
1CRIANDO UMA MELHOR JORNADA DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DO FUTURO

Mergulhando nos dados

SE HOUVE UMA MUDANÇA DE POSTURA EM RELAÇÃO À 
TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO POR CAUSA DA PANDEMIA, 
COMO ESSA POSTURA É AGORA?

COM QUAIS DAS SEGUINTES INICIATIVAS AS 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR CONTAM?

VOCÊ SABIA?
64% dos entrevistados concordam plenamente 
que o desenvolvimento tecnológico melhora a 
qualidade do ensino superior

Colômbia: criando uma melhor 
jornada de aprendizagem para os 
alunos do futuro

Conforme a Colômbia busca 
uma transição fluida para 
a aprendizagem online, a 
adoção de novas tecnologias e 
pedagogias no país aumenta

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, 
incluindo a Colômbia. Os resultados mostram que a 
transformação digital na educação para as instituições 
colombianas foi profundamente afetada pela pandemia de 
COVID-19.
 
Leia a pesquisa para descobrir suas principais conclusões e 
conhecer mais a fundo a transformação digital na Colômbia 
registrando-se para baixar o eBook completo sobre a região 
da América Latina.
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Desafios a serem superados Quais são os próximos passos?

FALTA DE SUPORTE E CAPACITAÇÃO
Para 46% dos entrevistados, um dos maiores 
desafios durante os períodos de lockdown 
nacional foi a falta de assistência para usar as 
ferramentas digitais

FALTA DE CONTEÚDO APROPRIADO
Para 43% dos entrevistados, um dos maiores 
desafios durante os períodos de lockdown 
nacional foi a falta de conteúdo apropriado 
para o ensino online

ORÇAMENTO LIMITADO
Para 40% dos entrevistados, um dos maiores 
desafios durante os períodos de lockdown 
nacional foram as limitações orçamentárias 
associadas à transição para as aulas online

 dos entrevistados esperam ver um 
aumento no número de alunos adultos em 
suas instituições nos próximos 10 anos

dos entrevistados têm uma estratégia para 
receber alunos adultos, sejam propostas 
de educação continuada, em tempo 
integral ou meio período

dos entrevistados têm planos para 
melhorar as competências digitais da 
comunidade acadêmica de sua instituição
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78%
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CONCLUSÃO
As universidades colombianas esperam uma mudança na 
composição do corpo estudantil. Essa transição resultará 
em novas modificações no roadmap da transformação 
digital, e as universidades colombianas devem começar a 
se preparar para elas desde já. Leia o eBook sobre a região 
da América Latina para descobrir o que esperar para o 
futuro da Colômbia.

REGISTRE-SE PARA BAIXAR O EBOOK COMPLETO

VOCÊ SABIA?
84% por cento dos entrevistados concordam 
que a aprendizagem híbrida oferece mais 
benefícios pedagógicos que o ensino 
exclusivamente presencial
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