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1.

Introdução

Há poucas décadas questionava-se, genericamente, se a
tecnologia deveria estar presente no processo de aprendizagem.
Hoje é necessário aprofundar esse debate, superando as
perguntas genéricas do passado e entender como devemos
desenhar experiências de aprendizagem significativas. A
presença das tecnologias no ensino e na vida dos alunos é um
fato, que na pandemia de 2020, gerou mudanças sem
precedentes na educação, ocasionando uma transição em
massa do ensino presencial para as aulas remotas. No Brasil,
esse movimento revelou inúmeras deficiências e expôs a
ausência de infraestrutura para aplicação dessas tecnologias.
Também evidenciou a falta de formação e suporte para docentes
na área.

2.

4. Resultados e Discussão
Na Universidade São Francisco foi criado um comitê constituído
por 55 colaboradores, representando aproximadamente 10% do
total de docentes. O protagonismo dos colaboradores que atuam
diretamente nos processos educacionais no âmbito da pandemia
possibilitou a determinação mais assertiva dos problemas. Foram
identificados 39 problemas que geram impactos em 19 objetivos
do planejamento estratégico institucional (Figura 1).

Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de
desenvolvimento de projetos inovadores no âmbito do ensino
superior no contexto da pandemia por COVID 19.

3.

Metodologia

CETIN - Comitê Interno de Educação, Tecnologia e Inovação (55
colaboradores em 7 câmaras temáticas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desenvolvimento e Modelos Pedagógicos;
Processos Avaliativos;
Formação de Professores;
Metodologia de Ensino e Experiência de Aprendizagem Remota;
Tecnologia e Inovação;
Desenvolvimento de Materiais didáticos e Integração;
Relacionamento com a Comunidade Acadêmica

Identificação e priorização de problemas

Figura 1. Visão geral dos resultados obtidos na construção dos projetos
de intervenção.

A condução da construção de ações de melhoria foram guiados
pelo planejamento estratégico institucional associado ao uso da
ferramenta 5W2H que possibilitou explorar a exequibilidade das
ações, facilitando a gestão das mesmas. Muitas ações simples
propostas, foram tomadas mesmo antes da finalização dos
projetos. Uma das ações realizadas foi a construção de uma
plataforma eletrônica de gestão dos projetos de inovação na
instituição, possibilitando um fluxo contínuo da construção do
conhecimento, um sistema em espiral assim como teorizado por
Nonaka (2006).

5. Conclusão
Missão, Visão e Valores

Planejamento Estratégico

Proposição de ações de melhorias (Ferramenta 5W2H)
Projetos de intervenção
6. Referências

O trabalho em equipe, realizado por atores diretamente ligados
aos problemas levantados foi o ponto chave para gerarmos um
aprofundamento e desenvolvimento bastante completo das ações.
O aspecto mais importante para sucesso dos projetos foi a
constante interação entre as diferentes câmaras temáticas
ampliando a avaliação crítica das ações, assim como a visão
estratégica para identificar as ações que seriam soluções comuns
a diferentes áreas.
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