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PROPÓSITO SAGAH
Promover aprendizagem a partir da autonomia do aluno.

Metodologia ativa

Sala de aula invertida

Ensino híbrido

Aprendizagem adaptativa

Aprendizagem Just in Time



NO QUE ACREDITAMOS?



Metodologia Ativa

NO QUE ACREDITAMOS?

É um processo amplo e possui como 
principal característica a inserção do 
aluno/estudante como agente principal 
responsável pela sua aprendizagem, 
comprometendo-se com seu aprendizado.

Como são as aulas?
• Aulas mais colaborativas
• Aluno é o centro do processo de aprendizagem
• Aluno autônomo
• Estudo de casos
• Aprendizagem baseada em problemas



O ensino híbrido ou blended learning é um método de ensino que 
visa explorar o que ensino presencial e a distância possuem de 
melhor. Momentos presenciais são utilizados para colaboração e a 
distância para aprofundar teorias.

Ensino Híbrido

NO QUE ACREDITAMOS?

• Uso de tecnologia nas aulas
• Games
• Laboratórios Digitais
• Estatísticas de performance
• Mobilidade

• Debates e Orientação
• Desenvolvimento de projetos
• Resolução de problemas
• Pesquisa de campo



É o método de aprendizagem que inverte a 
lógica de organização da sala de aula. Na sala 
de aula invertida os alunos aprendem os 
conteúdos teóricos em casa, por meio de 
recursos interativos, enquanto isso a sala de 
aula é utilizada para momentos de discussão, 
realização de projetos. O professor aproveita 
momentos presenciais para tirar dúvidas e
interagir com os alunos tornando a aula mais 
produtiva e atrativa.

Sala de aula invertida

NO QUE ACREDITAMOS?



A técnica do Peer Instruction consiste na elaboração de testes conceituais para a promoção da 
interação e aprendizagem entre os alunos.

O Peer Instruction possibilita ao professor um feedback imediato do nível de compreensão e 
conhecimentos prévios dos alunos. O levantamento das respostas dos alunos pode ser feito por 
intermédio de várias alternativas.

Aprendizagem por pares

NO QUE ACREDITAMOS?



Just in TimeJust in Case

Aprendizagem Just in Case x Just in Time

NO QUE ACREDITAMOS?

No método tradicional de ensino, o professor 
transmite a maior quantidade possível de 
informações para o aluno, na expectativa que 
isto possa ser útil para ele depois de 
formado, no dia que ele precisar disto na sua 
profissão – para quando ele precisar. 

Nas metodologias ativas de aprendizagem o aprendizado 
se dá a partir de problemas e situações reais, os mesmos 
que o estudante irá vivenciar depois de formado, mas 
antecipadamente, desde o primeiro período do curso, 
partisse do principio de que só vale a pena aprender algo, 
no momento em que você vai aplicar – apenas na hora 
em que vou usar.



CASE UNIAMÉRICA



A aprendizagem adaptativa é o tipo de ensino 
que busca ser diferente para estudantes 
diferentes, ou seja é um método que  leva em 
consideração as informações acumuladas de 
cada aluno. Desta forma, este método 
personaliza o ensino e possibilita melhores 
resultados no aprendizado.

1. Foco nas deficiências do aluno

2. Aprendizado direcionado

3. Maior impacto no aprendizado dos alunos

4. Personalização do conhecimento

5. Otimização do tempo de estudo do aluno 

Aprendizagem Adaptativa

NO QUE ACREDITAMOS?

Aprendizagem 
Adaptativa

Modelo Tradicional
de Ensino



POR QUE FAZEMOS?



POR QUE FAZEMOS?

Poh, M.Z., Swenson, N.C., Picard, R.W. (2010)

Pesquisa MIT sobre atividade cerebral dos alunos



POR QUE FAZEMOS?
Cone de Aprendizagem (adaptado Edgar Dale, 1969)



COMO TRABALHAMOS?



CONTEÚDOS 
ORGANIZADOS
POR OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM

ATOMIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS

UA

UA

UA

https://grupoa-demo01.blackboard.com/


AUTONOMIA DA IES

Professor insere conteúdos entre UAs

Professor seleciona UAs de acordo 
com seu plano de ensino



DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Formação professores em 
metodologias ativas

Desenvolvimento ponto focal 
acadêmico

Desenvolvimento ponto focal técnico



SUPORTE A ADOÇÃO

Projeto de implementação

Gerenciamento de riscos

Boas práticas

Indicadores 



MELHORIA CONTÍNUA E INOVAÇÕES

Feedback clientes

Pesquisas

SAGAH Analytics



Conteúdo

SAGAH 



SAGAH NO ENSINO PRESENCIAL

• Padronização dos conteúdos que são ministrados em 
sala de aula 

• Gestão completa da equipe de professores

• Adição de metodologia de aprendizado diferenciada (Sala 
de aula invertida, Blended Learning)

• Biblioteca online



SAGAH NAS DISCIPLINAS 20% EAD

• Redução do custo: espaço físico, hora professores, 
biblioteca 

• Máximo de utilização dos 20% (Portaria nº 1.134, de 10 
de outubro de 2016)

• Produção de conteúdo de qualidade com atualização 
periódica.

• Redução do risco de implementação dos alunos 
(qualidade conteúdo mostrará o cuidado com que o EAD 
está sendo realizado)



SAGAH NOS CURSOS A DISTÂNCIA

• Agilidade no lançamento de novos cursos

• Migrar EAD para cursos de maior complexidade

• Redução do investimento

• Redirecionamento de recursos para investimento em 
polos e laboratórios

• Biblioteca online



CASE UNA BOM DESPACHO

• Mais de 50% dos alunos usam SAGAH

• Aumento de aprendizagem de 21% em 
relação aos alunos que não usam 
SAGAH

• Índice de Satisfação dos alunos 
superior a 90%

• 72% redução de custos operacionais



Credenciamento

SAGAH 



MERCADO EAD



MERCADO EAD



MERCADO EAD

Marcas regionais se fortalecem com EAD



PRODUTO
Matrizes curriculares dos cursos

Ementa, referências bibliográficas básicas e 
complementares das disciplinas

Disponibilização de conteúdos até visita do mec

Adequação de PPC e PDI 

Elaboração do Plano de Gestão da EAD e demais 
manuais

Desconto de 40% na aquisição de livros 



VANTAGENS

• Agilidade no lançamento de cursos

• Redução do investimento

• Credibilidade com Ministério da Educação

• Foco no negócio da IES (Ensino, Pesquisa, Extensão)

• Redirecionamento de recursos para investimento em 
polos e laboratórios

• Kit de livros para biblioteca física

• Biblioteca Online

“Posso afirmar que encontrei um 
alto padrão de qualidade que está 

diretamente relacionado com a 
expertise e competência da equipe 
SAGAH. Estou muito satisfeita com 

todo projeto desenvolvido.”

Andreia Schley
Diretora de Graduação

Nota 4 Credenciamento MEC



CREDENCIAMENTO
CONSULTORIA LIGHT 
CONSULTORIA FULL

DIFERENÇAS



DIFERENÇAS
Credenciamento Consultoria 

Light
Consultoria

Full
Matrizes curriculares dos cursos X X X

Ementa, referências bibliográficas básicas e complementares 
das disciplinas

X X X

Acesso aos conteúdos da matriz curricular até visita do MEC
X X X

Acesso aos livros da Biblioteca A que são relacionados com 
as disciplinas contratadas

X X X

Desconto de 40% na aquisição de livros físicos para todos os 
cursos da IES

X X X

Adequação dos PPCs para a EAD
Padrão 
SAGAH

X

Reunião preparatória para a visita in loco - corpo docente
X X X



DIFERENÇAS
Credenciamento Consultoria 

Light
Consultoria

Full
Palestra para corpo docente – Inovação Acadêmica X X X
Treinamento e certificação em EAD (online e/ou presencial) X X X
Adequação do PDI da IES Algumas 

orientações
X

Elaboração do Plano de Gestão da EAD Padrão SAGAH X
Elaboração de PPT modelo EAD para apresentação MEC Padrão SAGAH X
Apoio na preparação para a visita do MEC Institucional X
Apoio na preparação para a visita do MEC - primeiro polo X
Apoio na preparação para a visita do MEC - primeiro curso X
Análise dos currículos do pessoal envolvido nas visitas do MEC X
Elaboração dos manuais (aluno, docente, tutor, TICs, sistema de 

aprendizagem e AVA)
X

Apoio no preenchimento dos FEs (PPCs + Polo + IES) X



Avaliação 

SAGAH 



BENEFÍCIOS

Governança
Professores cumprem planos de 

ensino e/ou promovem adequações.

Impacto na aprendizagem
Alunos estudam mais porque sabem 

que farão uma prova semestral.

Alunos convivem durante todo curso 
com padrão de avaliação encontrado 

no ENADE.

Questões de qualidade
Baseadas na Taxonomia de Bloom e 

com testes Pscicométricos.



PRODUTO
Conteúdos alinhados ao plano de ensino da IES



QUALIDADE DAS QUESTÕES
Testes psicométricos ajudam a verificar a 
confiabilidade da questão, Questões mal 
elaboradas são descartadas



ANÁLISE PREDITIVA

IGC 2009 = 214
IGC 2014 = 284



RELATÓRIOS

AQUARELA DE DESEMPENHO

ANÁLISE DESEMPENHO 
ALUNOS

COMPARAR COM 
BENCHMARKS



Capacitação

SAGAH 



TIPOS DE CAPACITAÇÕES
PRESENCIAL

BLENDED LEARNING

ONLINE
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