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Migrar de um modelo de ensino e gestão universitária baseado na velha Pedagogia do Monólogo, para 

a inovadora Andragogia do Diálogo, sem se perder nos caminhos da regulação externa, tanto quanto no desempenho 

de formação estudantil face ao novo mercado de trabalho exponencial, tem sido a grande “dor a ser curada” por 

instituições de ensino superior (IES). 

Diferente de tempos anteriores, não há muitas soluções na história pregressa de ninguém: IES, gestores, 

(velhos) consultores, coordenadores ou docentes. Tudo é novo, inovador, disruptivo, e requer muito mais poder de 

prospecção alinhado às tendências de mercado e tecnologias – que chegaram para ficar – do que velhas receitas de 

reprodução de condutas, antes bem-sucedidas. 

 

Qual a “dor” a ser curada, nessa capacitação sobre gestão do conhecimento universitário? 

A questão é que o mundo mudou e, com ele, todas as práticas de mercado, hábitos e formas de consumo 

para tudo: processos, produtos e serviços. A tecnologia é sua melhor amiga hoje, e a prova é que ninguém mais aceita 

ficar sem o aplicativo do banco no smartphone para ter que voltar ao velho modelo da fila na agência física, quando 

se perdia um tempo precioso para verificar saldos, fazer pagamentos ou transferências, concorda comigo? 

Se o que apontei acima é uma realidade, em inúmeros aspectos do mercado de trabalho, porque você, 

gestor, acredita que na Educação Superior isso seria diferente? 

Seu principal consumidor – o estudante – quer usufruir dessa mudança também na forma de alcançar o 

sonho da carreira. Aliás isso é o propósito principal de qualquer processo, produto ou serviço que sua IES ofereça: 

VOCÊ VENDE SONHOS DE VIDA! E é para essa mudança de hábitos e formas de consumo da commodity chamada 

“formação superior” (e não, diplomação) que as IES devem estar trabalhando proativamente, nos tempos atuais. Esse 

é o novo paradigma do mercado educacional, e quem ainda não o entendeu, e incorporou às práticas do dia a dia de 

uma IES, está vendo os estudantes escorregarem pelo ralo da liquidação de preços de mensalidades por aí. 

O planejamento e a execução, por competências e por propósitos, cura essa dor de forma eficaz, ao 

mesmo tempo em que abre espaço para realinhar as práticas didáticas e de ciclagem do conhecimento, numa visão 

Ecossistêmica Sustentável para a IES. 

 

A maior dor a ser curada, nesse momento, não é (apenas) como captar 

novos estudantes, mas sim, como agregar valor, ao que se é e ao que se 

tem, para RETER & FIDELIZAR estudantes e comunidade, a partir de 

PRÁTICAS DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA que considerem tanto o modelo de 

sustentabilidade financeira, quanto a sustentabilidade dessa importante 

commodity chamada “formação superior”. 

 

Parte dessa “dor” inclui, ainda, vencer resistências de todos os personagens envolvidos no cenário da 

IES, porque a inovação é um NOVO COMPORTAMENTO SUSTENTÁVEL DE TODOS, daqui para frente, e não, uma 

zona de conforto estabelecida – e continuadamente reproduzida por cada um – como aconteceu daqui para trás. 
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O que você vai agregar, em conhecimento e valores, nessa capacitação? 

Bom, essa aí sou eu, espiando como posso lançar um novo olhar para a sua IES, e minha proposta 

é simples e direta: 

(1) analisar criticamente a legislação educacional para Ensino Superior, desde as mudanças de 2016 

que prenunciavam os cenários que temos hoje; 

(2) de posse dessa análise de tendências, mostrar como aplicar ferramentas específicas para conduzir 

peritagens nos processos educacionais de uma IES; 

(3) com dados de peritagens em mãos, trabalhar sobre soluções inteligentes para alinhar os processos 

de gestão do conhecimento (ensino, pesquisa, extensão), com foco nos itens e conceitos da 

Dimensão 1 do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (IACG, Inep/MEC, v.2017); 

(4) finalmente, agregar valores, didáticos e de processos de gestão, com foco na melhoria do desempenho 

conceitual institucional, especialmente aqueles que versam sobre o desempenho ENADE dos egressos. 

 

Trataremos objetivamente de todos os pilares que sustentam as novas 

maneiras de (re)organizar os processos, produtos e serviços que uma IES deve 

oferecer, de tal forma que sejam otimizados os pontos-chaves, exploradas 

práticas inovadoras de ensino-pesquisa-extensão-gestão para que 

reverberem entre si. E o mais importante: tudo isso sincronizado com 

dispositivos que formam a base aos processos de regulação externa do MEC, 

e não, “preparados para atender apenas” a esses processos. 

 

Como funcionará essa capacitação sobre Ecossistema Educacional Sustentável? 

Todas as formações e capacitações que ofereço possuem um mesmo princípio básico: a EXPERIÊNCIA DE 

USUÁRIO, OU UX. Não é possível mais repetir modelos anteriores: reproduzir no ensino superior atual as práticas 

baseadas nas experiências do ensino superior que vivemos, há 10 ou 20 anos. 

Essa UX é, justamente, a parte mais difícil de trabalhar com gestores, no meu ponto de vista e pela 

experiência que trago. Se um gestor não entende a prática da inovação, porque só ouviu falar sobre ela em cursos e 

palestras, ele nunca conseguirá mudar trilhas mentais essenciais, e muito bem estabelecidas, sobre o que deve ser 

um novo ecossistema educacional superior baseado em propósitos, e não mais, em conteúdos. 

Se você, que cresceu e formou-se em um sistema educacional puramente conteudista, não 

quer abandonar o aplicativo do banco no seu smartphone, porque razão jovens que cresceram 

digitalmente deveriam aceitar menos que propostas e práticas educacionais baseadas em 

propósitos e focadas para o mundo do trabalho, que evolui em ritmo exponencial? 

 

Aqui vem nosso PONTO 1: TRABALHAR DE FORMA HÍBRIDA – ou blended learning – no formato SALA DE AULA 

INVERTIDA, e VIVER essa experiência, com olhos de usuário. Lembrando que as dificuldades que temos em lidar com 

uma nova forma de organização de ideias e aprendizagem é diretamente proporcional às dificuldades estudantis em 

encararem um curso de graduação baseado em conteúdos e onde o aprender só aconteça entre quatro paredes da 

sala de aula. 
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Superar desafios é a base dos processos baseados em metodologias e estratégias de ativação e 

protagonismo de aprendizagem: esse é o novo foco de toda o mercado de trabalho educacional, no mundo! 

O PONTO 2 relaciona-se a APRENDER FAZENDO, ou maker movement, uma tendência de oito a dez anos 

atrás, e que atualmente é Lei. Sim, Lei porque esse formato de aprendizagem é uma constante em todos os conceitos 

superiores a 5 na Dimensão 1 do IACG (v.2017), além de fundamentar toda a nova BNCC, que entrou em vigor em 

2018. 

Trabalharemos sobre as SUAS informações e dados: O QUE VOCÊ DESEJA? Isso forma o PONTO 3 de 

todas as minhas práticas em capacitações e cursos: DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM POR PROPÓSITOS. Não 

existe mais “um curso pelo curso” porque tempo é uma parte da vida que não volta e, portanto, também vem sendo 

tratada como commodity preciosa nos planejamentos de modelos de negócios exponenciais, e é a razão pela qual 

você adotou o tal aplicativo do banco no seu smartphone. Entendeu a relação? 

Qual é o seu propósito, com essa capacitação? Onde deseja chegar? 

O que quer mudar? O que precisa mudar? 

O que gostaria de agregar, em valores, àquilo que você já possui profissionalmente, 

em conhecimento e práticas inovadoras e fora da média de mercado? 
 

 Sem propósitos claros, não conseguirei conduzi-lo a lugar algum porque esse lugar simplesmente não 

existe, para você! Ele é claro para mim, mas É VOCÊ O CENTRO DO MEU PROCESSO, aqui. Não se trata de eu encantar você 

com o que eu sei e sou capaz de fazer, durante 40 horas de trabalho. 

Trata-se de você ser capaz de se encantar com o potencial que já existe em você, lá dentro, e descobrir 

que é capaz de sair de um ponto A, atual, para um ponto B, desejado. De traçar um caminho, de agregar novos valores, 

e descobrir-se capaz de fazer o mesmo que eu. E melhor do que eu, com treino e superação de desafios! 

É virar-se do avesso e descobrir que o avesso é a sua melhor versão profissional. 

 

Quem sou eu, para falar de Ecossistemas Educacionais Sustentáveis? 

Eu sou a Profa. Dra. Denise da Vinha, e estou à frente da curadoria dessa capacitação em 

Ecossistema Educacional Sustentável. Meu LinkedIn fala mais dessa parte da minha vida 

profissional que meu Lattes, mas ambos estão à sua disposição. 

Conhecer o sistema de educação superior, desde o “chão de fábrica” da sala de aula, até a 

avaliação de Cursos e Instituições, faz parte desses 32 anos de magistério superior, entre IES 

públicas e particulares. 

Com meus estudantes, construí sólidas bases de inovação nos processos e procedimentos de 

aprendizagem, que compartilho nas capacitações sobre Ciclo de Aprendizagem e Design Educacional. Atuando em 

consultorias, Gestão de Cursos na área da Saúde (para além do curso de minha graduação), conselhos superiores em 

IES, ENADE e avaliação de cursos e programas educacionais, para o MEC, construí práticas eficazes que solucionam 

problemas – e dilemas – de sincronia e sintonia entre a Gestão de Conhecimento e a Gestão Administrativa. 

Agora, você é meu convidado para essa jornada exclusiva e altamente especializada, somente para 

Gestores – Diretores, Coordenadores, NDE e membros de Colegiados – e com apenas 10 vagas/turma! 

 


