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Um mundo 

de escassez
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Um mundo em 

que não se 

questionava





Um mundo em 

que o professor 

reinava



Um mundo que 

não existe mais
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sociedade de 

consumo



sociedade 

imediatista



indivíduos mais 

exigentes



sociedade 

doente



73 MILHÕES
dos brasileiros têm 

dificuldade para dormir.
associação brasileira do sono, 2017

35 %
dos jovens já tiveram depressão em 

algum momento de suas vidas.
consultoria consultomeca, 2017

depressão é a quarta 

causa global de 

incapacidade e deve se 

tornar a segunda até 
2021

45 %
são atingidos por isso no mundo todo.

OMS, 2017



mundo de 

abundância



ABUNDÂNCIA NAABUNDÂNCIA NAABUNDÂNCIA NAABUNDÂNCIA NA
OFERTA DE VAGASOFERTA DE VAGASOFERTA DE VAGASOFERTA DE VAGAS
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e o % de pessoas com formação superior cresceu

%

Fonte: Censo MEC, 2016



E a EaD
nesse

processo?



presencial x ead

Fonte: Censo MEC, 2016



Fonte: Censo MEC, 2016





Hoje, pela Portaria 
11/2017,

mais de 120 mil 
polos de EaD podem
ser abertos por ano 

no Brasil.





O Brasil tem 
excesso de IES?





Meta de 50% até 2024

Fonte: Censo MEC, 2016

Taxa bruta de matrícula



Fonte: EAG (OCDE), 2016

População com educação superior no mundo



Há desequilíbrio na distribuição de matrículas



Fonte: OCDE
Fonte: OCDE

Participação dos tecnólogos no mercado



Se só tem no Brasil e
não é jabuticaba....... 



02 “... aos pobres e humildes” 

03 “...destinada aos filhos de seus 
operários” 

04 “...amparar crianças  órfãs e 
abandonadas ” 

05 “...órfãos e desvalidos da sorte ” 

06
“...formação adequada aos filhos 
dos operários, aos desvalidos da 
sorte e aos menos afortunados” 

01 “... a diminuição da criminalidade e 
da vagabundagem” 

Para que servia a educação profissional



a educação 

formal em xeque









POR QUÊ?











EXPERIÊNCIA COMPLETA



sim...precisamos 

assumir nossos erros   

e mudar
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ESTIMA-SE QUE...

50% dos empregos atuais deixarão 
de existir nas próximas 2 décadas

65% das crianças que entram na 
escola hoje trabalharão em 

funções que ainda não existem 



Para onde vai a 
educação?



1
Massificação da EAD



2
Barateamento da 

educação



3
Hibridismo



4
Foco na aprendizagem





5
Desenvolvimento de 

competências



6
Desenvolvimento do 

homem integral



FACULDADES HUMANAS

Pensar

Sentir

Querer



Relacionada à 
capacidade de 

gerenciar informações 

e responder a elas

COGNITIVA

1

TIPOS DE INTELIGÊNCIA





Relacionada à 
capacidade de 

manipular informações 

e responder a elas

COGNITIVA

1

TIPOS DE INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

2 Relacionada à capacidade 
de reconhecer e avaliar os 

seus próprios sentimentos 

e os dos outros



• Tenha flexibilidade e sensibilidade.

• Respeite a diversidade.

• Gere resultados.

• Solucione problemas.

• Estimule e busque inovação.

• Construa e alavanque relacionamentos.

• Comunique-se de forma eficaz.

• Tenha pensamento crítico e iniciativa.

• Demonstre excelência.

EMPRESA BUSCA Profissional QUE:



• Tenha flexibilidade e sensibilidade.

• Respeite a diversidade.

• Gere resultados.

• Solucione problemas.

• Estimule e busque inovação.

• Construa e alavanque relacionamentos.

• Comunique-se de forma eficaz.

• Tenha pensamento crítico e iniciativa.

• Demonstre excelência.

EMPRESA BUSCA Profissional QUE:



empresas contratam pela 

competência técnica e 

demitem pela 

competência 

comportamental



Relacionada à 
capacidade de 

manipular informações 

e responder a elas

COGNITIVA

1

TIPOS DE INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

2 Relacionada à capacidade 
de reconhecer e avaliar os 

seus próprios sentimentos 

e os dos outros

VOLITIVA

3Relacionada à 
vontade de querer

fazer



“Educar é 

ensinar o 

indivíduo a 

querer

fazer o que ele 

deve fazer.”
Platão



7
Aprendizagem 

contínua



8
Desvalorização do 

Diploma



9
Educação não formal







10
Personalização do 

aprendizado





e o impacto da 
tecnologia?





her















enfim...um mundo incerto nos 

espera. O que é certo é que a 

educação e o nosso papel 

como educadores terá que 

mudar.
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oficiais
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Significância

Tecnologia

Negócios



MUDANÇA

Gestão da



força
motriz

• Acreditar que não é necessário uma mudança.

• Medo do novo e do desconhecido.

• Não saber fazer a mudança.

• Achar que a mudança será para pior.

• Não sabe que mudança deve ser feita.

Força de
resistência





força
motriz

Força de
resistência

E quem ganha a batalha?



Gerenciando a Mudança Pessoal
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A fábula da galinha
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