México: uma transformação digital
impulsionada pelos estudantes
A mudança para a aprendizagem
online trouxe dificuldades ao
setor educacional mexicano, mas
a jornada de aprendizagem dos
alunos foi aprimorada
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 o México. Os resultados revelam que as
universidades mexicanas demonstraram abertura para
abraçar as mudanças, algo que foi de grande valia para elas
no último ano.
Leia a pesquisa para descobrir suas principais conclusões
e conhecer mais a fundo a transformação digital no México
registrando-se para baixar o eBook completo sobre a região
da América Latina.

Mergulhando nos dados
QUAIS GRUPOS ESTÃO IMPULSIONANDO AS AGENDAS DE
DIGITALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES?
ALUNOS

59%

LIDERANÇA

51%

FUNCIONÁRIOS

30%

EMPRESAS DE TECNOLOGIA

29%

CONSELHO ADMINISTRATIVO

27%

DOCENTES

23%

AGENDA INTERNACIONAL

11%

NÃO HÁ

2%

O QUE AS INSTITUIÇÕES CONSIDERAM MAIS
IMPORTANTE EM UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE APRENDIZAGEM?

VOCÊ SABIA?
67% dos entrevistados têm acesso a um sistema
de gerenciamento de aprendizagem (LMS)

FLEXIBILIDADE

56%

PERSONALIZAÇÃO

49%

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO

48%

MONITORAMENTO DE ALUNOS

47%

ACESSIBILIDADE

46%

CONFIABILIDADE

32%

OFERECER UM DESIGN UNIVERSAL
PARA A APRENDIZAGEM

32%

RETENÇÃO E INTERVENÇÃO

23%

U M A T R A N S FO R M AÇ ÃO D I G I TA L I M P U L S I O N A DA P ELO S ES T U DA N T ES

1

Desafios a serem superados

Quais são os próximos passos?

ACESSO A DISPOSITIVOS E INTERNET
Um obstáculo para 51% dos entrevistados
é o acesso dos alunos a dispositivos e internet

67%

dos entrevistados têm planos para
melhorar as competências digitais da
comunidade acadêmica de sua instituição

RECURSOS OU INFRAESTRUTURA
A falta de recursos para a educação digital
é um obstáculo para 35%

62%

dos entrevistados planejam modernizar a
infraestrutura digital de suas instituições e
investir em novas tecnologias

73%

dos entrevistados têm uma estratégia
para receber alunos adultos, seja com
educação continuada, em tempo integral
ou meio período

DÉFICIT DE QUALIFICAÇÃO DIGITAL
ENTRE ACADÊMICOS
Um obstáculo para 30% dos entrevistados
é o déficit de qualificação digital entre
os acadêmicos

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

CONCLUSÃO
Se as instituições mexicanas são capazes de oferecer um
programa digital eficaz, elas também poderão desenvolver
com os alunos as competências necessárias para ingressar
em um mercado de trabalho cada vez mais digital.
Em última análise, isso trará benefícios educacionais e
econômicos para todo o país. Leia o eBook completo
sobre a região da América Latina para descobrir o que
esperar para o futuro do México.

REGISTRE-SE PARA BAIXAR O EBOOK COMPLETO
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