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caixa



A expansão da modalidade presencial começou a experimentar certo cansaço, causado

pela diminuição progressiva da demanda (demanda com possibilidade financeira de

bancar os, relativamente, elevados custos da educação presencial). Esse fenômeno, de

certa forma, alterou o sentido da educação a distância: em vez de ser uma modalidade

de ensino capaz de ampliar o raio de atuação da educação superior para além da esfera

abrangida pela educação presencial, tornou-se concorrente da presencial, ou melhor, para

certos cursos, ela se constituiu numa ameaça,pois pode praticar preços menores,

além de oferecer outras facilidades práticas ligadas ao tempo, ao espaço e aos

métodos de aprendizagem ( GIOLO, 2008,p.1217)
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Cenário 2015-2016



Os males

•Massificação

•Supervalorização dos aspectos

financeiros em detrimento das

experiências de aprendizagem

•Mercantilização

•Corporativismo

•Big Data e mineração de dados na

concepção tradicional de educação

•Fragmentação da docência
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A esperança

Ensinar é trabalhar com seres 
humanos, sobre seres humanos e 

para seres humanos ( TARDIF e 
LESSARD, 2011).
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Design Educacional

“Desenhar implica intuir, conceber, projetar, imaginar, idealizar, representar ou 

reproduzir na mente, na imaginação ( GOMEZ, 2004,p.125)

“A finalidade é integrar saberes, necessidades, interesses, objetivos, 

conteúdos, estratégias, mídias ( ferramentas) e avaliações, em um roteiro a 

partir do qual se desenvolve um curso( GOMEZ, 2004,p.125).

Ensino híbrido 

Imagem: https://pixabay.com/pt/marca-marcador-m%C3%A3o-deixar-516279/



possibilidades para o momento presencial sem esquecer a 
articulação com o virtual
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Material didático: um guia para a curadoria

Apps

Vídeo

Áudio

AVA
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Retomando...

“Tecnologia é uma ferramenta ou técnica
permite que o corpo humano estenda suas 

capacidades” ( MacLuhan, 1964,p.86)
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