


CENÁRIOS, DESAFIOS E NOVAS TRILHAS DE ENSINAGEM



Qual o Cenário e Desafios para o ensino superior 
• Aumento do percentual de alunos mais velhos

• Em função da crise, diminuição do crédito estudantil

• Censo Inep: 
• O ensino a distância cresceu 20% e o presencial reduziu 4%. Se excluirmos DIREITO, MEDICINA, 

ODONTOLOGIA e PSICOLOGIA o percentual de EAD cresceu 40%. 

• Metade dos alunos (49%) que entraram na universidade em 2010, desistiram do curso até 
2014. 

• 62% dos alunos que estudam no presencial, estão matriculados no período noturno. Na rede 
privada este número sobe para 72%. 

• 60% dos formandos são mulheres.

• Segundo a Análise da Hoper temos : Queda do preço médio das mensalidades

O QUE FAZER PARA RETER E FORMAR OS 
ATUAIS UNIVERSITÁRIOS?



O paradigma das salas de aula



Paulo Emílio – minha experiência com as Metodologias Ativas

A AMBEV como laboratório 

2006 – Disciplina: Criatividade e Inovação
2 de fevereiro de 2007  

2013



Salas: 
O formato da maioria dos eventos empresariais



A criatividade das Metodologias Ativas para reter
e encantar. 



Exemplo na educação infantil
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História

Estudar o General Francês

Fatores que 

Motivaram a Batalha

Composição do exército prussiano
O impacto da batalha na 

história da região

Quanto tempo durou esta Batalha 
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Onde ficava Sedan

Como era o relevo da região

Quais fatores climáticos e 

geográficos favoreceram o 

movimento do exército francês



Vamos refletir: Qual nosso Propósito? 

../Documents/Videos/VIDEOS NOVOS/Hugo Cabret Propósito.wmv.mp4


O Foco das empresas hoje está nas competências



Quoeficiente de Inteligência e 
Quoeficiente Emocional

Como atuar sobre esses dois? 

QE
80%

20%



O desafio atual consiste 
em engajar o aluno



Resultados da mudança
Melhorou o atendimento

O tempo de permanência diminuiu
O fluxo de pessoas aumentou

O ticket médio aumentou
O faturamento aumentou

Os clientes saindo mais felizes

QI e QE colocados em prática em nome
do RESULTADO



O professor e a comunicação

DESAFIO

Quantas caixas você vê



Somos naturalmente resistentes
a mudanças. 

O exercício de quebrar paradigmas

pessoais e com os alunos



Uma viagem
inesquecível para o 
aprendizado prazeroso
e um ensino instigante



FORMANDO EQUIPES



Um exemplo na PRÁTICA
Falar sobre Planejamento estratégico e retendo o público



SWOT

BSC

5W2H

Fatores
críticos

SMART
Matriz de 

GUT

Ishikawa

Indicadores de 
desempenho

VISÃO

Um exemplo na prática
Falar sobre Planejamento estratégico
e retendo o público



Serão 6 equipes

Objetivo de produzir aviões em papel em larga escala

Sprints e replanejamento de 3 minutos (atenção ao tempo)

Conceitos básicos de linha de produção:
O avião começa a ser produzido em uma ponta e termina em outra, ou

seja, um mesmo componente não pode fazer mais de uma etapa do avião.

A equipe que decide como será a engenharia de produção

Não pode haver estocagem de matéria-prima

O produto precisa cumprir o escopo

Caso termine o tempo e o avião não tenha sido terminado, a 
equipe perde este avião e outro novo já produzido. 



1. ANTES DA PRIMEIRA RODADA

Considerem que cada periodo equivale a um ano. 

Definam uma VISÃO de longo prazo para o final da 
atividade

Com base na VISÃO definam os objetivos de cada 
periodo

Definam em seguida quais serão os FATORES 
CRÍTICOS DE SUCESSO para que a equipe seja a 
melhor na atividade

Definam alguns INDICADORES de desempenho que 
devem ser considerados. Estes indicadores deverão 
ser analisados após cada rodada

Construam um plano de ação usando o 5W1H

2. APÓS A PRIMEIRA RODADA

Façam uma análise dos problemas enfrentados e 
suas causas reais

Façam em seguida as correçoes necessárias. 

A equipedeverácumpriras seguintesatividades
3. APÓS A SEGUNDA RODADA

Analisem seus indicadores e ajustem os objetivos

Ajustem os problemas

Determinem em ordem decrescente de 
gravidade, os problemas observados pela equipe
na linha de produção. 

Meta SMART

Façam uma análise de SWOT. 

4. AO FINAL DA ATIVIDADE

Hora de avaliar de os objetivos foram alcançados

Se a Visão doi realizada

Se o planejamento foi bem implementado. 



ESCOPO DO AVIÃO: 
Deve possuir 12 janelas

Deve possuir uma cabine de comando

Deve possuir o símbolo da empresa nas asas e na calda do avião

Tempo para produção = 3 minutos

Escopo do projeto



O protótipo



Contatos

prospectatreinamentos

Prospectaonline

Prospectabr.com.br

Prospecta_treinamentos

Paulo Emílio – 71 981299772
Face: pauloemiliocruz
Insta: pauloemiliocruz


