
Transformação digital 
na educação 2019 
Como começar ou continuar no 
caminho da mudança estratégica



Esse termo é usado por vários tipos de organizações, em 
praticamente todos os setores, e deve ser visto como a estratégia 
que está mudando a forma como negócios são realizados, do 
varejo à saúde. Quando a educação é inserida no contexto da 
transformação digital estamos nos referindo ao imenso impacto 
que a formação desde a educação básica levará aos setores 
produtivos da sociedade. A educação mais do que nunca será 
alicerce para o crescimento e desenvolvimento social na era 
digital.

Em seu nível mais simples, a transformação digital significa 
transformar o core business de uma organização para melhor 
atender as necessidades dos clientes, aproveitando a tecnologia e 
a disponibilidade de dados. Na educação, esse cliente-alvo 
geralmente é o aluno, seguido pelo corpo docente, funcionários, 
responsáveis, ex-alunos e a comunidade onde a instituição de 
ensino está inserida. 

Este ebook traz algumas ideias sobre como as instituições de 
ensino podem começar ou avançar em sua jornada de 
transformação e uma visão de como as coisas devem ser quando 
você estiver no caminho ou preparando-se para a próxima 
geração de inovações. 

Boa leitura!

Um dos principais temas 
abordados atualmente em 
relação a tecnologia é a 
transformação digital.
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Usar a tecnologia para monitorar o progresso do aluno e as métricas de sucesso e 
executar intervenções no momento certo.

Transformar os ambientes físicos e virtuais de aprendizagem em facilitadores para a 
criatividade e a colaboração. Mais um exemplo interessante é o uso do Skype na sala 
de aula: Em 2018, alunos e professores quebraram a barreira da sala de aula por 
meio do Skype. Professores de diversas instituições estão utilizando esse recurso 
para expandir os horizontes dos alunos e trazer diferentes pontos de vista para as 
atividades.

Parceria com a indústria e outros setores da economia para entender a necessidade 
de formação dessas entidades e aumentar as oportunidades de carreira dos alunos.

Usar as mídias sociais e aplicativos de mensagens para conectar a instituição a 
novos estudantes usando dados que aproximem os estudantes aos cursos 
certos e que auxiliem as famílias a encontrarem a escola ideal para seus filhos.

Implantar sistemas de informações escaláveis baseados em nuvem e permitir 
que alunos, além de outros interessados como professores e responsáveis 
acessem estes dados de acordo com suas necessidades de informação. A 
plataforma Office 365 é um excelente exemplo: é um dos recursos mais fáceis 
e acessíveis de trabalhar em sala de aula. As ferramentas, como Office, 
PowerPoint e Sway, vêm transformando o jeito como os alunos desenvolvem 
suas tarefas e trabalham em colaboração. O Office 365 se tornou uma 
ferramenta muito valiosa para as escolas, pois desenvolve habilidades que os 
alunos vão precisar no futuro e fornece variedade de informações para todos 
os interessados.

Fornecer variedade de opções de aprendizado on-line para que os alunos 
tenham recursos suficientes para avançar de forma personalizada em sua vida 
acadêmica. Trabalhar com professores metodologias e projetos de ensino 
híbrido, sala de aula invertida e experiências “mão na massa”. As aulas de STEM 
(sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) podem ser 
ministradas por meio do Excel e de uma placa Arduino, atividades “mão na 
massa” e de baixo custo com o objetivo de trabalhar a resolução de problemas 
do mundo real com os alunos.

A experiência do aluno
Como exemplo, uma transformação digital 
destinada a transformar a experiência do 
aluno pode incluir itens como:

>

>
>

>

>

>
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Edmund Clark, CIO e VP de Tecnologia da Informação da 
Universidade de St. Thomas, na Flórida, fez um paralelo 
interessante sobre os 4 elementos que impulsionam a 
transformação digital em outras indústrias com a educação.  
Segundo Clark:

Elementos impulsionadores 
da transformação digital:

“Como em outras indústrias, quatro elementos estão impulsionando 
a transformação digital na educação: experiência do cliente, 
competitividade, lucratividade e agilidade. ”
Edmund Clark, CIO, Chief Digital Officer e VP de Tecnologia da Informação da Universidade 
de St. Thomas citando Peter Sondergaard, vice-presidente sênior da Gartner.

“Para aprimorar as experiências do cliente usamos uma 
abordagem baseada em mapas e jornadas do cliente: desde 
a captação de alunos, relacionamento com responsáveis e a 
comunidade, matrícula, rematrícula ajudando o cliente a 
obter sucesso no final de sua jornada com sua instituição”
Equipe Up Education 

Experiência do cliente
Embora as experiências do corpo docente e da equipe sejam importantes, 
atualmente, a experiência do cliente é mais focada nas experiências dos alunos, 
incluindo resultados de aprendizado, taxas de retenção e graduação, até chegar 
às taxas de emprego e salários iniciais.

Agilidade
Como você pode imaginar, tentar definir e abordar cada ponto de contato com um 
determinado aluno a partir da captação (ou de um clique no anúncio do Google) até o 
final da jornada deste aluno em sua instituição é um grande desafio. O processo é 
assustador: quais pessoas na instituição têm pontos de contato com os alunos? Quem 
tem dados que podem ser aproveitados para melhorar as experiências? A resposta para 
ambas as perguntas pode ser: todos na instituição.

Na verdade, a única maneira de abraçar uma iniciativa tão grande é aumentar a agilidade 
em toda a instituição, da comunicação à colaboração e a implementação de processos. 
Se a instituição não puder se comunicar e implementar novas soluções, a transformação 
digital pode não acontecer. Por isso a agilidade e a consistência são pontos cruciais do 
processo de transformação digital. A Tecnologia é base para processos ágeis. 

Concorrência
A competitividade é certamente um fator na educação; essa competição foi 
encabeçada por instituições com fins lucrativos e alguns novos tipos de 
concorrentes como diversas plataformas de cursos que vêm surgindo, estas 
últimas, acirrando a competição no ensino superior. 

Lucro
Embora a rentabilidade possa parecer um indicador fora do alvo para as 
instituições sem fins lucrativos, muitas instituições estão sob crescente pressão 
para cortar custos, justificar os preços das mensalidades e melhorar os resultados 
para os estudantes.  
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Resultados: enquanto 
estiver na jornada, como 
as coisas devem parecer?
Aqui estão alguns dos resultados visionários 
que você pode selecionar para seu roteiro 
de transformação.

Líderes e Dirigentes:

Acelere a melhora contínua no desempenho de alunos e 
professores provendo ferramentas para o dia a dia da instituição.

Conecte-se e colabore com a comunidade escolar, ampliando os 
conhecimentos dos alunos por meio de recursos para a 
comunicação social. 

Melhore as taxas de graduação e reduza o número de evasão 
escolar oferecendo treinamentos e cursos de certificação.

Professores:

Entenda mais sobre os alunos através da análise de dados e ofereça 
apoio e orientação necessária para melhorar seu desempenho. 

Procure por especialistas em qualquer parte do mundo para 
conversarem com seus alunos e, assim, enriquecer sua aula.

Forneça feedback e orientação personalizada para cada aluno. 

Abra novas oportunidades pedagógicas com ferramentas para 
entender e refinar o ensino. 

Invista no seu desenvolvimento profissional com formações e 
capacitações contínuas. 

Alunos

No dia a dia sejam mais engajados, criativos e procurem por cursos 
extras.

Trabalhe com ferramentas digitais poderosas para uma aprendizagem 
personalizada.

Trabalhe em colaboração com seus colegas e professores.

Por meio das ferramentas digitais, acesse seus conteúdos escolares de 
qualquer lugar, a qualquer hora. 

Decida seus próprios caminhos de aprendizagem, trabalhando no seu 
próprio ritmo nos tópicos do currículo e na ampliação das suas 
habilidades.

Envolva-se em excursões virtuais, conversas ou colaborações com 
especialistas de qualquer lugar do mundo.

Desenvolva habilidades essenciais para a empregabilidade usando 
recursos tecnológicos e entendendo como será o futuro das 
profissões

Pais e Responsáveis

Receba informações detalhadas e fáceis de entender sobre as 
necessidades de seus filhos, desempenho e bem-estar.

Procure estar sempre envolvido sobre as necessidades e desempenho 
dos seus filhos, conheça as novas habilidades que ele está 
desenvolvendo e as tecnologias que suportam isso.

Apoie o aprendizado de estudantes fornecendo ferramentas para que 
o aprendizado seja expandido para fora da sala de aula.

Líderes de tecnologia e Profissionais de TI

Simplifique os processos da sua instituição com procedimentos 
inteligentes e automatizados. Minimize os custos através de serviços 
hospedados em nuvem.

Otimize os investimentos conectando-os a um sistema unificado.

Melhore o ROI de todos os investimentos.

Estudo: parceria entre a Microsoft e escola australiana CEWA.
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Apoio e Experiência
Em 2018 a Microsoft lançou um guia que reúne as melhores práticas em décadas 
de experiência trabalhando em países de todo o mundo, usando pesquisa em 
educação contemporânea para fornecer um recurso prático para líderes 
educacionais. 
O guia da Microsoft reconhece que embora os alunos devam estar no coração 
da jornada de transformação, a capacitação deliberada de líderes e 
educadores é o que vai construir o capital cultural que nosso mundo precisa 
através da experiência de aprendizagem usando tecnologia.

A Up Education em parceria com a Microsoft está transformando este 
guia em um projeto de transformação com duração de 12 a 24 meses* 
que contará com atividades presenciais e on-line. Trata-se de um 
Programa de Mudança em Gestão (Change Management) baseado em 
vários anos de projetos de consultoria educacional que os fundadores da 
Up Education têm acumulados em seus currículos.  Podendo ser 
aplicado em escolas de qualquer tamanho para além da mudança no 
modo de conduzir a instituição (gestão), o projeto cobre as áreas 
administrativas, o desenvolvimento pro�ssional de professores, a 
escolha de tecnologias, o relacionamento com a comunidade e a forma 
como os responsáveis por TI vão lidar com todos os equipamentos, 
plataformas e infraestrutura necessárias para suportar o novo dia-a-dia 
das escolas. 

A Microsoft oferece recursos valiosos e gratuitos como o O�ce 365 para 
educação e uma série de oportunidades e subsídios para a aquisição de 
equipamentos e software complementares. 

A jornada de transformação é um projeto passo a passo e os recursos são 
adicionados à medida do avanço da maturidade digital da instituição, 
respeitando e adaptando os recursos �nanceiros disponíveis e o legado 
das instituições. 

Liderança
e Política

Visão para
Mudança

Planejamento
Estratégico e

Controle
de Qualidade

Parcerias e
Capacitação

Local

Inclusão e
Acessibilidade

Aprendizagem e 
Ensino Modernos

Desenvolvimento
de Líderes e
Educadores

Aprendizagem
Personalizada e

Bem-estar

Experiências
Intensas

Currículo e 
Avaliações

Mapa de
Tecnologia

Gerenciamento
de Operações e TI

Plataforma
Colaborativa para

Aprendizagem

Insight Baseado
em Dados

Dispositivos para
Aprendizagem

Ambientes
Inteligentes

Espaços de Ensino
Acessíveis e com

Finalidades

Design
Responsável
e Sustentável

Segurança
Inteligente
e Integrada

Dispositivos para
Aprendizagem

*a duração do projeto depende de variáveis como tamanho da instituição, grau de maturidade digital, 
disponibilidade de agenda para formações entre outros itens discutidos projeto a projeto.

Framework de 
Transformação

da Educação
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Sobre nós
A Up Education é uma startup concebida para 
apoiar as instituições de ensino em seu processo 
de transformação digital. Com tecnologia e foco 
nas pessoas nossa equipe está apta a trabalhar 
lado a lado com a sua equipe para que as 
mudanças necessárias sejam eficazes. 

E não é porque somos uma startup que não 
temos experiência. Participam do conselho da 
Up Education profissionais que atuam com 
consultoria, tecnologia educacional e gestão de 
mudanças há mais de 15 anos. Contamos 
também com o apoio e mentoria do time de 
educação da Microsoft e somos um Authorized 
Education Partner e Education Global Training 
Partner da Microsoft. 

Estamos preparando uma série de atividades 
para ajudá-los a entender, implantar e continuar 
as mudanças necessárias para que sua instituição 
de ensino entre na era da educação 4.0.

E se você quiser saber como podemos ajudar sua 
instituição de ensino a tornar-se digital e eficiente, 
preencha o formulário do website e receba 
atualizações sobre nossas atividades, treinamentos, e 
próximos eventos e fique por dentro de tudo que a 
sua escola ou instituição precisa para entrar 
definitivamente no mundo digital.

www.upeducation.com.br

Em breve lançamento do nosso blog! 


