
Seja bem vindo! 









Quem disse que o ensino é o mesmo... 







Professor X Aluno 



Antes... ... Depois 



Enquete 
 

Qual assunto precisa ser mais discutido/explorado na 

Gestão da Aprendizagem para o crescimento da IES? 

 

A) Processo Ensino-Aprendizagem 

B) Avaliação da Aprendizagem 

C) Recuperação da Aprendizagem 

D) Customização da Aprendizagem 

 

 



Enquete 
 

Qual assunto precisa ser mais discutido/explorado na 

Gestão da Aprendizagem para o crescimento da IES? 

 

A) Processo Ensino-Aprendizagem 

 

Trata-se do encadeamento de ações e reações, 

formalmente sistematizadas com a finalidade de 

ensinar ao outro, a ponto dele aprender. 

 

 



Enquete 
 

Qual assunto precisa ser mais discutido/explorado na 

Gestão da Aprendizagem para o crescimento da IES? 

 

B) Avaliação da Aprendizagem 

 

Formas e meios de verificação de aquisição dos 

conhecimentos transmitidos aos alunos durante, ou 

após o processo de ensino-aprendizagem 

 

 



Enquete 
 

Qual assunto precisa ser mais discutido/explorado na 

Gestão da Aprendizagem para o crescimento da IES? 

 

C) Recuperação da Aprendizagem 

 

Formas ou meios de se promover a aprendizagem, para 

aqueles que não a alcançaram com os métodos 

utilizados com todos, e no tempo de todos. 

 



Enquete 
 

Qual assunto precisa ser mais discutido/explorado na 

Gestão da Aprendizagem para o crescimento da IES? 

 

D) Customização da Aprendizagem 

 

Personalização, adaptação dos métodos de ensino 

aprendizagem conforme o perfil de formação do curso. 

Por exemplo: métodos mais adequados para as 

engenharias, ou para saúde, ou para artes, etc. 

 



 

 Gestão da Aprendizagem no Contexto da Covid-19; 

 

 Indicadores para Análise da Gestão da 

Aprendizagem; 

 

 Inovação, Recursos Mediadores e Instrumentos 

Pedagógicos na Gestão da Aprendizagem. 

 



Gestão da Aprendizagem no Contexto da Covid-19 

Planejamento Implementação 

Avaliação Resultado 

Covid-19 



Gestão da Aprendizagem no Contexto da Covid-19 

1 

2 Função Social... 



Resolução do presidente do IBGE n° 054, de 

19 de dezembro de 1994, (Diário Oficial da 

União nº 244, em 26 de dezembro 1994). 

Implementada desde 1995 pelo Sistema 

Estatístico Nacional e órgãos da 

administração federal. 



Gestão da Aprendizagem no Contexto da Covid-19 

1 

2 

Função Social... 



Gestão da Aprendizagem no Contexto da Covid-19 

1 

2 

Função Social... 



1º Indicador - Capacitação Humana 

Ouvir e Orientar – Presencial e EAD 

1) Colaboradores em geral: limpeza, manutenção, estacionamento, 

todos; 

2) Equipe administrativa: secretaria, biblioteca, laboratórios, etc. 

3) Coordenadores; 

4) Professores; 

5) Gestores. 



2º Indicador: Capacitação Profissional 

 Psicológico e/ou Fisiológico 

 

 Contato: pessoal, telefônico, 

chat, WhatApp, e-mail, 

mensagem, redes sociais, etc.. 

  

 Preparo estrutural, físico, 

mobiliário, protocolar  - com 

sinalização no ambiente de 

aprendizagem – qual 

experiência o aluno tem? Terá?  



3º Indicador: Inovação na Aprendizagem 

 Reuniões virtuais, pelo zoom, 

google, meeting... Isso é tudo? 

 Já atingimos a fase do 

massante e cansativo na 

aprendizagem remota? 

 Estes meios estão alcançando 

todos os alunos? 

 Ex: par educativo virtual. 



 A forma de utilização do 

elemento inovador. 

 As regras de participação 

da metodologia da 

aprendizagem. 

 O controle dos tempos: 

da atividade de curta 

duração, de médio e 

longo prazo de entrega, 

assim como o tempo de 

cada conteúdo. 

3º Indicador: Inovação na Aprendizagem 

 A forma de utilização; As 

regras de participação e 

os tempos... 

 Tudo precisa ser 

inovador, bem planejado 

e rigorosamente 

implementado e 

mantido, para que 

cumpra seu atual papel. 

 



4º Indicador: Recursos Mediadores 

IES                             Professores                             Alunos 



4º Indicador: Recursos Mediadores 

Material Didático 

Ambiente Virtual 

Biblioteca – presencial/virtual 

Periódicos 

Laboratórios 

Eventos 



5º Indicador: Instrumentos Pedagógicos 

Hands On 
 

Simuladores            Templates 
Projetos              Cases 



6º Indicador: Qualificação do Corpo Docente 

 Titulação 

 

 Experiência 

profissional 

 

 Experiência Acadêmica 

 

 Habilidade para o 

Ensino 



7º Indicador: Carga Horária Docente 

 Integral 

 Parcial 

 Horista 

 Eventual  - RPS 



8º Indicador: $ustentabilidade 

 Recursos Financeiros: azul – giro – vermelho  

     Ex: andamento semestral do curso 
 

 Recursos Humanos: disposição X exaustão – professores e alunos; 

     Ex: tempo de exposição às tecnologias audiovisuais para aulas, lives, palestras, 
reuniões; para realização de leituras e escrita de atividades; para realização de projetos, 
atividades complementares, entre tantas outras propostas inovadoras.  
 

 Emergência ou até urgência: previstos ou imprevistos 

     Ex: enchente, vendaval, pandemia 
 

 Investimentos 

     Ex: ambiente virtual de aprendizagem; serviço de videoconferência baseado 
em nuvem, tecnologias em geral. 



Gestão da Aprendizagem no Ensino 

Superior 
A pergunta que deve nortear a gestão de todo o planejamento do processo de 

aprendizagem, em cada uma de suas etapas, é:  

Esta proposta é sustentável?  

Ou seja:  

É realista e humano, é profissional,  

é necessário exigir isso de professores e alunos? 

 

O que o mercado de trabalho exige HOJE? 



O que o mercado de trabalho exige HOJE (2021)? 

O que o mercado de trabalho exige HOJE (2022)? 

O que o mercado de trabalho exige HOJE (2023)? 

O que o mercado de trabalho exige HOJE (2024)? 

O que o mercado de trabalho exige HOJE (2025)? 

                     O que a sociedade precisa hoje? 



Faça a Gestão da Aprendizagem regularmente 

em sua IES, leve em consideração a Avaliação 

Institucional e passe para um outro nível de 

proposta de aprendizagem para os seus alunos. 

Grata, Andressa 



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


https://www.hoper.com.br/financas


https://www.hoper.com.br/gestao-da-permanencia


https://www.hoper.com.br/plano-emergencial



