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EVOLUÇÃO DOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM 
DIGITAL
As instituições de ensino, como todas as empresas de serviço na era da 
informação digital, devem procurar todos os meios de melhorar a entrega da 
qualidade de serviço e impulsionar a eficiência e economia.

Em outras palavras, a jornada da transformação digital na 
educação deve levar a uma visão mais ampla que viabilize a 
inovação e o aprimoramento constantes de ensino e 
aprendizagem; também deve melhorar a eficiência 
operacional dos serviços administrativos e gerenciais para 
alunos, professores e para a comunidade.

Nossas observações de instituições 
de ensino inovadoras mostram que 
a integração correta de pedagogia e 
tecnologia, com a visão estratégica da 
universidade ou escola, é essencial 
para o retorno sobre o investimento e o 
sucesso contínuo das iniciativas digitais.

Este tipo de abordagem pode ajudar 
a instituição a assegurar que todos 
os ambientes de aprendizagem 
digital – físicos e virtuais - possam 
atender às necessidades dinâmicas 
da educação, do mercado de 
trabalho e da cidadania no século XXI.

Contudo, historicamente, as instituições 
de ensino adotaram a tecnologia 
digital para melhorar a eficiência dos 
processos administrativos escolares, 
como o agendamento de aulas, 
gerenciamento de orçamentos, 
acompanhamento de alunos, 
redução de custos operacionais 
de energia nos edifícios, aumento 
de segurança e fornecimento de 
ferramentas de informação para 
a equipe, acadêmicos, alunos e 
pesquisadores.

Agora as instituições de ensino 
inovadoras estão vendo o poder 
da tecnologia para transformar o 
ambiente de aprendizagem, unindo 
o físico e o virtual e alcançando 
melhores resultados para o aluno.  

Essas instituições entenderam 
a dinâmica de mudança atual e 
estão agindo rapidamente para 
inovar e transformar os modelos 
empresariais, reconhecendo o papel 
transformador do corpo docente, 
compreendendo os alunos do futuro 
e avaliando as metodologias de 
entrega educacional. 

Os líderes que ainda mantêm o 
pensamento de que mudanças 
incrementais modestas são tudo 
o que precisam podem não 
testemunhar a próxima geração de 
ensino e aprendizagem.  

“Para ter uma percepção 
do sucesso, as entidades 
educacionais devem 
direcionar a maneira 
como ensinam e o 
que ensinam para 
despertar o interesse 
dos alunos de forma 
mais eficaz, criar uma 
excelente experiência de 
aprendizagem e fomentar 
a inovação para o futuro.” 
– Santos e Patton
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Para entender melhor o processo de evolução e a adoção de tecnologias digitais para fins pedagógicos, podemos olhar 
para o passado e destacar os marcos tecnológicos importantes que transformaram os ambientes de aprendizagem e 
como essa evolução influenciou positivamente o sucesso do aluno:

Nos anos 80, as tecnologias digitais foram utilizadas principalmente para manter o acesso aos 
bancos de dados remotos e programas de computador. Essas tecnologias ajudaram os alunos a 
atingir metas de aprendizagem específicas. No entanto, isso foi muito limitado para a maioria dos 
alunos, membros do corpo docente e pesquisadores.
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Na década de 90 e início de 2000, com o rápido crescimento da Internet, o potencial de redes de 
aprendizagem colaborativa cresceu exponencialmente, gerando novas possibilidades de acesso à 
informação, compartilhamento de recursos digitais acadêmicos, discussão na Web, compartilhamento 
de ideias e colaboração. Entretanto, toda essa inovação potencial se limitou às páginas da Web do 
curso com recursos de hiperlink.

Começamos a ver alterações relevantes no ensino e aprendizagem após a segunda década do 
novo milênio. Isso ocorreu graças à crescente disponibilidade da infraestrutura de banda larga e à 
impressionante adoção de dispositivos móveis, como smartphones conectados à Internet. O que 
alguns chamam de “consumo de tecnologia” desencadeou a polivalência da computação pessoal 
para cada aluno e professor.

Simplificando muito, essa última mudança viabilizou NOVOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM de última geração - 
físicos e virtuais - com melhores conexões, caminhos de comunicação mais fáceis e recursos de colaboração mais 
robustos.

A aplicação desses novos recursos, depois de devidamente integrados em projetos pedagógicos, gerou benefícios para 
diversos públicos, como:

A conectividade ubíqua e a colaboração entre alunos e professores permitem que as pessoas 
compartilhem ideias, discutam os últimos desenvolvimentos em suas áreas de estudo e 
desenvolvam comunidades de prática cada vez mais conectadas.
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Os professores podem ser mais inovadores, acelerando a implementação de métodos de aprendizagem 
modernos, como sala de aula invertida; aprendizagem baseada no projeto (PBL) e aprendizagem 
personalizada.

Para os governos, o acesso sem fronteiras às informações garante que as pessoas tenham mais 
oportunidades de aprendizagem que atendam às necessidades. Além disso, é possível oferecer 
educação de forma mais eficiente com recursos para bancos de dados de grades curriculares e 
informações digitais, bibliotecas digitais, software acadêmico, jogos e uma variedade de fontes de 
conhecimento.

Embora possam transformar o ensino e a aprendizagem, esses recursos representam apenas um modesto retorno 
sobre o investimento devido à adoção muito lenta e gradativa do uso da tecnologia para realmente transformar as 
metodologias de ensino.

Como resultado, ainda vemos que as aulas da maioria das escolas, faculdades e universidades são dadas 
basicamente do mesmo jeito que eram antes da era do computador.

Os professores e mentores de uma área específica podem dar aulas através de vídeo e telepresença 
- de qualquer lugar do mundo - e compartilham informações a qualquer hora, em qualquer lugar e 
através de qualquer dispositivo.

Os possíveis impactos da onda de inovação digital na educação

Está claro que a educação, como setor, está prestes a passar por uma mudança extraordinária que fará com que as 
pessoas se questionem sobre o que aconteceu com os campi das escolas e faculdades tradicionais.  

O potencial de inovação nessa comunidade é alto, já que novas tecnologias, bem como uma nova geração de alunos, 
entram em cena.  

Alguns dos impactos da inovação digital na educação são vistos através da demanda de alunos para mudanças em 
processos tradicionais de ensino e aprendizagem, como: 

 - Os alunos realmente precisam participar das aulas pessoalmente? 
 

 - Você acredita mesmo que os dispositivos móveis devem ser banidos da sala de aula?  

 - Por que videoaulas e outros materiais do curso não estão facilmente disponíveis para ajudar os alunos a aprender de 
forma mais eficaz e alcançar os alunos que talvez não possam comparecer à aula?
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O risco e os possíveis efeitos nocivos da inovação devem ser evidentes. 
A maioria das escolas e universidades ainda não realizou a transformação 
dos ambientes físicos de aprendizagem.

Salas de aula, bibliotecas, espaços de estudo, auditórios, refeitórios e campi 
em geral ainda são em grande parte baseados em modelos tradicionais 
arcaicos. Além de não introduzir ensino e aprendizagem virtuais, muitas 
escolas e campi estão longe de conceituar e unir o físico e o virtual.

Não é segredo que nossos jovens alunos, a geração do milênio, estão 
constantemente conectados, exceto quando vão para a escola ou faculdade. 
A aula pode ser o único momento do dia em que estão completamente 
“desconectados”. 

A incompatibilidade entre as expectativas de um possível empregador e a 
maneira como as faculdades e universidades estão preparando os alunos 
para a futura da força de trabalho tem sido bem documentada na imprensa e 
em estudos acadêmicos. 

Os líderes empresariais reclamam que as faculdades e universidades não 
estão produzindo candidatos de trabalho devidamente preparados; estudos 
mostram um delta entre os recursos que os recém-formados acreditam 
trazer para a força de trabalho e os recursos que os empregadores 
acreditam que esses graduados devem trazer.

Como ocorre em outros segmentos da economia, a inovação do setor da 
educação está sendo impulsionada por uma convergência de forças: a 
disponibilidade de tecnologias digitais, os recursos dessas tecnologias, as 
demandas variáveis dos clientes – nesse caso, os alunos – e as práticas de 
evolução rápida da concorrência.

Na educação, essa concorrência pode consistir em provedores de ensino 
on-line emergentes ou faculdades e universidades que estão ampliando o 
alcance e a impressão fora dos países de origem; por exemplo, escolas dos 
EUA que oferecem graduação para alunos na América Latina ou China.

A inovação digital no setor forçará as escolas e universidades a transformar os 
ambientes de aprendizagem, físicos e virtuais, como parte da maneira como 
as aulas e cursos serão ministrados. Isso será necessário para atender às 
expectativas e necessidades do aluno, cidadão e empregador desse milênio.

Para sobreviver e ter uma percepção do sucesso no futuro, as escolas, 
faculdades e universidades inovadoras precisam encontrar maneiras novas 
e criativas para atrair e manter os alunos e professores, diferenciar-se 
dos colegas e demonstrar eficazmente o valor de uma graduação em sua 
instituição e, ao mesmo tempo, desenvolver o modelo de negócios da instituição.
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Outras perguntas mostram o nível 
de vulnerabilidade que o setor da 
educação enfrenta com a onda 
de inovação digital, como:

• Como os modos tradicionais 
de instrução em sala de aula 
podem despertar o interesse 
e inspirar os alunos, quando 
a vida fora da sala de aula 
mudou tão drasticamente? 

• O que acontece quando os 
alunos param de vir para a aula?

• E quando os alunos não estão 
recebendo uma educação que 
os prepare de fato para um 
mercado de trabalho que está 
mudando com tanta rapidez?
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Os educadores e administradores compartilham uma crise comum na 
entrega de aprendizagem. Eles enfrentam muitos dos mesmos desafios, como:

• O acesso a experiências educacionais de qualidade 
• A necessidade de desenvolver metodologias de ensino ultrapassadas 
• A preparação dos alunos para a força de trabalho do futuro 
• O aumento excepcional dos custos operacionais
• A necessidade de manter as taxas de mensalidades baixas
• E uma geração de alunos que estão cada vez mais afastados e desligados 

da abordagem tradicional dos métodos pedagógicos antigos.

A transformação digital dos ambientes de aprendizagem não deve 
ser vista apenas como a adição de novas tecnologias ou alocação de 
recursos na manutenção do ambiente de aprendizagem tradicional.
A transformação digital dos ambientes de aprendizagem deve ser vista 
como um componente da estratégia maior e da visão das instituições. 
Sobretudo, a tecnologia deve ser usada para transformar a pedagogia 
instrucional e transcender os ambientes de aprendizagem tradicional.

Principais desafios 
observados nos 
ambientes de 
aprendizagem  
mais tradicionais
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A tecnologia pode dar suporte às novas abordagens que despertam o 
interesse dos alunos, estimulando novos fluxos de receita, diminuindo os 
custos operacionais e preservando e expandindo as marcas de escolas e 
universidades extremamente valorizadas.  

Atualmente, os CIOs e a tecnologia não podem mais ser desprezados. Eles 
são literalmente vitais para o sucesso das universidades ou escolas.

De acordo com os analistas do setor, os CIOs e líderes de ensino superior 
“são responsáveis por manter as luzes acesas, bem como inovar para um 
mundo novo. 

O CIO deve identificar e buscar incansavelmente as eficiências e vantagens 
que a nova tecnologia oferece para o modelo de negócios atual... contudo, 
ao mesmo tempo, o CIO precisa pensar o que ninguém pensou ainda sobre o 
que todo mundo vê”, a fim de permanecer competitivo.

O papel da 
tecnologia na 
transformação 
digital da educação

A tecnologia desempenha um 
papel fundamental, não só na 
viabilização de novas formas de 
ensino e aprendizagem, como 
também em novos modelos 
empresariais necessários 
para impulsionar a própria 
transformação que as 
instituições de ensino estão 
tentando implementar.  
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Benefícios 
esperados de 
ambientes de 
aprendizagem 
transformados 
digitalmente

O impacto positivo dos ambientes 
de aprendizagem digitalmente 
transformados não ocorrerá 
apenas ao providenciar e 
apresentar o conteúdo de 
forma virtualizada ou até 
mesmo mais personalizada.
Em vez disso, o impacto 
ocorrerá através da combinação 
sinérgica de benefícios para as 
diversas partes interessadas: 
liderança, professores, 
equipe e, necessariamente, 
alunos e a comunidade.

Na verdade, os ambientes de 
aprendizagem digitalmente 
transformados - projetados 
e implementados de acordo 
com práticas pedagógicas 
fortes - podem funcionar como 
um conjunto de ferramentas 
e processos que aumentam 
a capacidade educativa 
e intelectual humana:
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Para alunos:

Os alunos usufruirão do “componente on-line” da aprendizagem 
colaborativa e socialmente integrada em rede – e eles 
poderão escolher e construir uma abordagem baseada em 
como aprendem melhor, através de um caminho de grade 
curricular inteligente que é mais relevante para o contexto 
pessoal e áreas de interesse. Os alunos estarão envolvidos 
mais ativamente, terão uma experiência de aprendizagem 
melhor, estarão mais bem preparados para as carreiras do 
futuro e encontrarão maneiras novas e inovadoras de resolver 
problemas.

Para professores:
Os professores estarão aptos a inovar os métodos de 
ensino - e tornar as aulas mais interessantes, envolventes 
e eficazes. Seja trabalhando com um grande número 
de alunos pessoalmente ou on-line, eles conseguirão 
intervir de maneira oportuna e específica e dar feedback 
personalizado às pessoas durante o processo.

Para a grade curricular:
A grade curricular será mais interessante e relevante. 
Novos avanços na tecnologia possibilitam o uso de 
programas de aprendizagem personalizados e digitais, 
que estão alinhados às metas articuladas e competências 
exigidas para atender às necessidades dos alunos com 
diferentes estilos de aprendizagem, requisitos regionais e 
realidades socioeconômicas.

A evolução do aluno em relação a essas metas será mantida de forma 
dinâmica através da análise do aprendizado, relatórios de andamento 
individual, interação rica e caminhos de aprendizagem personalizados.

Para a instituição: 
A adesão de novas tecnologias de aprendizagem 
disponibilizará soluções inovadoras que prometem 
melhorar os processos de aprendizagem, enquanto 
aumentam a eficácia de custo dos serviços do campus..

Os sistemas de informação integrados em um ambiente seguro e conectado 
ajudarão os líderes a identificar e gerenciar as principais “áreas de impacto” 
que gostariam de priorizar para foco e investimento e determinar o tipo 
de experiência que gostariam de oferecer entre todos os integrantes: 
professores, líderes administrativos, alunos e funcionários. 

. 
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Estrutura proposta 
para transformação 
digital na educação

Embora haja uma infinidade de 
caminhos que as instituições 
de ensino podem seguir para 
a transformação, existem 
alguns princípios-chave de 
projeto que são essenciais e 
que todos os líderes devem ao 
considerar a elaboração de um 
plano mais eficaz e assegurar 
a implementação de sucesso 
através das grandes transições do 
mercado que estão vivenciando.
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Desde ajudar a definir uma visão, identificando os gaps, até oferecer um 
projeto arquitetônico de tecnologia unificadora - e um conjunto abrangente 
de soluções que eliminam esses gaps - nós desenvolvemos essa estrutura 
para que as instituições de ensino orquestrem quatro dimensões principais 
– para transformar ensino e aprendizagem, administração e gerenciamento, 
proteção e segurança e pesquisa e conhecimento.

Visão e 
Liderança

Cultura

Tecnologia

Processo e
Metodologia

Na verdade, constatamos que essa estrutura aumenta a probabilidade de 
sucesso de grandes iniciativas de mudança, pois consolida a maioria das 
melhores práticas das instituições de ensino inovadoras que coletamos no 
mundo todo.

Visão e liderança
O ponto de partida é o processo de construção da visão digital, para 
estabelecer uma estratégia para o futuro da instituição e um entendimento 
claro da direção a tomar em termos de iniciativas digitais.

 
A visão digital deve articular o estado futuro das instituições: 
• Quais são as áreas de foco mais importantes e relevantes? 
• Qual tipo de experiência você gostaria de oferecer aos alunos, 

professores e funcionários dentro e fora do campus?

Uma visão sólida ajudará todas as partes interessadas a alinhar-se ao tema 
principal, nesse caso, a transformação da aprendizagem tradicional e física em 
ambientes de aprendizagem virtual robustos e envolventes, onde o físico e o virtual 
convergem para oferecer o máximo de benefícios aos estudantes, professores, 
funcionários e comunidade.
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Em segundo lugar, a liderança, engenharia financeira e contabilidade são componentes essenciais do sucesso da 
transformação digital.

Após definir a visão, começa o trabalho para concretizar a visão e o acompanhamento dos resultados e retornos 
sobre o investimento.

O líder ou campeão designado trabalhará para estabelecer firmemente a visão criada e definida pela equipe da 
mais abrangente em movimento. Ele ou ela ajudará a propagar a compreensão em vários departamentos no que 
diz respeito à necessidade de mudança, reduzindo as barreiras e identificando outras pessoas com a mesma 
mentalidade. O campeão continuará impulsionando a iniciativa até que seja concluída.

Por fim, o engajamento das pessoas certas no processo de visão é extremamente importante; pois muitas dessas 
pessoas naturalmente se tornarão membros permanentes da força-tarefa que implementa a estratégia e o plano. O 
esforço de colaboração entre a gerência sênior, educadores e especialistas em TI é essencial para elaborar o plano 
adequado e a implementação apropriada. 

Veja abaixo a lista de partes interessadas recomendadas para se envolver no processo de construção da visão:

Tomadores de decisão e 
formadores de opinião: Influenciadores:

 

•   O líder da escola, o presidente 
da universidade e o diretor, 
que normalmente já têm uma 
visão clara do futuro (embora 
talvez essa visão não inclua um 
ambiente totalmente habilitado 
para a tecnologia). 

  

•   Os membros do corpo 
docente que estão utilizando 
a  tecnologia atual e os 
membros do corpo docente 
que gostariam de utilizar a 
tecnologia, mas ainda não 
deram o passo.

•  O CIO e o pessoal de TI, que 
podem oferecer insights sobre 
o que é possível e fornecer 
informações sobre o estado do 
ambiente técnico atual.

•  Os gerentes de instalações e 
técnicos de segurança, que 
podem ajudar a identificar 
as oportunidades para as 
tecnologias da Internet das 
Coisas (IoT).
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Tomadores de decisão e 
formadores de opinião: Influenciadores:

 

•   Os CFOs e diretores executivos, 
que ajudarão a identificar os 
recursos para a mudança e 
auxiliarão no desenvolvimento 
do caso de negócios.

 

•   Os principais parceiros de 
tecnologia, podem compartilhar 
futuras tendências, tecnologias 
atuais e maneiras de alavancar 
os investimentos em tecnologia 
durante a operação.

 

•   Os chefes de departamento, 
vice-diretores e reitores dos 
serviços acadêmicos e de 
alunos.

•   Os alunos atuais, que vivem no 
ambiente atual.

•   Os alunos interessados em 
ajudar a escola ou universidade 
a sobreviver e prosperar no 
futuro.

Cultura:
Para assegurar o sucesso da implementação de iniciativas de transformação digital e a adoção da próxima geração 
de ambientes de aprendizagem por professores, funcionários e alunos, uma abordagem profunda e informada à 
CULTURA digital deve ser a base da instituição.

O ponto de partida deve ser a criação e o desenvolvimento de uma cultura em que professores, membros do corpo 
docente e funcionários utilizam as ferramentas de tecnologia diariamente para obter os verdadeiros benefícios dos 
processos de colaboração e, para o modelo de função, o uso dessas tecnologias para seus pares.

O uso regular e persistente da tecnologia por professores e funcionários é a melhor maneira de iniciar e propagar a 
criação e o crescimento de uma cultura digital e, portanto, criar um novo ambiente de aprendizagem digital. 

A mudança de cultura não é fácil. É necessário que os líderes e gerentes estejam ligados aos programas de 
desenvolvimento de habilidades digitais, além de mudanças significativas na cultura e nos processos.

A adoção de uma cultura digital por parte dos professores e administradores da instituição eventualmente incentivará 
todas as partes interessadas a trabalhar em equipe para resolver problemas, aprofundar o entendimento de vários 
conceitos e aumentar o conhecimento.
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O ideal é que essa experiência, uma vez integrada em práticas pedagógicas, gere as habilidades que os 
empregadores procuram nos recém-formados, como: especialização no assunto-área, criatividade, fortes habilidades 
de comunicação, pensamento interdisciplinar e resolução de problemas em equipe.

Definitivamente, é importante observar a natureza essencial de ensinar os professores; o desenvolvimento de recursos de 
linha de frente deve ser universal, indo muito além de um único curso de treinamento de ICT.

Muitos professores são intimidados por novas abordagens e deixam de ter convicção de seu valor, mas o uso 
frequente da tecnologia tende a ajudá-los a superar esses obstáculos e se tornar defensores apaixonados.

Processo e Metodologia

O processo de transformar ambientes de aprendizagem deve focalizar na criação dos recursos 
certos para que os professores adotem metodologias de ensino eficazes e inovação para colocar o 
aluno no centro do processo de aprendizagem – sejam pessoalmente, à distância ou combinando 
os modos de aprendizagem.

Isso inclui as metodologias de aprendizagem e conhecimento colaborativo de aprendizagem 
on-line que promovem as abordagens inovadoras para capacitar os alunos a desenvolver as 
competências-chave e obter sucesso no século XXI: aprendizagem invertida, aprendizagem 
adaptável, aprendizagem personalizada baseada no projeto, para mencionar apenas alguns.

A nova tecnologia possibilita a criação de ambientes onde os alunos recebem o que precisam, quando necessário.  

Os novos espaços de colaboração social facilitam a conexão dos professores e alunos antes, durante e depois dos 
cursos tradicionais ou virtuais. Esses espaços criam ambientes de aprendizagem persistente, com interação contínua 
que ajuda o professor a atuar como coach e mentor de alunos e isso promove a ajuda mútua entre os alunos.

Por isso o processo que define como serão os espaços de aprendizagem transformados deve considerar os métodos 
de ensino que proporcionarão os tipos de experiências que queremos oferecer aos professores, funcionários e alunos:

• Para que os alunos participem das aulas em qualquer lugar, a qualquer hora, utilizando qualquer dispositivo

• Oferecer uma variedade de modelos de aprendizagem, incluindo on-line, híbrido e aprendizagem invertida

• Conectar-se com especialistas externos e trazê-los para os cursos como palestrantes ou professores convidados

• Trabalhar com outras escolas e universidades da área, estado ou país para compartilhar cursos, conteúdo 
e professores, aumentando assim o número de cursos oferecidos e o número de alunos atendidos

• Para que professores, funcionários e alunos se conectem diretamente à rede

• Garantir uma rede segura, protegida e confiável
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• Garantir a segurança do aluno em todo o campus

• Obter facilmente recursos econômicos de armazenamento, computação 
e processamento para nossos pesquisadores

• Para que professores, funcionários e alunos se conectem e colaborem, independentemente da localização

Tecnologia

A tecnologia desempenha um papel fundamental, não só na viabilização de novas formas de 
ensino, como também em novos modelos empresariais necessários para impulsionar a própria 
transformação que as instituições de ensino estão tentando implementar. 

Atualmente, os alunos exigem acesso contínuo à rede e os recursos e informações necessárias 
para ter uma percepção do sucesso.

• Esperam velocidade no acesso sem fio e uma interface on-line simples e perfeita para 
os cursos, informações acadêmicas e administrativas e serviços para alunos.  

• Querem acesso à informação quando necessário e onde é mais fácil encontrá-la.  
• Querem assistir às aulas a qualquer hora, em qualquer lugar. Eles não querem 

necessariamente estar fisicamente presentes em cada aula.
• Querem um ambiente social persistente que seja fácil de encontrar e que crie um 

ambiente de aprendizagem persistente antes, durante e depois da aula.

Alguns dos principais fatores de sucesso de uma plataforma de ensino digital incluem a infraestrutura da rede 
central – conectividade com e sem fio e as soluções de segurança cibernética adjacentes que possibilitam o que é 
basicamente o coração de uma instituição.

Tudo o que se segue depende de uma rede central sólida e confiável que garante:

• A Rede: Conectividade Polivalente do Campus
• Segurança Cibernética
• Virtualização do Campus Digital
• Colaboração e Personalização para Aprendizagem à Distância e Aprendizagem Combinada

Abaixo descrevemos resumidamente as funções e benefícios específicos que cada uma dessas camadas de 
tecnologia deve oferecer para garantir o sucesso de uma implementação do roadmap de transformação digital:
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• A Rede: Conectividade Polivalente do Campus

A infraestrutura deve ser estável, escalável, confiável e capaz de lidar com o aumento na taxa de 
tráfego causado pela explosão de dispositivos móveis, uso do vídeo e implementação de novos 
aplicativos de comunicações e colaboração.

A rede representa a confluência de várias tendências de tecnologia:
• Mobilidade (redes móveis polivalentes de alta velocidade, dispositivos inteligentes e aplicativos)
•  Computação em nuvem, redes sociais, colaboração instantânea com qualquer pessoa, em qualquer lugar
•  Análise de dados
•  Uma explosão nas “coisas” conectadas, incluindo dispositivos móveis, sensores e câmeras

Além disso, deve ser segura, protegida, com e sem fio, fácil de gerenciar e administrar e deve ser projetado para 
atender aos requisitos de crescimento futuro para a conexão de pessoas, processos, dados e coisas.

• Segurança Cibernética

A segurança cibernética se tornou um grande problema em todos os mercados — mas 
especificamente na educação. O sector da educação está entre os três alvos mais vulneráveis a 
ataques cibernéticos.

A cultura acadêmica esperada de acesso aberto ao conhecimento e informação para pesquisar 
melhor a inovação e aprendizagem criou um desafio único e crescente, não só para TI – mas 
também para a gerência sênior que protege informações confidenciais e sigilosas contra ameaças 
e ataques pela Internet.

As melhores práticas de instituições de ensino recomendam enfaticamente um plano de segurança cibernética 
estratégico e holista que combina uma arquitetura tecnológica robusta, conscientização e treinamento de pessoal, 
políticas de segurança e processos de gerenciamento de dados.

Uma arquitetura de segurança cibernética eficaz deve disponibilizar informações - mesmo que segmentadas e 
seguras - e o responsável pelas informações deve decidir quais pessoas, grupos ou empresas devem ter acesso a 
elas com base nos perfis de usuário. 
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• Virtualização do Campus Digital

Um campus digital inteligente permite a conexão de pessoas, dados e coisas. Incorpora uma ampla 
gama de aplicativos de Internet das coisas (IoT) que operam na plataforma para comportar as 
atividades empresariais da escola ou universidade, possibilitar as atividades “externas” de ensino e 
aprendizagem, além de oferecer uma experiência positiva aos alunos, como: 

• Serviços para alunos 
• WiFi no campus 
• Prédios inteligentes
• Estacionamento inteligente
• Iluminação inteligente 
• Transporte inteligente
• Admissões e recrutamento
• Sistemas de segurança no campus

Dentro do campus, permitindo que o trabalho independentemente do local seja uma prioridade 
máxima na criação de um ambiente de aprendizagem de última geração. 

Ter uma infraestrutura de TI virtualizada pode acelerar a produtividade dos recursos caros e muitas 
vezes escassos de TI; gerando benefícios como:

• Maior eficiência financeira e agilidade comercial para alocação dinâmica dos recursos de ICT. 

• Maximizar o retorno sobre ativos e investimentos em recursos de TI (por exemplo, HPC,   
 armazenamento, aplicativos, etc.)  

• Reduzir a subutilização dos recursos caros de TI entre diferentes professores e   
 departamentos de pesquisa

• Reduzir o custo total de propriedade (TCO) da manutenção da infraestrutura de data center  
 (DC) (por exemplo, energia, gerenciamento de TI, etc.)

A virtualização da infraestrutura de TI com esses recursos aumenta a agilidade comercial e a eficiência financeira dos 
serviços administrativos on-line para professores, funcionários, alunos e comunidade.

• Colaboração e Personalização
A colaboração já é a ferramenta dos alunos e empregadores atuais e logicamente deve se tornar a ferramenta dos 
professores, escolas e sistemas de ensino de hoje como um todo. 
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Dentro da sala de aula: os professores e alunos podem 
adotar as tecnologias conectadas e coletivas para 
dar suporte à aprendizagem on-line e aprendizagem 
combinada, por exemplo, conectar pares e introduzir 
especialistas - que estão fisicamente distantes dos 
alunos - virtualmente na sala de aula proporcionará aos 
alunos uma experiência de aprendizagem única de valor 
agregado.

Os ambientes conectados e coletivos (físicos e 
virtuais) permitem que os alunos, professores e 
funcionários usem vídeo e espaços virtuais interativos 
ou aprendizagem econômica on-line à distância e 
aprendizagem combinada. 

A tecnologia pode ajudar a romper as barreiras 
tradicionalmente existentes na educação para facilitar a 
colaboração e torná-la mais polivalente.  

A capacidade de realizar reuniões on-line, oferecer 
espaços de trabalho coletivos e utilizar o vídeo em todo 
o campus ajuda as pessoas a se conectarem melhor 
e permite o compartilhamento mais frequente das 
melhores práticas, abordagens de projeto de curso e 
acesso ao conhecimento externo.  

Não precisar percorrer o campus facilita o encontro 
entre líderes, o expediente dos membros do corpo 
docente e outras reuniões, bem como o trabalho em 
grupo dos alunos.

Essas novas tecnologias de colaboração permitem que 
os alunos sigam suas próprias condições e recebam 
o atendimento personalizado que precisam para obter 
sucesso na escola ou universidade.

Para sustentar isso, novos programas de análise 
de dados possibilitam que os professores tenham 
um melhor entendimento de onde os alunos estão 
no processo de aprendizagem e, então, ofereçam 
assistência personalizada para o aluno.  

Isso também deve ajudar as instituições que 
desenvolvem programas on-line e no campus a oferecer 
uma abordagem de ensino mais individualizada e 
feedback sobre as instruções, metodologia, processo 
de ministração dos cursos e melhores práticas para 
incorporar a tecnologia na aprendizagem.
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A adoção eficaz de novas tecnologias e abordagens digitais tornará a educação 
mais relevante, envolvente e motivadora para os alunos, viabilizando o menor 
tempo para o domínio.

Contudo, os membros docentes e professores devem implementar 
essas novas tecnologias de uma maneira que transforme os ambientes 
de aprendizagem, criando mais oportunidades virtuais para alunos e 
combinando o físico com o virtual.

Acreditamos que a tecnologia pode fazer uma diferença real, mas deve ser 
implantada cuidadosamente pelos líderes de TI, que compreendem as metas 
pedagógicas dos membros do corpo docente, cooperando e recebendo 
orientação profissional de especialistas em educação que podem ajudá-los a 
aplicar novas tecnologias de aprendizagem. 

Para ter uma percepção dos benefícios completos das tecnologias digitais 
para educação, uma rede conectada segura e confiável e as ferramentas de 
colaboração à prova de falhas devem ser garantidas. 

A transformação digital não é uma questão de tecnologia apenas: deve 
ser a combinação de visão e liderança; cultura, processo e metodologia, 
e tecnologia.

Para obter mais informações, entre em contato: 
 - Renee Patton -Américas, líder educacional da Cisco                               

repatton@cisco.com
 - Ricardo Santos - América Latina, líder educacional da Cisco   

ricsanto@cisco.com

Conclusões
A jornada para a 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA 
EDUCAÇÃO depende de uma 
visão mais ampla e uma estrutura 
articulada para implementação 
de prioridades selecionadas para 
melhorar a qualidade e inovação 
no ensino, aprendizagem 
e pesquisa, melhorando a 
eficiência operacional da 
administração e gerenciamento.
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