Educação a distância: reduzindo custos, aumentando receitas e inovando a
sala de aula
Como implantar e utilizar de forma inteligente os 20% e o credenciamento
institucional para EaD
Duração (Estimada): 30 dias | Carga Horária: 30h | Pré-requisito: Curso livre
Certificado: Os certificados serão emitidos pela ABMES, mediante participação nas atividades online e avaliação final.
ABMES - O certificado de curso livre estará disponível online para os alunos que participarem do curso e concluírem
todos os módulos, bem como efetuarem a avaliação final. Farão jus à certificação somente os alunos que acessarem o
ambiente virtual e participarem de cada um dos fóruns do curso, durante o prazo de realização, conforme calendário
previamente divulgado.
Público-alvo: mantenedores, reitores, pró-reitores, diretores acadêmicos, diretores administrativos, coordenadores
de cursos e professores em geral.
Metodologia: Curso autoinstrucional, executado num ambiente virtual. A metodologia será a educação à distância
(EAD), por meio da plataforma Blackboard. O aluno conta com a flexibilidade de tempo e espaço, podendo
desenvolver seus estudos em qualquer lugar, de acordo com sua disponibilidade.
Período para inscrições: 15 de junho a 12 de agosto de 2016.
Período para realização do curso: 15 de agosto a 16 de setembro de 2016.

Conteúdo Programático
•
•
•
•
•
•
•

Como implementar os 20% de EAD nos cursos de graduação;
Utilizando os 20% de EaD para reduzir custos e aumentar a qualidade;
Material didático para EaD – produção x contratação;
Como credenciar cursos de graduação na modalidade EaD;
Como utilizar a EaD e as metodologias ativas para inverter a sala de aula (Flipped Classroom);
Ensino híbrido (Blended Learning)
O futuro da EaD.

Investimento
Básico
Ex-aluno

Associado
Não associado
Associado
Não associado

R$ 499,00
R$ 999,00
R$ 399,00
R$ 799,00

Endereço da plataforma
www.abmesvirtual.org.br

Contrato de adesão
Clique aqui e faça o download do contrato de Adesão (Arquivo PDF)

Instrutor
Gustavo Hoffmann
Fellow pela Harvard University (LASPAU), onde estuda metodologias ativas de
aprendizagem (Active Learning), ensino híbrido (Blended Learning) e sala de
aula invertida (Flipped Classroom). Diretor Acadêmico e de EaD do grupo Alis
Educacional (MG), onde lidera o projeto de inovação acadêmica e a
implantação das metodologias ativas de aprendizagem. Foi diretor Acadêmico,
diretor de Pós-graduação, diretor de EaD e diretor de Negócios da Kroton
Educacional. Foi diretor da Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte,
Coordenador e Professor do MBA em Gestão de Instituições de Ensino
Superior da Kroton Educacional. É professor das universidades corporativas do
SEMESP e da ABMES. Participa do projeto SAGAH (solução de conteúdo para
EaD), em parceria com o Grupo A Educação e é diretor da Área de Consultoria
Educacional do Grupo, onde lidera os trabalhos de consultoria em gestão educacional e implantação de EAD para
instituições de ensino superior e universidades corporativas. Faz parte do Comitê de Especialistas do Horizon Project New Media Consortium e do Consórcio STHEM Brasil, que capacita professores para a utilização de metodologias
ativas de aprendizagem. Participou de programas de intercâmbio acadêmico em Stanford, Harvard, MIT, Arizona State
University e New York State University, entre outras.

