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A Pandemia de Covid-19



JOHNS HOPKINS UNIVERSITY. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering 
(CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 2021.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html




16/03/2020 – Início do Regime Letivo Remoto na PUC Minas;

03/08/2020 – Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos cursos vinculados ao 
ICBS no Campus Poços de Caldas;

27/10/2020 – Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais do curso vinculado ao 
ICBS no Campus Contagem;

3/11/2020 – Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos cursos vinculados ao 
ICBS no Campus Betim;

5/11/2020 – Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos cursos vinculados ao 
ICBS em Belo Horizonte;



08/03/2021 – Suspensão temporária das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos cursos
vinculados ao ICBS em Belo Horizonte;

17/03/2021 - Suspensão temporária das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos
cursos vinculados ao ICBS no Campus Contagem, no Campus Betim e no Campus Poços de
Caldas;

26/04/2021 – Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos alunos matriculados
no último ano dos cursos vinculados ao ICBS em Belo Horizonte;

03/05/2021 - Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos demais alunos
matriculados nos cursos vinculados ao ICBS em Belo Horizonte;

03/05/2021 - Retorno das aulas práticas e laboratoriais presenciais dos alunos matriculados
em todos os períodos dos cursos vinculados ao ICBS no Campus Contagem, no Campus
Betim e no Campus Poços de Caldas.





DELORS, J. et al. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o século XXI. UNESCO/Edições ASA/Cortez, 1997 (Edição 
brasileira). 288 p. 

[...] Para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação deve
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo
da vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir instrumentos da
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente;
aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em
todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que
integra as três precedentes. (DELORS et al., 1997, p. 89-90).



Regime remoto 
Regime remoto híbrido



ON-LINE 
SÍNCRONA

ON-LINE 
ASSÍNCRONAPRESENCIAL



Sistema da PUC Minas que 
permite ao aluno ter acesso 
à sua vida acadêmica, às 
informações e serviços 
oferecidos pela 
Universidade.

SGA
Sistema de Gestão Acadêmica



CANVAS

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem



MICROSOFT TEAMS

Plataforma de videochamadas
entre usuários









O desafio do retorno 
presencial das atividades 

práticas



ON-LINE 
SÍNCRONA

ON-LINE 
ASSÍNCRONAPRESENCIAL



Autorização do 
poder público

Novos fluxos e 
processos

InfraestruturaVigilância 
epidemiológica

Abordagem por 
competências





























ANTES DA PANDEMIA...







Aplicativo “COVID-19 - Autoavaliação sobre 
seu estado de saúde atual” 

1) Nos últimos 15 dias você recebeu o diagnóstico positivo de
COVID-19?

2) Você teve contato com alguma pessoa com diagnóstico
positivo de COVID-19 nos últimos 15 dias?

3) Você apresenta neste momento dois ou mais dos sinais ou
sintomas listados a seguir? FEBRE, CALAFRIOS, DOR DE GARGANTA, DOR DE
CABEÇA, TOSSE, CORIZA, DISTÚRBIOS OLFATIVOS (ALTERAÇÕES NO CHEIRO DAS
COISAS) OU DISTÚRBIOS GUSTATIVOS (ALTERAÇÕES NO GOSTO DOS ALIMENTOS).



ON-LINE 
SÍNCRONA

ON-LINE 
ASSÍNCRONAPRESENCIAL



“...O correr da vida embrulha tudo,
a vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem...”

JOÃO GUIMARÃES ROSA



OBRIGADO
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Educação Híbrida: 
O que é? Como 
Fazer? De Onde 
Partir?

Jucimara Roesler



A sala de aula se 
transforma à luz da 

cultura digital
Mindset Digital
Novas linguagens
Competências Digitais
Educação Mobile
Inteligência Artificial
Redes Sociais



Art. 100 Portaria 23/2017:   ressalvadas a carga horária referente ao estágio obrigatório e as especificidades 
previstas nas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso. (Incluído pela Portaria Normativa nº 742, de 
2018)

FONTE: RUGERO, N.



+

Método de Ensino Presencial

Método de Ensino a 
Distância

=
Método de ensino híbrido



O que compõe o 
Ensino híbrido?

Aprendizagem com recursos didáticos, 
mediações e interações online. 
Flexibilidade de onde, quando e como
estudar. 

Aprendizagem com orientações do 
professor em ambientes 
presenciais. Flexibilidade
Adaptável.

Tecnologias potencializam a
personalização e aprendizagem em
ambientes diversificados.

Métodos ativos oportunizam
experiências integradas e 
convergentes.



PPCDCN

Compone
ntes 

curricular
es

Competên
cias 

Interações
Recursos 
Didáticos 
Digitais

Trilhas de 
Aprendiza

gem

Ambiências
(presencial 
+ online)

De onde partir? Quais 
as intencionalidades 
pedagógicas?



Aprendizagem
ativa, ativa e 

ativa.



Jucimara Roesler
Graduação em PEDAGOGIA, UNOESC
Pós-graduação em INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, PUCRS
Formação de Executivos, DOM CABRAL
Mestre em EDUCAÇÃO, UNISUL
DOUTORA EM COMUNICAÇÃO, PUCRS
PESQUISA PÓS-DOUTORAl UCM, Madri

Autora de livros e publicações  em tecnologias e metodologias para educação 
comunidades virtuais de aprendizagem e Gestão da Aprendizagem a 
Distância. Educação Superior a Distância.

Executiva de Educação Superior a Distância com experiência no 
Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Membro Comitê Científico 
ABED. Consultora em Hoper. Gestora Unifemm.

Apresentador
Notas de apresentação
Veja as mudancas que fiz das cores



• Atividades virtuais 
assíncronas 

• Atividades virtuais e 
síncronas 

• Atividades presenciais 
assíncronas 

• Atividades presenciais 
e síncronas Sala de aula e 

laboratórios 
presenciais com a 

presença 
simultânea de 

alunos e 
professores.

Atividades práticas.
Práticas de 

laboratórios.
Salas de Estudos. 

Sem a necessidade 
da presença do 

professor.

O aluno acessa o 
conteúdo a 

qualquer 
momento.

Alunos e 
professores em 
conectados no 

mesmo momento, 
de maneira virtual.

Aulas remotas, 
Chats, Webinares.



PORTAL DO ALUNO

AMBIENTE VIRTUAL

SISTEMA DE PROVAS E NOVAS 
FORMAS DE AVALIAR

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

GESTÃO DA APRENDIZAGEM

LABORATÓRIOS VIRTUAIS 







• Pesquisa realizada no primeiro semestre de 2021 com 4.830 diretores de IES na
América Latina, sendo 474 IES Brasileiras, mostrou que 68% dos entrevistados
entendem que o modelo híbrido oferece benefícios educacionais superiores ao
modelo apenas presencial, sem o uso de tecnologias.

E ainda: 

• 92% entendem que as IES precisam de transformar digitalmente para permitir o
crescimento futuro.

• 70% afirmam que a Pandemia acelerou a implantação de estratégias digitais.

• 35% descrevem como difícil o processo de implementação de tecnologias
digitais.

PESQUISA SOBRE TECNOLOGIAS 



Ensino “Híbrido”

•Visão dos alunos



Ensino “Híbrido”

 Ampliar carga horária real/literal destinada às práticas;

 Promover qualidade de estágios;

 Ofertar disciplinas teóricas à distância, para reservar 
encontros presenciais para o que realmente é essencial.



Ensino “Híbrido”

 Promover situações práticas junto à comunidade para 
oportunizar crescimento profissional com experiências 

reais - Extensão;

 Trabalho voluntário dirigido;

 Iniciação científica “híbrida”





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


https://www.lyceum.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/


04/08/2021

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


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


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


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



	1
	Número do slide 1

	2
	3
	Educação Híbrida: �O que é? Como Fazer? De Onde Partir?
	A sala de aula se transforma à luz da cultura digital
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Aprendizagem ativa, ativa e ativa.
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Ensino “Híbrido”
	Ensino “Híbrido”
	Ensino “Híbrido”

	4
	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9




