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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 os principais 
tipos de tecnologia educacionais. 

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. 

Nas próximas página vamos analisar alguns tipos de 
tecnologias e dar exemplo daquelas mais usadas no 
cenário atual. 
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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



O gerenciamento de cursos on-line, é feito por uma 
plataforma educacional ou LMS (learning 
management system). Esses sistemas devem facilitar 
os processos de inscrição, controle de participação, 
publicação de conteúdos e realização de avaliações.

Devem ser integrados aos sistemas administrativo-
financeiros para um bom funcionamento. 

Moodle, Blackboard, Canvas e Google Classroom são 
as plataformas mais conhecidas. Abordamos 
algumas delas em outro documento.

Gerenciamento de 
cursos on-line

Visão geral das tecnologias

Captura do site da moodle.org

Podem estar integradas às ferramentas 
administrativo-financeiras Tecnologias Educacionais 
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Tela inicial do software

As aulas ao vivo envolvem o gerenciamento da 
interação professor-estudante, usando áudio e 
vídeo, simulando a aula presencial. Podem ser 
usadas de modo independente ou integradas às 
plataformas educacionais.

Algumas têm distribuições específicas para 
educação, mas em geral, são tecnologias criadas 
para gerenciar videoconferências. 

Zoom Meetings, Google meet e Teams são alguns 
exemplos dessas tecnologias. Abordamos algumas 
delas em outro documento.

Tecnologias para 
aulas ao vivo

Visão geral das tecnologias

Podem estar integradas à plataforma 
educacional Tecnologias Educacionais 
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Tela inicial do Articulate Rise

Em muitas disciplinas on-line há materiais ou 
atividades elaborado, curados e compartilhados 
pelos professores.

Esses materiais são desenvolvidos usando 
tecnologias para autoria. Nem todas elas são 
específicas para educação como o powerpoint, 
word, prezi, google presentation, por exemplo. 

Há, porém, tecnologias prontas para criar conteúdos 
educacionais estáticos e interativos, como Articulate
Rise, H5P, Adobe Captivate. Abordamos essas 
tecnologias em um outro documento.

Autoria e elaboração 
de conteúdos

Visão geral das tecnologias

A plataforma educacional pode ter 
ferramentas integradas para criação de 
conteúdos
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Muitas instituições não adotam plataformas 
educacionais (ou de gerenciamento). 

Assim, precisam adotar ferramentas para 
gerenciamento de arquivos que ajudam a organizar 
o armazenamento e compartilhamento de materiais 
educacionais, vídeos, documentos etc.

Ferramentas como Google Drive, Microsoft One
Drive ou Dropbox fazem as vezes de sistema de 
gerenciamento de arquivos. Abordamos algumas 
dessas ferramentas em outro documento.

Armazenamento e 
compartilhamento

Tecnologias para aulas on-line

Página do Google Drive

A plataforma educacional pode assumir 
o papel de gerenciamento de arquivos
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Considerações finais

É claro que coordenar esse ecossistema tecnológico 
em uma tarefa árdua e precisa ser feita com cuidado. 

Reúna o seu time multidisciplinar, identifique os 
processos fundamentais a serem sistematizados. 

Depois, avalie as tecnologias disponíveis, a aderência 
delas aos processos e modelos institucionais e, então, 
avalie os custos.

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

www.anup.org.br

Visão geral das tecnologias educacionais

Escolher o conjunto de tecnologias educacionais que 
serão adotados na instituição pode ser uma tarefa 
desafiadora. Procure observar:

Processos administrativos e educacionais 
da instituição.

Modelos e metodologias adotados pela 
instituição e seu corpo docente.

Questões financeiras e possibilidades de 
ganho em eficiência.
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