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Cenário & Desafios

A pandemia de COVID-19 nos impõe um cenário 
desafiador e incerto. 

A suspensão das atividades presenciais e a restrição de 
circulação são medidas que afetam sobremaneira o nosso 
setor. Os impactos são sentidos imediatamente tanto do 
ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social.

Essa crise não afeta apenas as instituições, mas todos os 
trabalhadores do setor, professores, estudantes e 
comunidades.

É o momento de reforçarmos os nossos laços e de nos 
ajudarmos mutuamente. Estamos à disposição para isso.
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Sobre este conteúdo

Este documento é parte de uma série de conteúdos 
sobre tecnologias educacionais no Ensino Superior. 

Sabemos que o uso de tecnologias educacionais é 
inevitável, considerando esse mundo em transição e os 
indivíduos inseridos nesse contexto, com suas  
diferentes demandas.  

As tecnologias educacionais também são aliadas da 
eficiência institucional, uma vez que  podem facilitar 
diferentes processos, desde os processos de gestão aos 
de interação professor-aluno. 

Neste documento, procuramos analisar as principais 
plataformas para gerenciar e compartilhar arquivos, 
chamadas de armazenamento em nuvem. 

Embora a intenção não seja a de abordar processos 
completos de educação on-line, queremos apoiar 
gestores com informações executivas.

Assim, ajudar as Universidades Particulares a 
montarem seus ecossistemas tecnológicos necessários 
e adaptados a cada contexto, orientados às estratégias 
institucionais.
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Tecnologias educacionais

Há muitos tipos de tecnologias educacionais. Conhecê-
los deve contribuir para tomar decisões assertivas 
sobre como coordenar as diferentes ferramentas de 
acordo com os processos da instituição.

Não há uma classificação consensual das tecnologias, 
inclusive porque muitas delas não são originalmente 
educacionais, embora igualmente importantes para a 
educação. 

Isso acontece porque toda interação humana, mediada 
por tecnologias, tem natureza de compartilhamento e 
colaboração. 

Assim, desde as tecnologias que gerenciam rede 
sociais, às tecnologias para comunicação e 
compartilhamento, todas podem estar a serviço de 
ensino-aprendizagem. 

Além disso, quando se trata de interações que são 
coordenadas institucionalmente e precisam de 
comprovações e formalizações, as tecnologias de 
gerenciamento também precisam entrar em cena. 

Veja a seguir a classificação que adotamos para 
elaborar essa série de documentos.
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Tipos de Tecnologias
Introdução

Há diferentes tipos de tecnologias educacionais, dependendo da função a que servem. Devemos considerar que 
digitalizar a educação envolve processos de gestão como inscrição, certificação a processos de elaboração de 
conteúdos, armazenamento e compartilhamento e processos de interação professor-aluno.

Gerenciamento de 
cursos on-line

Aulas ao vivo ou tele-
presenciais

Autoria ou elaboração 
de materiais

Armazenamento e 
compartilhamento

Estamos aqui
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Gerenciamento de arquivos

Muitas instituições não têm plataformas educacionais 
e, mesmo as que já têm uma, precisam eventualmente 
gerenciar o compartilhamento de arquivos.

Em geral, isso é necessário quando equipes de trabalho 
trocar arquivos, guardam relatórios ou realizam 
backups em nuvem.

Adotar um sistema de gerenciamento de arquivos 
pode agregar segurança ao compartilhamento, gerar 
um processo de backup de arquivos mais organizado, o 
que deve facilitar a recuperação das informações. 

É relativamente comum o uso de gerenciadores e de 
compartilhamento de arquivos on-line. 

Do ponto de vista educacional, os professores e 
estudantes podem armazenar e compartilhar 
referências e atividades, usando essas plataformas.

Considerações sobre as tecnologias
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O armazenamento e compartilhamento é mais 
simples quando acontece no ambiente de 
construção dos conteúdos, de modo integrado.



Armazenamento e 
compartilhamento
Vamos apresentar as três principais ferramentas do 
mercado para armazenamento e compartilhamento de 
arquivos em nuvem. 

Para analisa-las vamos usar como critério, a integração 
com outros aplicativos, a facilidade de uso, o preço, 
vantagens e desvantagens.

Esses são critérios fundamentais para que as 
Universidades Particulares possam escolher suas 
plataformas e integrá-las em seus ecossistemas 
tecnológicos.

Considerações sobre as tecnologias
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Comparativo

A ANUP não tem interesse comercial nas tecnologias, que foram escolhida pelo o suporte à instalação e 
uso, a robustez, a base instalada e a segurança. Essa percepção de facilidade são opiniões livres dos 
especialistas.

Armazenamento e compartilhamento

Google Drive

One Drive

Dropbox

Implantação

Médio

Fácil

Fácil

Facilidade de uso

Médio

Fácil

Fácil

Espaço (básico)

20GB

1TB

5TB

Custo

$$$

$$

$$$
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Google Drive é o sistema integrado de aplicativos 
com armazenamento Google Docs, Apresentação e 
Planilhas eletrônicas da gigante Google.. 

É um sistema simples de usar, colaborar e 
compartilhar. Usa uma lógica de pastas e arquivos 
como conhecemos nos computadores. A busca e 
recuperação de arquivos é rápida e eficiente.

O compartilhamento de arquivos é bastante seguro 
e flexível. O sistema conversa bem com os 
aplicativos Microsoft.

Site 

Google Drive

Página inicial do produto
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Aspectos Qualitativos

Google Drive

Preço U$ 6,40 por usuário/mês

Periodicidade Pagamento mensal ou anual

Licença Por usuário

Limites de 
uso

20 GB de armazenamento por usuário

Suporte Suporte multicanal sem custo adicional

Vantagens Simples de usar, integrada a editor de 
texto, planilhas e apresentações.

Desafios Funciona melhor on-line. Software para 
computador é pouco eficiente.

Equipe Não precisa de equipe para implantação. 
Basta acessar e começar a criar pastas.

Facilidade 
de uso

Simples de usar porque adota a lógica 
de pastas e arquivos.

Capacitação Há bastante material disponível para 
capacitação, mas não é necessário.

Aquisição e preço

* O preço do Drive Enterprise pode ser configurado de acordo com a 
demanda. Podem ser possíveis preços menores dependendo do volume. 
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O OneDrive é um espaço de armazenamento 
on-line na nuvem da Microsoft, integrado ao 
office, pela conta Microsoft ID.

Como os demais sistemas de armazenamento e 
compartilhamento, usa a lógica de pastas, tem 
sistema de segurança e recuperação de 
arquivos.

O OneDrive permite compartilhar arquivos, 
colaborar em documentos e sincronizar 
arquivos com seu computador.

Site 

One Drive
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Aspectos Qualitativos

One Drive

Preço* R$ 23,60/usuário/mês (pacote básico).

Periodicidade Pagamento anual (existe plano mensal).

Licença Por usuário.

Limites de 
uso

1TB por usuário.

Suporte Suporte multicanal

Vantagens Integrado ao conhecido pacote Office.

Desafios Os pacotes básicos não incluem os 
aplicativos do Office.

Equipe Não precisa de equipe para instalação, 
basta acessar a conta Microsoft.

Facilidade 
de uso

É simples de usar, parecido com a 
interface dos softwares Microsoft.

Capacitação Há conteúdos e ajudas disponíveis na 
internet e no site do fabricante.

Aquisição e preço

*Existem outros planos com armazenamento ilimitado ou integrados ao 
pacote office.
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Dropbox é uma plataforma de armazenamento 
bastante segura. A principal característica é que o 
sistema de sincronização de arquivo funciona muito 
bem com o gerenciador de arquivos do Windows e 
MacOS.

Conta com o SmartSync que mantém uma 
visualização dos arquivos, mas não ocupa espaço no 
disco do computador local. 

O compartilhamento é tão simples quanto copiar o 
arquivo para uma pasta.

Site 

Dropbox
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Aspectos Qualitativos

Dropbox

Preço* U$ 12,5 por usuário/mês

Periodicidade Pagamento mensal ou anual

Licença Por usuário

Limites de 
uso

5TB

Suporte Suporte multicanal

Vantagens Sincronismo simples e eficiente, libera 
espaço no disco local.

Desafios Não é integrado a um pacote tipo office 
com editor de texto, planilhas etc.

Equipe É simples de instalar, não precisa de uma 
equipe.

Facilidade 
de uso

É simples de usar, funciona como o 
gerenciador de arquivos.

Capacitação Há conteúdos disponíveis para consulta.

Aquisição e preço

*Plano standard.
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Considerações finais

As plataformas de compartilhamento e 
armazenamento são muito semelhantes. A escolha 
deve se basear principalmente em:

Ao pensar em adotar uma plataforma de 
armazenamento e compartilhamento, é saudável ter 
regras para criação de pastas e para organização de 
arquivos. 

Fazer isso vai facilitar a recuperação da informação e a 
manutenção da integridade e histórico de arquivos 
elaborados na instituição.

Continue acompanhando nossas publicações no site da 
ANUP e redes sociais.

www.anup.org.br

A relação entre o espaço de 
armazenamento e o preço por usuários.

A plataforma que a instituição usa (se 
Microsoft ou Google).

Tecnologias Educacionais 
Armazenamento e compartilhamento

Não há trabalho de implantação tecnológica, mas é 
preciso orientar as pessoas sobre o uso. 
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