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Catalisadores da 
Mudança

Quando pensamos no tipo de 
mudança que tem que ser feita, nós
precisamos pensar sobre como é o 
aluno de hoje, como se comporta e o 
que move eles. Porque a mudança
que precisamos fazer deve estar
centrada nas necessidades do aluno
e passa por entender as pessoas
para quem nosso sistema
educacional é feito.
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Fonte: Lookout

58% 
dos usuários de smartphone não conseguem 
ficar 1 hora sem checar seus celulares. 



Fonte: Lookout

150
é o número de vezes que conferimos nosso 
celular por dia. 
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O que podemos 
fazer?



6 Características
de Sucesso na Adoção
de Tecnologia



O que é preciso para impulsionar a adoção de tecnologia

Onde a tecnologia pode impactar

Qualidade da 
experiência de 

ensino e 
aprendizagem

Desempenho / 
Resultados

Satisfação e 
Retenção

Atendimento de 
expectativas de uso 

de ferramentas 
tecnológicas

Novos mercados / 
novos formatos

Eficiência e eficácia 
de recursos 

educacionais
Literacia digital



O que é preciso para impulsionar a adoção de tecnologia

• Analisando diversos casos de sucesso de adoção chegamos a 6 
características que aparecem com muita frequência

1. Envolvimento da alta liderança

2. Investimento e comprometimento institucional

3. Infraestrutura robusta e confiável

4. Suporte efetivo ao corpo docente

5. Habilidade em demonstrar os benefícios da tecnologia para 
alunos e professores

6. Decisões baseadas em dados e ciclo contínuo de melhorias



1 - Envolvimento da liderança

• Ter um ou mais líderes da instituição apoiando o uso de tecnologias é fundamental para a criação de 
uma cultura na comunidade de usuários

• Esse apoio deve ser amplamente visível (Marketing Interno)

• Demonstrar como o uso das tecnologias apoia o plano estratégico da instituição

• O apoio é importante não apenas durante a implantação, mas também para o aumento e 
manutenção da adoção



1 - Envolvimento da liderança

O que pode ser feito na minha instituição?

• Facilitar sessões de “Foco em...” com gerentes, diretores e demais cargos de liderança

• Desenvolver um plano estratégico de aprendizado de 3-5 anos, especificando objetivos, 
metas de adoção e ciclos de desenvolvimento



2 - Investimento e comprometimento institucional

• O melhor uso da tecnologia virá se houver investimento que apoie o processo

– Suporte a tecnologia educacional

– Gestão de mudanças/projetos

– Infraestrutura no campus

• Envolver-se com a equipe, reagir aos questionamentos individuais e mostrar a importância da 
mudança para a instituição são essenciais



2 - Investimento e comprometimento institucional

O que pode ser feito na minha instituição?

• Estabelecer um programa de gestão de mudança para auxiliar o corpo acadêmico

• Fornecer mecanismos para reconhecer e recompensar aqueles que dão
contribuições positivas e estabelecem padrões dentro da instituição



3 – Infraestrutura robusta e confiável

• Confiança na tecnologia

• Sempre disponível, com acesso fácil 
e rápido

• Não somente o AVA, mas todos os 
componentes utilizados pela 
instituição

• Não pode falhar em momento 
crucial



3 – Infraestrutura robusta e confiável

Faça as seguintes perguntas:

• A tecnologia educacional está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana?

• As ferramentas atingem a velocidade requerida pelos usuários?

• Ela funciona como esperado?

• Ela é acessível por todas as plataformas e dispositivos?

• Quais métricas são compartilhadas com a sua comunidade acadêmica?



4 - Suporte efetivo ao corpo docente

• Adotar tecnologia educacional pela primeira vez é uma mudança em sua prática já estabelecida

• Em geral há 3 pilares do suporte à tecnologia educacional

Suporte Técnico

• Telefone

• Chat

• E-mail

• Presencial

• Autoatendimento

Desenvolvimento de 
habilidades de tecnologia

• Como usar

• Treinamento presencial

• Treinamento online

• Coaching individual

Melhores práticas 
pedagógicas

• Metas pedagógicas

• Treinamento presencial

• Coaching individual

• Redesenho de currículo

• Comunidades de prática

• Sessões de 
histórias/exemplos



4 - Suporte efetivo ao corpo docente

O que pode ser feito na minha instituição?

• Diagnóstico ou questionário informal

• Alunos na equipe de suporte à tecnologia educacional

• Mentoria

– Professores mais acostumados ajudam os novos

– Coordenadores de curso e outros líderes devem ser exemplos

• Auxílio na criação das disciplinas

– Encorajar os acadêmicos a usar modelos híbridos de aprendizagem e metodologias
ativas

– Auxílio com a parte gráfica e atratividade ao aluno



5 - Habilidade em demonstrar os benefícios da tecnologia

• Divulgar os benefícios e o impacto para os alunos (marketing 
interno)

• Qual o diferencial entre o cenário sem tecnologia e com ela

• Ensino mais interessante, fácil e envolvente

• O sucesso de alunos e professores é uma das maiores 
ferramentas de marketing

• Professores precisam passar pela fase inicial, normalmente mais 
trabalhosa, com entusiasmo e motivados



5 - Habilidade em demonstrar os benefícios da tecnologia

O que pode ser feito na minha instituição?

• Estudos de caso curtos em vídeo ou texto

– Com pessoas de dentro da instituição

– Sucesso de professores e alunos

• Procure mudanças que podem ser facilmente implantadas e que tragam resultados 
rápidos

• Recrute promotores e faça um esforço para converter os renitentes

• Reconheça os acadêmicos que estão fazendo um trabalho exemplar através de prêmios, 
artigos, tweets e outros canais disponíveis à instituição.

• Divulge os resultados/pontos positivos



6 - Decisões baseadas em dados e melhoria contínua

Você sabe a resposta para essas perguntas?

• A iniciativa de tecnologia educacional está funcionando bem?

• Existe uma compreensão sobre o nível atual de adoção?

• Os resultados que eram esperados foram atingidos?

• Caso contrário, há indícios claros sobre quais mudanças podem levar a iniciativa mais próximo dos 
seus objetivos?



Resultados podem ajudar a:

Celebrar sucessos e 
identificar áreas onde podem 

ser necessários mais 
investimentos ou mudanças

Identificar abordagens e 
recursos eficazes

Criar capacidade e 
habilidades para potencializar 
tomada de decisão baseada 

em dados, planejamento 
orçamentário e alocação de 

recursos

Assegurar a continuidade do 
investimento com base nas 

demonstrações de resultados 
atingidos

Assegurar treinamento ou 
suporte técnico adicional

6 - Decisões baseadas em dados e melhoria contínua



Treinamento

Suporte

Pesquisa

Feedback

Plano de 
melhoria

Políticas e 
protocolos 

de gestão de 
sistemas

Atualizações
Gestão de 

dados
Controle de 
mudanças

6 - Decisões baseadas em dados e melhoria contínua



6 - Decisões baseadas em dados e melhoria contínua

Faça estas perguntas:

• Quais são os objetivos acadêmicos e institucionais ligados a tecnologia?

• Como a adoção é mensurada?

• Por que e como isso será feito?

• Quais dados são necessários para as tomadas de decisões?



Próximos Passos

• Quais desses 6 pilares são mais fortes na sua 
instituição?

• Quais precisam ser fortalecidos?

• Que elementos desse Guia você pode aplicar 
imediatamente?

• Que ferramentas e processos você precisa 
buscar?

• Que perguntas você tem que fazer?
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