera do 
Ensino Superior de 2022 em diante!



O novo estoque de jovens para o Ensino Superior

Indicadores do “adiamento” do Ensino Superior:

1 – Sisu 2021:   – 40%

2 – Prouni 2021:   - 31%

3 – Abstenção no Encceja   70%



vianney@hoper.com.br

Consultor da Hoper Educação

Diretor da Rede Enem

João Vianney
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https://www.lyceum.com.br/


https://www.campusmanagement.com.br/


Presença Global: 

Com mais de 100 universidades (públicas e privadas) de prestígio como parceiras nos 

Estados Unidos, América Latina, Europa, África e Oriente Médio.

Brasil

www.higheredpartners.com.br

https://higheredpartners.com.br/
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DEFENDENDO O VALOR DO ENSINO SUPERIOR

No que pareceu um instante, milhões de estudantes universitários e dezenas de milhares de

professores e funcionários foram para casa, se conectaram e aproveitaram ao máximo uma

situação sem precedentes. O ensino superior precisará chegar à conclusão de que o futuro não se

trata de proporcionar uma experiência equivalente. Será sobre a capacidade única do ensino

superior de oferecer uma experiência transformadora.

Diploma 
digital

Admissão 
inteligente de 

alunos

Secretaria
Acadêmica

Virtual

Robotic 
Process 

Automation 

Credenciais
Blockchain

Clientes no Ensino Superior Anos de experiência no setor
Acesse o QR Code 

para mais informações

https://www.hyland.com/pt-BR
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