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CULTURA

DISTÂNCIA

E-LEARNING



Millennials

Estudantes: 

Desatentos

Menos preocupados com a autoridade

“Conhecimento” a um clique



Metodologias ativas
maneiras de 
desenvolvimento do 
processo de aprendizado, 
por meio da utilização de 
experiências reais ou 
simuladas, buscando dar 
condições de, com sucesso, 
solucionar desafios 
advindos das atividades 
essenciais nos mais 
diferentes conceitos 
(BERBEL, 2011).

Método do caso 

Aprendizagem Baseada em  Problemas 

Peer Instruction

Aprendizagem Baseada na Reflexão sobre 

a Experiência 

Ensino com Pesquisa

Mapas Conceituais

Jogos Pedagógicos 

Aprendizagem Baseada em Times 

Aprendizado Baseado em Projetos



Forma de permitir que os estudantes 
confrontem as questões e os problemas do 
mundo real que considerem significativos, 
determinando como abordá-los e, então, agindo 
de forma cooperativa em busca de soluções. 
Bender (2014) 

Aprendizagem Baseada em 
Projeto (PBL



Pós Graduação

Vários cursos em EAD – MBA em Marketing é um deles

Plano de Marketing de empresa

Aula      provas      complemento curricular      TCC      Individual



Proposta feita e testada

Montagem de projetos com atividades semanais

“Fichas” orientadoras de atividade



Um exemplo



Apresentação 
à Banca

Montagem final 
do TCC

Suporte da Monitoria

Feedback escrito

“Correções”/orientações
Feedback “real time” 
em WEB Conference

Respostas a dúvidas 
ocasionais

Fórum e e-mail

Fluxo dos trabalhos

Execução das atividades propostas nas 
fichas

Fichas de 1 a 10

Definição da 
empresa e 
do escopo 

do trabalho.

Apresentação do 
projeto. Critérios e 
forma de atuação. 

Definição dos 
papéis. Definição 

dos grupos.



Resultados

A metodologia... foi nova para mim. Já havia cursado um outro MBA cujo 
trabalho de conclusão utilizou metodologia diferente... nos permitiu construir 
semanalmente, passo a passo, as questões mais essenciais do trabalho, as 
decisões mais relevantes e depois desenvolvê-las de forma ampliada... Ao 
finalizar o trabalho, foi perceptível o quanto construí-lo desta forma tornou-se 
mais funcional, ainda mais em um grupo de um curso de ensino a distância que 
reuniu alunos em 5 cidades diferentes do Brasil que não poderiam se encontrar. 
Os feedbacks semanais, constantes e assertivos do orientador também foram 
fundamentais..., confirmado pela ótima avaliação do Plano de Marketing, tanto 
nos feedbacks da banca como na nota recebida. (Aluno do curso)



Grato!
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