
Mais do que produtos & serviços, 

criamos um robusto ecossistema 

de inovação educacional para 

promover uma experiência de 

aprendizagem única!







[ OS PROBLEMAS ]

Alto nível de abandono dos cursos; baixo nível de qualidade de 
interação.  

FALTA DE ENGAJAMENTO DOS ESTUDANTES

Modelo de aprendizagem centrado na teoria, tendo o professor como centro
das atenções; LMS usados, majoritariamente, como repositório de conteúdo.

FOCO NO CONTEÚDO, E NÃO NO APRENDER A FAZER

Falta de competitividade ou de soluções adequadas para uma
aprendizagem digital ou híbrida, que foram potencializadas
pela COVID-19. 

LENTIDÃO NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO

+60%
Dos estudantes não concluem o ensino superior

55%
Das empresas afirmam que encontram lacunas de 

competências em seus profissionais







• MAIS DE 40 MIL ESTUDANTES 
• MAIS DE 1.200 PROFESSORES
• MAIS DE 3.500 PROJETOS





























RENOVAÇÃO DAS MATRÍCULAS (ENGAJAMENTO) – 95%

CANAL DE CAPTAÇÃO  DEU LIGA – 30% DA CAPTAÇÃO 21/2





• Analise do mercado local, 
aprofundamento na matriz do 
curso, identificação de 
oportunidades de melhorias e 
eficiência acadêmica e 
operacional
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2 • Sensibilização da equipe de 
gestores-chave para a 
necessidade da mudança para a 
efetiva inovação pedagógica

• Redefinição da matriz curricular 
por competências a partir da 
ABP – Aprendizagem Baseada 
em Projetos

3 • Meta formação – Uso da 
Plataforma tecnológica Liga On
Line

• Mudança de mind set
• Metodologias Ativas
• Aprendizado Baseado em 

Projetos
• Currículo por Competências 
• Roteiro de aprendizagem
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• Acompanhamento e assessoria  
pelo consultor Acadêmico do  
corpo docente no processo de 
desenho dos currículos por 
competência e projetos

• Acompanhamento da 
performance dos projetos juntos 
aos alunos e professores, apoio 
pedagógico ao corpo docente e 
gestor do curso na motivação e 
engajamento dos alunos

• Reuniões periódicas de avaliação 
com alunos, professores 

• Ajustes e aprimoramento do 
processo
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