
1A IMPORTÂNCIA DO PL ANEJAMENTO PARA ADAPTAR-SE ÀS MUDANÇAS

Mergulhando nos dados

O QUE ESTÁ IMPULSIONANDO A TRANSFORMAÇÃO  
DIGITAL NAS INSTITUIÇÕES?

SE HOUVE UMA MUDANÇA DE POSTURA EM 
RELAÇÃO À TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO POR CAUSA 
DA PANDEMIA, COMO ESSA POSTURA É AGORA?
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VOCÊ SABIA?
17% dos entrevistados do Brasil começaram 
a planejar uma agenda de digitalização antes 
de 2015 e 7% iniciaram a implementação 
dessa agenda na mesma época

Brasil: a importância do planejamento 
para adaptar-se às mudanças

As instituições brasileiras 
começaram a pensar na 
transformação digital antes  
que as de outros países e  
agora estão considerando  
suas metas para o futuro 

Para examinar o impacto da transformação digital na 
educação, a D2L conduziu uma pesquisa com 4.830 
respondentes do ensino superior ao redor do mundo.  
A pesquisa abrange alguns mercados da América Latina, 
como o Brasil, e destaca como os educadores do país 
lidaram com a transição para o mundo digital e os 
benefícios que obtiveram como resultado.
 
Leia a pesquisa para descobrir suas principais conclusões 
e conhecer mais a fundo a transformação digital no Brasil 
registrando-se para baixar o eBook completo sobre a 
região da América Latina.

OTIMIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO ALUNO



Ferramentas para o sucesso Quais são os próximos passos?

CONTEÚDO INSPIRADOR
Para 62% dos entrevistados, a introdução 
de conteúdo inspirador ajudou a oferecer 
experiências online mais envolventes durante 
os períodos de lockdown

SALAS DE AULA VIRTUAIS
Para 55% dos entrevistados, as ferramentas 
de sala de aula virtual ajudaram a oferecer 
cursos síncronos durante os períodos de 
lockdown

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
Para 52% dos entrevistados, houve uma 
melhoria nas competências digitais nas 
comunidades acadêmicas e de alunos  
durante os períodos de lockdown

dos entrevistados concordam  
plenamente que as instituições precisam 
se transformar digitalmente para viabilizar 
o crescimento futuro

dos entrevistados no Brasil têm  
planos para melhorar a oferta online  
de suas instituições

dos entrevistados planejam modernizar 
sua infraestrutura digital e investir em 
novas tecnologias
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CONCLUSÃO
A comunidade acadêmica no Brasil deve continuar 
aprendendo com os benefícios trazidos pela digitalização. 
Com as novas mudanças que estão por vir, essa nova 
valorização da tecnologia trará resultados educacionais 
ainda melhores. Leia o eBook completo sobre a região  
da América Latina para descobrir o que esperar para o 
futuro do Brasil.

REGISTRE-SE PARA BAIXAR O EBOOK COMPLETO

VOCÊ SABIA?
67% por cento dos entrevistados concordam 
que a aprendizagem híbrida oferece mais 
benefícios pedagógicos que o ensino 
exclusivamente presencial
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