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O mundo exponencial 





O futuro

• Alunos com intimidade na utilização de 

novos aparatos tecnológicos

• Acesso a uma quantidade de informação 

muito superior se comparado a outras 

gerações. 



O futuro

• Materiais didáticos digitais

• Conteúdo aberto



Tendências

• Utilização de ferramentas analíticas

• Gamificação

• Recursos educacionais abertos

• Aprendizagem baseada em projetos e 

problemas



O que eu vivencio

• Uma relação dialógica entre os diversos 

atores da EAD - novos caminhos para a 

produção de conteúdo;



Desenvolvimento dos cursos 

EAD da Metodista

• Respeito às características e necessidades 

de cada curso, com a construção de 

projetos pedagógicos que respeitam as 

necessidades das diferentes áreas do 

conhecimento. 



Desenvolvimento dos cursos 

EAD da Metodista

• Corpo técnico se organiza para auxiliar os 

docentes dos cursos ante as necessidades 

que surgem durante cada semestre. 



Desenvolvimento dos cursos 

EAD da Metodista

• Manter uma qualidade no atendimento ao 

professor e respeitar os prazos definidos 

no calendário acadêmico da instituição. 



Fluxo de Produção do Material 

Didático EAD na Metodista



Assessoria pedagógica

• Há reuniões periódicas para alinhar os 

processos entre os professores e assessoria 

pedagógica; 



Assessoria pedagógica

• Apresentação de novas ferramentas que 

são incorporadas pela EAD; 



Assessoria pedagógica

• Capacitações, oficinas pedagógicas e 

tecnológicas;



Atualização constante

• As atualizações dos Guias de Estudos são 

semestrais, material oferecido ao aluno, e que 

têm como objetivo ser o ponto de partida das 

temáticas que são apresentadas aos alunos 

durante o semestre. 

• Esse material utiliza a expertise dos professores 

da Instituição, que são os autores de todos os 

textos oferecidos dentro desse guia.



Identidade

• O material didático vai além do meio, do 

suporte, ele precisa ter identidade com a 

instituição, projeto pedagógico e com 

docente da disciplina.



Valores Fundamentais dos 

Materiais Didáticos EAD da 

Metodista:

• Material autoral



Valores Fundamentais dos 

Materiais Didáticos EAD da 

Metodista:

• Material dinâmico



Valores Fundamentais dos 

Materiais Didáticos EAD da 

Metodista:

• Equipe Multidisciplinar



Desafios:

• Manter o planejamento integrado das aulas 

na EAD;

• Criatividade nas proposições;

• Diversificação de ferramentas/estratégias;



Obrigado!!!

marcio.oliverio@metodista.br


