INTRODUÇÃO
O Instituto Semesp realizou uma pesquisa sobre o Emprego das
Tecnologias no Mercado Educacional para o 12º Seminário de TI que
acontecerá, virtualmente, nos dias 23 e 24 de setembro.
Com a finalidade de mapear como está o emprego das principais
tecnologias no mercado educacional e como tem sido o posicionamento
das IES em relação à essa evolução tecnológica, a realização do estudo foi
imprescindível para auxiliar no desenvolvimento de propostas e soluções
importantes para a educação superior por meio do uso da tecnologia que
serão expostas durante o evento.
A pesquisa, sem pretensões acadêmicas ou científicas, foi realizada
entre os dias 10 de julho e 07 de agosto de 2020, por meio de envio de
questionários via e-mail, e contou com a participação gratuita e facultativa
de 98 instituições de ensino superior, em sua grande maioria privadas.
A seguir, estão expostos os principais resultados obtidos.

RESULTADOS
Há muito tempo, as decisões sobre a
utilização de soluções tecnológicas deixaram
de ser tarefas gerenciais, desempenhadas
pelos departamentos do setor de TI e
passaram a ser estratégicas, desempenhadas
por profissionais C-level que respondem
diretamente aos diretores-presidentes das
companhias. Dentro deste cenário, grande
parte das instituições (33,7%) é organizada de
forma que a tecnologia seja desempenhada em nível
estratégico, propondo e trazendo melhorias para o
negócio, medindo os resultados com sistemas de gestão
de mercado e processos de governança.

As decisões sobre a utilização de soluções tecnológicas
deixaram de ser tarefas gerenciais. Dentro deste cenário,
como a sua instituição é organizada?
33,7%

30,6%
23,5%

12,2%

A tecnologia é
A tecnologia é
A tecnologia é
desempenhada em nível
desempenhada por um
desempenhada por um
mais estratégico, propondo departamento, de forma
departamento de forma
e trazendo melhorias para o eficiente, com processos
artesanal.
negócio, medindo os
bem definidos e
resultados entregues, com
padronizados, mas
sistemas de gestão de direcionados pelas áreas de
mercado e com processos
negócios.
de governança.

A tecnologia é estratégica,
o negócio se baseia em
tecnologia e gera
vantagem competitiva
perante a concorrência.

A tecnologia pode apoiar a captação por meio da utilização de inteligência artificial, de
redes sociais e sistemas de gestão de leads. Assim, 59,2% das instituições responderam
que já utilizam a tecnologia para alguns cursos ou níveis de ensino.

A tecnologia pode apoiar a captação por meio da utilização
de inteligência artificial, de redes sociais e sistemas de
gestão de leads. Assim, sua instituição:
59,2%

16,3%

Já utiliza tecnologia para
alguns cursos ou níveis de
ensino.

Possui os processos de
captação inteligentes e
automatizados.

13,3%

Está avaliando a utilização
de tecnologia.

11,2%

Não utiliza nenhuma
tecnologia ou serviço na
gestão de captação.

A Lei n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei n.° 13.853, de 8 de julho de
2019, que instituiu a chamada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), estabeleceu um
regramento geral para as operações de tratamento de dados pessoais, seja por meio
físico ou digital, realizadas por intermédio de pessoas jurídicas e naturais.
A LGPD é um marco regulatório que irá modificar substancialmente as políticas de
funcionamento e gestão de informações por parte da IES, seus colaboradores e
seus fornecedores, dentre outros. Para atender à LGPD é necessário um processo
de implementação específico destas políticas. Nesse sentido, 45,9% das instituições
informaram que conhecem e avaliaram a LGPD, porém ainda não iniciaram sua
implementação. Aproximadamente 40,8% das IES já estão com a implementação em
curso.

Para atender à LGPD é necessário um processo de
implementação específico destas políticas. Dentro disso,
sua instituição:
45,9%
40,8%

9,2%
4,1%
Conhece e avaliou a LGPD,
mas não iniciou a
implementação.

Já está com a
implementação da LGPD
em andamento.

Não tem conhecimento
sobre a LGPD.

Já finalizou a
implementação da LGPD.

Os BOTs são aplicações autônomas que rodam na Internet enquanto desempenham
algum tipo de tarefa pré-determinada. São como programas de computador criados
para realizar tarefas repetitivas e automatizadas.
Os BOTs de atendimento estão sendo utilizados para reduzir os custos com pessoal
e para permitir que a comunidade acadêmica, em especial os alunos, seja atendida
remotamente, sem filas e sem restrição de horário. Neste contexto, mais da metade
(51,0%) das IES conhece os BOT’s, mas não iniciaram a implementação. Apenas 8,2% já
concluíram a implementação de BOT’s.

Os BOTs de atendimento estão sendo utilizados para reduzir
os custos com pessoal e para permitir que a comunidade
acadêmica, em especial os alunos, seja atendida
remotamente, sem filas e sem restrição de horário. Neste
contexto, sua instituição:
51,0%

29,6%

11,2%

8,2%

Já conhece BOTs, mas não Está com a implementação Não avaliou e nem tem
Já finalizou a
iniciou a sua
de BOTs em andamento. conhecimento do que é um implementação de BOTs.
implementação.
BOT e suas vantagens.

Segundo dados de pesquisas de mercado como a TIC Domicílios da CETIC, por exemplo, o
dispositivo móvel é o principal meio de conexão do brasileiro à internet, sendo utilizado por mais
de 97% dos domicílios, contra 43% de dispositivos desktops (computadores). Aplicativos são
mecanismos importantes para a prestação dos serviços e fidelização dos alunos. Apenas 19,4%
das instituições de ensino superior ainda não disponibilizam nenhum tipo de serviço pedagógico
e acadêmico mobile.

Aplicativos são mecanismos importantes para a prestação
dos serviços e fidelização dos alunos. Sua instituição:
43,9%
36,7%

13,3%
6,1%

Já disponibiliza alguns
serviços pedagógicos e
acadêmicos aos seus
alunos.

Disponibiliza todos os
serviços acadêmicos e
pedagógicos, que são
acessíveis aos alunos a
partir do seu celular.

Não disponibiliza nenhum
Disponibiliza aplicativos
aplicativo da instituição. institucionais sem serviços
ou conteúdos aos alunos.

A legislação do MEC vem impondo às IES uma série de normas a respeito da
documentação dos alunos, como a Portaria MEC nº 315/2018, relativa ao Acervo
Acadêmico Digital, e a Portaria MEC nº 554/2019, relativa ao Diploma Digital. Além de
exigência legal, a tecnologia pode ser vista como aliada na digitalização do acervo
acadêmico, eliminando o papel e reduzindo custos. Mais de 50% das IES já possuem
processos de digitalização em estágio avançado. Apenas 8,2% ainda não iniciaram a
implementação da digitalização.

A legislação do MEC vem impondo às IES uma série de
normas a respeito da documentação dos alunos, como a
Portaria MEC nº 315 e a Portaria MEC nº 554. Como sua IES se
organizou para o cumprimento destas normativas?

37,8%

36,7%

17,3%
8,2%

Está em processo de
implementação da
digitalização básica.

Já possui os processos e a Possui acervo digitalizado e
tecnologia do acervo
operado com captura,
digitalizado, com
armazenamento,
mecanismo de repositório e
processamento de
captura digital.
documentos, certificação
digital, BPM etc.

Ainda não iniciou a
implementação da
digitalização.

Estudos apontam que captar um aluno é muito mais caro do que reter um aluno matriculado
que venha a deixar a IES. É certo que alguns pontos como a má qualidade do ensino e a
empregabilidade são determinantes no desengajamento e na decisão do aluno em evadir.
Mas há processos e ferramentas tecnológicas que podem auxiliar na retenção do estudante,
como CRM, IA, monitoramento nas redes sociais, atendimento, aplicativos e sistemas de
empregabilidade. Assim, 64,3% das IES afirmaram que utilizam pelo menos duas tecnologias
citadas anteriormente para a gestão da evasão e 9,2% utilizam todas as tecnologias citadas e com
processos bem definidos e automatizados.

Estudos apontam que captar um aluno é muito mais caro do
que reter um aluno matriculado que venha a deixar a IES.
Assim, sua instituição:
32,7%

31,6%
26,5%

9,2%

Utiliza pelo menos duas
Utiliza pelo menos duas Não utiliza tecnologia para Utiliza todas as tecnologias
tecnologias citadas para a tecnologias citadas para a apoio à redução de evasão. e possui processos bem
redução de evasão sem
redução de evasão com
definidos e automatizados
processos definidos e
processos definidos e
para engajar e identificar
integrados.
integrados.
alunos em processo de
evasão.

A jornada pedagógica das IES foi sensivelmente alterada durante a pandemia da
COVID-19 por meio da introdução da tecnologia. Além dos impactos durante o período
de quarentena, a expectativa é de que as aulas retornem ao normal apenas daqui
a alguns meses. Espera-se ainda que os professores e estudantes modifiquem seu
comportamento e que o formato de aulas visto anteriormente talvez não mais retorne.
Nesse contexto, 59,2% das IES tiveram que implantar ferramentas tecnológicas para
aulas não presenciais durante a pandemia e 39,8% já possuíam ferramentas tecnológicas
implantadas para aulas não presenciais. Apenas 1% das instituições continuam sem
implantar tecnologias para aulas não presenciais.

A jornada pedagógica das IES foi sensivelmente alterada
durante a pandemia decorrente da COVID-19 por meio da
introdução da tecnologia. Sendo assim, sua IES:
39,8%

38,8%

20,4%

1,0%
Já possuía ferramentas
Implementou ferramentas Implementou ferramentas Ainda não implementou
tecnológicas
tecnológicas para aulas não tecnológicas para aulas não ferramentas tecnológicas
implementadas para aulas
presenciais de forma
presenciais de forma
para aulas não presenciais.
não presenciais e não
provisória e pretende
definitiva e não pretende
sofreu impacto em relação aperfeiçoar com novas
aperfeiçoar com novas
ao período de quarentena. ferramentas e tecnologias. ferramentas e tecnologias.

Ainda em relação à COVID-19, as tecnologias em nuvem se tornaram ainda mais protagonistas,
conforme pode ser observado na valorização das empresas de tecnologia de capital aberto
nas bolsas norte-americanas. Isso porque a conectividade e a disponibilidade dos serviços em
nuvem passaram a ser pré-requisito para qualquer negócio.
No caso da educação não é diferente. Apenas 5,1% das IES responderam que não possuem
nenhuma infraestrutura em nuvem.

Ainda em relação à COVID-19, as tecnologias em nuvem se
tornaram ainda mais protagonistas, conforme observado,
por exemplo, na valorização das empresas de tecnologia nas
bolsas americanas. Dentro disso, sua instituição:
54,1%

22,4%

18,4%
5,1%

Possui alguns sistemas e
serviços em nuvem.

Possui todos os seus
sistemas em nuvem.

Não possui todos os
sistemas e serviços em
nuvem, mas está em
processo de migração de
todos os sistemas e
serviços para a nuvem.

Não possui nenhuma
infraestrutura em nuvem.

As IES enfrentaram muitas dificuldades no processo de transição das aulas presenciais
para o modelo remoto, principalmente pela falta de planejamento prévio. O grau de
dificuldade enfrentado pelos departamentos de TI das instituições nesse período foi
médio, alto ou muito alto para 67,3% dos respondentes.
Somente 11,2% das IES pesquisadas praticamente não tiveram dificuldades.

De forma geral, qual o grau de dificuldade enfrentada pelo
departamento de TI da sua IES durante o processo de
transição do ensino presencial para o ensino remoto durante
a pandemia de COVID-19?
40,8%

22,4%

21,4%

11,2%
4,1%

Muito Alto

Alto

Médio

Baixo

Muito Baixo

Um aspecto muito positivo levantado pela pesquisa foi o apontamento de maior interesse
das IES para discutir no Seminário de TI os temas envolvendo a tecnologia no processo de
aprendizagem. Isso denota uma evolução com a área de TI mais preocupada com a atividade
fim das instituições de ensino superior e não tanto para os processos meio.

As perguntas anteriores trazem nove assuntos diferentes.
Assinale o grau de interesse em tê-las abordadas dentro do
seminário:
Tenho interesse e posso compartilhar minha experiência
28,6%

Tecnologia na Aprendizagem
Aplicativos e engajamento
Retenção de Alunos
I.A e BOTs
Tecnologias de Captação
LGPD
Governança
Computação em Nuvem
Acervo Digital e Gestão de Documentos

Tenho Interesse

8,2%
11,2%
9,2%
13,3%

6,1%

75,5%

16,3%

14,3%

4,1%

67,3%

18,4%

10,2%

Pouco interesse

7,1%

76,5%
79,6%
72,4%
72,4%
67,3%
69,4%
64,3%

10,2%
13,3%
19,4%
21,4%
21,4%
22,4%

Além disso, outros assuntos estratégicos que poderiam ser abordados no Seminário de
Tecnologia foram citados pelos participantes da pesquisa. Alguns deles são: laboratórios
virtuais; ambientes virtuais de aprendizagem; ferramentas; capacitação de docentes; cases
de boas experiências; sistemas de avaliação; inteligência artificial; entre outros.
A tabela a seguir contém as sugestões das IES participantes com os textos na íntegra.

Outros Assuntos de Interesse Citados na Pesquisa*
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Salas Virtuais). Laboratórios Virtuais de Aprendizagem
A implementação de novas tecnologias de aprendizagem em instituições públicas.
A tecnologia em nível mais estratégico
Acredito que deveria abordar a forma de capacitar os docentes para o uso dessas novas tecnologia.
Acredito que os assuntos mencionados acima estão muito bem propostos.
Ampliação da disponibilização de recursos como WiFi gratuito (patrocinado) para maior utilização de dispositivos móveis.
As perguntas acima não se preocupam com o valor humano, apenas com o valor financeiro (lucro) que tal pensar em
tecnologias que colaboram para o trabalho do professor sem sobrecarregá-lo ainda mais. Que tal pensar em tecnologias que
colaborem para uma formação de boa qualidade, eficiente e eficaz de maneira que mesmo com dificuldades o aluno não
queira desistir primeiro de de seus estudos. Se as instituições cuidassem mais do seu produto, teriam uma saúde financeira
melhor. Entretanto, preocupam-se mais com a captação e se esquecem da evasão. As tecnologias para captar precisam
ser voltadas para a manutenção de alunos. A evasão é alta porque as instituições não estão preocupadas em oferecer boa
qualidade de ensino.
Aulas práticas e de laboratórios virtuais.
Automação de Processos
Avaliação da aprendizagem através de novas tecnologias
Capacitação de docentes nas TIC´s frente a pandemia
Capacitação do docente
Cases mundiais de ações antes, durante e pós Covid19, relativos a nova formatação do ensino
Curadoria de ferramentas para a educação a distância
Custos
Desenvolvimento de novos produtos
dificuldades com capacitação e mudanças culturais com a equipe
Educação à distância: obstáculos a serem vencidos Educação Híbrida: o que é e como desenvolver Trabalho discente e o uso
da tecnologia
Elaboração de Material Educacional Digital
Engajamento dos professores
Ensino Aprendizagem - Ferramentas
Exemplos de recursos mais utilizados.
Ferramentas e Apps para avaliação de competências e habilidades nos diferentes níveis do conhecimento.
Ferramentas específicas para uso pós-pandemia
Futuro da educação pós isolamento.
Gamificação
Gestão docente e discente por mobile
Gestão Educacional
Gestão financeira e geração de recursos.
IA
Implantação de Estrutura de Acompanhamento de Egresso.
Inovação para praticas laboratoriais de saúde na era da Pandemia
Inteligência artificial aplicada à educação.
Internacionalização Virtual
Laboratórios virtuais e aplicativos para práticas e estágios remotos
Laboratórios Virtuais, como avançar com as aulas práticas mesmo estando a distância

Laboratórios virtuais.
Manutenção dos cursos CST
Novas formas de ensino. Particularmente para engenharia. Na área de Controle. Existem poucas ferramentas interativas para
realização/construção de um projeto conjunto (enter professor e alunos) de forma remota, compartilhando um "quadro branco"
por exemplo. Outras formas de avaliação. Pude perceber pessoalmente que uma vídeo-conferência é muito mais produtiva
que simplesmente disponibilizar um video. Mas considerar que nem todos os professores possuem mesas digitalizadoras ou
tablets para trabalhar em estilo "Sidecar" com um computador da Apple por exemplo. Na minha área, engenharia elétrica e
controle aulas no formato exclusivo de "palestras" não se aplicam... Não funcionam nesta área em particular.... E as ferramentas
para ensino remoto devem facilitar uso de gráficos, interação com gráficos e uso/edição de equações. Particularmente tento
criar páginas HTML usando Markdown. Mas não entendo nada de programação WEB ou folhas de estilo por exemplo... E não
recebo suporte por parte do TI da minha IES para organizar páginas deste tipo.
Novas tecnologias de ensino
O Papel do Gestor de Tecnologia em uma instituição de Ensino. Como a Instituição deve lidar com gestão tecnológica.
O uso das ferramentas para sala de aula
Personalização do ensino por meios digitais
Proctoring
Produção de conteúdos, direitos autorais e uso de imagem.
Quais aplicações são mais usadas por outras IES no Brasil.
Rede de dados (cabeada e sem fio)
Reestruruação da área comercial para o marketing digital.
resultados de boas experiências
Se voltado a educação a importância de ter um educador de tecnologias na escola, poderia ser um dos temas. Conscientização
do uso adequado da internet e etc.
Serviços em nuvem, software específicos ex adobe
Softwares educacionais em Nuvem
Sim a medição do aprendizagem
Sim, as dificuldades de gerenciamento de conexões para a transmissão das aulas. Não temos sinais de qualidade em todos os
destinatários.
Sim. É importante discutir sobre a modalidade de ensino remoto. A pandemia serviu para demonstrar que tanto o ensino
presencial como o ensino à distância não estão alinhados à contemporaneidade. O híbrido destas modalidades somado ao
ensino remoto talvez seja uma alternativa para a eficiência. Entretanto, as Instituições parecem preocupar-se exclusivamente
com o lucro ao buscar a robotização dos processos educacionais seja por apostilas, seja por corretores automáticos. Educação
é mediação. O Ensino Remoto associado às tecnologias é uma grande negócio.
Sim. O uso da tecnologia pelo aluno para o aprendizado.
Sistema automatizado de aplicação e avaliação de provas
tecnologia de integração IEA e Mercado de trabalho, laboratórios de práticas com tecnologia bots para simulação de resultados.
Tecnologias de liderança
Tecnologias em sala (aulas ao vivo alunos presencial + alunos em casa)
Teleatendimento
Trilha de Aprendizagem e Ensino Hibrido
Um ponto que senti falta no questionário, mas pode ser que esteja indo além do escopo do seminário, é de que forma a TI pode
apoiar no desenvolvimento, engajamento e formação do corpo docente nesse processo de adoção de novas tecnologias, pois
de tudo o que abordamos, por mais complexos que sejam todos os assuntos aqui, essa parte é a que vai fazer o projeto de
implantação de uma nova tecnologia avançar ou "empacar". Acham pertinente?
* Texto na íntegra
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