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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.

Introdução



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 de gerenciamento de educação, 
conhecidas como LMS (learning management systems). 

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 aprendizagem

As plataformas educacionais são tecnologias que 
envolvem diferentes processos educacionais, desde a 
autenticação, inscrição, a publicação de conteúdos o 
gerenciamento de participação e avaliações.

Por envolverem diferentes processos, as plataformas 
educacionais são, naturalmente, ferramentas mais 
robustas. 

A implementação de uma plataforma educacional pode 
servir tanto à educação presencial quanto à educação 
on-line.

Uma boa escolha e implantação de plataforma 
educacional deve resultar em aumento de eficiência. 
Seja do ponto de vista da relação ensino-
aprendizagem, seja do ponto de vista da otimização e 
sistematização de processos.

Considerações iniciais

O trabalho dos professores e as relações de 
ensino-aprendizagem são influenciadas 
sobremaneira pelas plataformas educacionais.
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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.

Moodle

Google Classroom

Teams

Implantação

Médio

Fácil

Fácil

Facilidade de uso

Médio

Fácil

Fácil

Videoconferência

Não

Sim

Sim

Custo

$

$$

$

Blackboard - Médio Sim ?

Canvas Médio Médio Não ?
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A plataforma Moodle é líder no mercado de 
plataformas educacionais. Com código aberto, 
distribuição livre de pagamentos de licenças, conta 
com uma grande comunidade de desenvolvimento.

O Moodle envolve processos desde a inscrição, 
passando pela elaboração e publicação de materiais 
educacionais, até a avaliação e emissão de 
certificados.

Por ter código aberto, é possível customizar a 
plataforma para adaptá-la às necessidades 
institucionais 

Moodle

Site
Tela inicial do software
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Aspectos Qualitativos

Moodle

Preço Gratuita, sem licenciamento

Periodicidade Gratuita

Licença Gratuita

Limites de 
uso

Video conferência deve ser adquirida 
separadamente e integrada ao Moodle

Suporte Suporte deve ser adquirido por 
empresas

Vantagens Gratuita com código aberto, muito 
versátil, comunidade ativa.

Desafios Embora gratuita, é preciso uma equipe 
técnica para implantar e dar suporte.

Equipe É preciso capacitar professores e equipe 
técnica.

Facilidade 
de uso

Estudantes não precisam de 
capacitação, professores sim.

Capacitação Há muitos materiais disponíveis on-line, 
além da documentação do software.

Aquisição e preço

*Embora gratuita, a implantação do Moodle deve ser planejada por uma
equipe especializada.
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Google Classroom é a plataforma educacional da 
gigante Google. Faz parte de um pacote Google for 
education que envolve os aplicativos conhecidos 
como agenda, gmail, forms.

O Classroom é muito simples, basicamente 
composto de um mural com opções de publicação 
de materiais.

A ideia é a integração de alguns aplicativos como 
google drive e google forms para propor e publicar 
conteúdos.

Site 

Google Classroom

Tela inicial do software
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Aspectos Qualitativos

Google Classroom

Preço U$ 4,00 por usuário/mês

Periodicidade Pagamento mensal

Licença Por usuário (professores e estudantes)

Limites de 
uso

Video conferencia com até 250 
participante e até 100.00 ouvintes.

Suporte Suporte multicanal sem custo adicional

Vantagens É uma plataforma muito simples de usar 
e fácil implementação.

Desafios Precisa ter o pacote G Suite for 
education, poucas funcionalidades.. 

Equipe Precisa de uma equipe para implantação 
do G Suite.

Facilidade 
de uso

Apropriação simples, uso praticamente 
imediato.

Capacitação Cursos e biblioteca on-line disponíveis 
para capacitação e certificação.

Aquisição e preço

*G Suite for education é gratuito para escolas, mas não menciona as
Universidades particulares que devem usar a versão enterprise.

Plataformas educacionais



Microsoft Teams é mais que a videoconferência. É 
uma suíte de aplicativos parte do pacote Office 365.

É uma ferramenta bastante promissora para 
gerenciamento de aulas com calendário integrado e 
integração com os softwares Word, Outlook, Excel 
por exemplo.

É possível criar grupos, atividades, ver uma linha do 
tempo e um calendário de atividades. É uma das 
ferramentas mais adaptadas ao cenário de uma sala 
de aula virtual.

Site 

Microsoft Teams

Tela inicial do software
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https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/teams
https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/teams


Aspectos Qualitativos

Microsoft Teams

Preço* R$ 11,80/usuário/mês (pacote básico)

Periodicidade Pagamento mensal com compromisso 
anual

Licença Por usuário

Limites de 
uso

Até 250 pessoas por sala na 
videoconferência

Suporte Suporte multicanal para usuários Office

Vantagens É bastante adapta à educação e se 
integra ao pacote Office.

Desafios Não tem muitas ferramentas para 
avaliações e feedbacks.

Equipe A instalação deve contar com um apoio 
técnico.

Facilidade 
de uso

Requer alguma capacitação por ser rica 
em funcionalidades.

Capacitação Há muitos conteúdos disponíveis no 
próprios site e canal da Microsoft.

Aquisição e preço

*Microsoft promete uma conta gratuita para universidades que tenham
domínio .edu (registradas no MEC). Conta de pacote Office.
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Blackboard é uma plataforma bastante popular, 
simples de usar e com implantação assistida. A 
fabricante apresenta algumas soluções como o 
Learn, Ally, Analytics e uma plataforma aberta 
chamada de Open Learn.

Promete uma navegação simplificada, assim como 
integrações com diferentes plataformas como 
Teams e o sistema administrativo-financeiro da 
instituição.

Site 

Blackboard

Tela inicial do software
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Aspectos Qualitativos

Blackboard

Preço* Preços não divulgaddos

Periodicidade Não informado no site

Licença Não informado

Limites de 
uso

Não informado

Suporte Não informado

Vantagens Simples de usar, fácil implantação.

Desafios É código proprietário e depende 
integralmente de parceiros Blackboard.

Equipe A própria Blackboard tem serviços de 
implantação.

Facilidade 
de uso

Simples de usar, com pouco 
treinamento é possível ser fluente.

Capacitação Há conteúdos e banco de 
conhecimentos disponíveis.

Aquisição e preço

Procuramos em versão inglês e português e entramos em contato para 
saber os valores.
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É uma plataforma em ascensão. Promete 
ferramentas poderosa para publicação de cursos 
aliada a uma boa navegabilidade.

Tem sido elogiada por professores e estudantes 
considerando a navegação e facilidade de uso.

Além disso, disponibiliza ferramentas para gerenciar 
o catálogo de cursos e para produção de vídeos
interativos. Disponibiliza diferentes integrações.

Tem versão em nuvem e versão de código aberto 
que pode ser instalada livremente.

Site 

Canvas LMS

Tela inicial do software
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https://www.instructure.com/canvas/pt-br/pt-br/ensino-superior/plataforma-de-tecnologia/produtos
https://www.instructure.com/canvas/pt-br/pt-br/ensino-superior/plataforma-de-tecnologia/produtos


Aspectos Qualitativos

Canvas LMS
Plataformas educacionais

Preço* Não disponíveis, aguardando resposta

Periodicidade Não disponível no site, aguardando 
resposta

Licença Por usuário

Limites de 
uso

Não tem videoconferência integrada

Suporte Suporte multicanal

Vantagens Simples de usar, versão de código 
aberto, boa interface e navegação.

Desafios Não tem uma grande base instalada no 
Brasil o que pode dificultar o suporte.

Equipe A instalação deve contar com um apoio 
técnico do fabricante/parceiro.

Facilidade 
de uso

Simples para usar e se apropriar tanto 
para professores quanto para alunos..

Capacitação Há conteúdos disponíveis, mas não 
tanto quanto das demais plataformas.

Aquisição e preço

*Há uma versão gratuita disponível em plataformas de
desenvolvimento.



Considerações finais

Escolher uma plataforma educacional é uma tarefa 
difícil. Cuide para que a sua escolha seja bem analisada. 
Assim:

Na implantação de uma plataforma educacional muitos 
fatores entram em jogo. 

Desde a adaptação dos processos de gestão e 
administrativos, à capacitação de professores e 
servidores até a adaptação dos estudantes.

Procure reservar um tempo de testes e de adaptação –
e prepare-se para demandas de suporte, correções e 
ajustes nas ferramentas ou nos processos.

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

www.anup.org.br
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Procure convidar fornecedores para 
demonstrar a plataforma.

Convide uma equipe multidisciplinar para 
avaliar as demonstrações.

Identifique critérios fundamentais que são 
inegociáveis para determinar a escolha.
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Converse conosco
Nas redes sociais e outros canais

+55 (61) 3248-1721
+55 (61) 9.8369-8537

faleconosco@anup.org.br

https://www.facebook.com/AnupOficial/
https://www.linkedin.com/company/anupoficial/
https://www.youtube.com/channel/UC-46BdDOdBPjLw49E0BJtQg



