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Mas, para onde olhar???
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1. Autoconhecimento

2. Autocuidado

3. Auto conexão

4. Aberto(a) ao novo

Capacidade gerativa  

está dentro de nós!!

Olhar para dentro de si...
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1. Escuta ativa

2. Empatia

3. Escolhas (diversidade)

4. Emoção

Olhar para o outro(a)…
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1. Cuidado

2. Consciência

3. Colaboração

4. Carisma

Olhar para a relação...
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Obrigada!!!
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SÉCULO XXI
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OBRIGADA
PROF. DRA. PATRICIA FURLANETTO
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Microlearning como estratégia de formação 
continuada para professores

Karina Nones Tomelin

Realização
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CENÁRIO EDUCACIONAL DO BRASIL

+2,5 milhões de professores

71% acesso a internet

+70% de mulheres
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No Brasil, os desafios educacionais são 

muitos, a começar pela desigualdade

social, de oportunidades e de recursos. 

As diferenças geográficas, regionais e 

econômicas não são favoráveis ao 

desenvolvimento integral da população.

Em contrapartida, sabe-se que a educação é 

responsável por promover mudanças, novas 

oportunidades, melhorias na qualidade de 

vida e desenvolver econômica, social e 

sustentavelmente uma nação. Sabe-se, 

também, que o professor é parte 

fundamental para atingir tais objetivos, e 

investir, ampliar e promover as possibilidades 

para o seu aperfeiçoamento é essencial. 

DESIGUALDADES

CENÁRIO EDUCACIONAL DO BRASIL

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
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MUNDO

Taxa de mudança alta e 

reação rápida

Volatilidade

Falta de clareza sobre o 

momento presente

Incerteza

Falta de clareza sobre o 

significado de um evento 

Ambiguidade

Frágil

Tomadas rápidas de 

decisões

Ansioso

Incompreensível

Falta de controle, não há 

garantias 

VUCA

Múltiplos fatores de decisão 

e ambientes 

interdependentes

Complexidade

BANI

Não-linear
Mudança o tempo todo e 

planejamentos a curto prazo

Brittle, Anxious, Non-linear e IncomprehensibleVolatile, Uncertain, Complex e Ambiguous

Pouco previsível e de variáveis 

incontroláveis. 

Fonte: Thurman (1987) Fonte: José Carlos Pereira (2020) 26



FUTURO DOS 
EMPREGOS

66% dos empregadores espera retorno

sobre o investimento em requalificação

44%  espera operar com  força de trabalho 

remotamente

Líderes esperam requalificar mais de 70% 

de seus funcionários

84% dos empregadores digitalizarão os 

processos de trabalho

94% dos líderes esperam que os 

funcionários adquiram novas habilidades

1
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No futuro, veremos que as empresas mais competitivas serão 

aquelas que investiram pesadamente em seu capital humano, nas 
habilidades e competências de seus funcionários.

Saadia Zahidi, diretora-executiva do Fórum Econômico Mundial. 27



1.Pensamento analítico e inovação

3. Resolução de problemas

complexos

4. Pensamento crítico e análise

2. Aprendizagem ativa e estratégias de

aprendizagem

5. Criatividade, originalidade e 

iniciativa

6. Liderança e influência social

8. Design tecnológico e 

programação

9. Resiliência, tolerância ao 

stress e flexibilidade

7. Utilização da tecnologia, 

monitorização e controle

10. Raciocínio, solucionar 

problemas e ideação

Word Economic Forum. The Future of Jobs. Report 2020

10 COMPETÊNCIAS PARA 2025
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA

Encaixar possibilidades de 

formação na agenda da 

maioria dos professores

TEMPO
Ser assertivo na formação 

dando a cada  professor o 

que ele realmente  precisa

ASSERTIVIDADE
Nem sempre as instituições 

têm claro suas próprias 

necessidades. 

IDENTIDADE
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A necessidade de desenvolver novas competências

docentes, como as digitais, comunicacionais, 

colaborativas, criativas e socioemocionais, torna 

urgente a criação de recursos ampliados e 

democráticos para a formação de professores para 

o desenvolvimento da autonomia autoral docente.  
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Novos conceitos sobre o papel do professor

Arquiteto do 
saber 

Designer de 

experiências

Domina técnicas para 

ajudar a desenvolver 

ferramentas para 

melhora da 

aprendizagem.

Constrói junto com 

seus alunos recursos 

e metodologias de 

aprendizagem 

customizadas. 

Favorece a criação, 

a experimentação, a 

produção do 

aprendizado por 

meio da vivência e 

experiência prática.

Autônomo 
autoral

Conhece diferentes 

recursos e estratégias 

para produzir diferentes 

materiais de 

aprendizagem.

Engenheiro da 

aprendizagem 

Fonte: Karina Tomelin
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ATRAENTE

Diminui a sobrecarga
cognitiva no processo 

de ensino e 
aprendizagem

CONDENSADO
Pequenas porções

de conhecimento 

em um curto 

espaço de tempo

LEVE
Associa design e 

conteúdo de 

maneira 

atraente

Conhecimento 

organizado para 

desafios

pontuais

FOCO

MICROLEARNING

33



Tutoriais

Infográficos

Práticas compartilhadas

Dicas

CARACTERÍSTICAS E 
EXEMPLOS
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ETAPAS DO MICROLEARNING

Quem Pra que Qual Como

Objetivo da 

formação 

Conteúdo 

abordado

Como será 

distribuído
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Educabox

contato@educabox.app.br
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Karina Tomelin

O professor é o 

protagonista de seu 

próprio aprendizado
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Como melhorar as experiências dos alunos na 
educação híbrida 

Vinicius Beltrão

Realização
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“Os estudantes
não tiram os
olhos da tela.”
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“Pessoal tem
alguém na sala? 

Olhando para a 
tela?”

Ilustração de Luciano Veronezi para a Folha de São Paulo

40



Século XIX

A B

Século XX

A B

Século XXI

A B

A formação do 
estudante em 

sintonia com as 
mudanças do 

mundo.

Será?
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• Resolução de problemas complexos

• Pensamento crítico

• Criatividade

• Liderança e gestão de pessoas

• Trabalho em equipe

• Inteligência Emocional

• Julgamento e tomadas de decisões

• Negociação

• Flexibilidade cognitiva
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BNCC e o ensino por competências
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Compreender, utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva.

Objetivo: Comunicar-se, acessar e produzir
informações e conhecimento, resolver 
problemas e exercer protagonismo de autoria.
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Aula depois de março 
de 2020

Aula antes de março de 
2020

46



47



• Gestão do tempo;
• Procrastinação;
• Distratores (redes sociais, ócio, lazer ... );
• Pouca interação/cooperação com os pares;
• Troca de respostas;
• Pouca interação com docentes;
• Reprovação “cancelada”;
• Autonomia (novidade);
• Protagonismo (buscar informações).

OBSTÁCULOS

48



• ESTÁGIO 1: RESULTADOS DESEJADOS
Objetivos de Aprendizagem

• ESTÁGIO 2: EVIDÊNCIAS PARA AVALIAÇÃO
Evidências de Aprendizagem

• ESTÁGIO 3: PLANO DE APRENDIZAGEM
Atividades engajadoras e eficazes
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GRANDES 

IDEIAS E 

TAREFAS 

ESSENCIAIS

IMPORTANTE SABER 

E FAZER

IMPORTANTE ESTAR 

FAMILIARIZADO

• COMO COLETAR DADOS? (AVALIAÇÃO)

• QUE RECURSOS UTILIZAR?

• HÁ INTERAÇÃO COM A TURMA? COMO?

• COMO OS ALUNOS COLOCARÃO OS 

CONHECIMENTOS EM PRÁTICA?

• QUE SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES DISCUSSÕES 

E INSTRUÇÕES É MAIS EFETIVA?

• QUAL SERÁ O TEMPO PREVISTO PARA CADA 

UMA DESSES MOMENTOS?
50



Quem?

Onde?

Quando?
51



PRÉ-AULA

AULA

PÓS-AULA

Sincronia

Assincronia
Desafio

Dinamismo

Interação
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• Aula invertida

• Situação problema e/ou

estudo de caso

• Projetos

• Gameficação

• Maker

• Storytelling

• Estudo do meio

• Rotação por estações

• GV e GO (debate e registro)

• Seminário / exposição

• Painel integrado
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Ideias para 
gerar mais

engajamento
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PROVOCAÇÃO

• Citação, situação 
problema, fato, 
imagem, vídeo

SIGNIFICAÇÃO

• Explanação, 
repertório do 
aluno, 
comparação

EXPERIMENTAÇÃO

• Análise, 
levantamento de 
hipóteses, troca 
com pares

REFLEXÃO

CONCEITUAÇÃO

• Discussão, 
depoimento, 
sistematização

PRÁTICA

• Produção, “mão 
na massa”, 
resolução, 
divulgação

AVALIAÇÃO

• Apresentações, 
partilha, 
autoavaliação, 
comparação

ETAPAS 

DO 

ENSINO 

HÍBRIDO
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QUIZZ
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MAPA MENTAL
61



PORTFÓLIO
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Como melhorar as experiências dos alunos na 
educação híbrida 

Vinicius Beltrão

Realização
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OBRIGADA!

FURUNO
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Retrospectiva... Competências e habilidades

Fonte: Kondratiev, “The wave of Kondratiev”
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Habilidades mais requisitadas até 2022

1. Pensamento inovador e analítico

2. Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado

3. Criatividade, originalidade e iniciativa

4. Tecnologia, design e programação

5. Pensamento critico e analítico

6. Resolução de problemas complexos

7. Liderança e influencia social

8. Inteligência emocional

9. Racionalidade, resolução de problemas e ideação  

Analise e avaliação de sistemas

relatório do World Economic Forum, até 2022 54% dos profissionais precisarão aprender habilidades novas.
84

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf


Habilidades em declínio até 2022

1. Habilidades manuais, resistência e precisão

2. Competências verbais, auditivas, espaciais e de memória

3. Gestão de recursos financeiros e de materiais

4. Instalação e manutenção de tecnologia

5. Leitura, escrita, matemática e escuta ativa

6. Gestão de pessoal

7. Controle de qualidade e segurança

8. Coordenação e gestão de tempo

9. Habilidades visuais e de oratória

10.Uso, monitoramento e controle de tecnologia
relatório do World Economic Forum, até 2022 54% dos profissionais precisarão aprender habilidades novas.

85
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O Cérebro trabalha em equipe ...

Frontal: Funções superiores;  

Distribui as ordens e supervisionaa  

execução.

Límbico: Emoção;  

Memória de longo prazo.

Temporal: Audição; Orientação espacial;  

Emoções; Memória (hipocampo).

Occipital: Visão.

Corpo caloso: Comunicação entre  

os hemisférios:

E: “explicação”

D: “compreensão”

Pariental: Tátil; Processamento

de informações sensoriais do corpo.
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Emoção e Razão caminham juntas...
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Emoções e as relações com a Aprendizagem

1. Emoções e a Atenção e a Memória

As nossas emoções direcionam o que vamos focar...

Para ficar armazenado na memória de longo prazo , ter significado é preciso  

passar pela emoção ..

2. Emoções e a Tomada de Decisões

A memória de longo prazo é alimentada por eventos significativos
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Emoção e a relação com a aprendizagem

3. Emoções e os Relacionamentos

A maneira como nos sentimos vai afetar nossos relacionamentos...  

Aprender a ler os sinais verbais do outro

Falar sobre as emoções melhora os relacionamentos

4. Emoções e a Criatividade

Ser criativo tem uma relação direta com as emoções...

Perseverança, lidar com os erros, autorregulação, como consigo manejar  

minhas emoções
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É um novo tempo.

• Ter consciência que não haverá mais volta

• É um novo momento...

• Reconstrução de novos espaços e de novos sentimentos

• Medo de voltar, medo de enfrentar, medo de começar...

• Quarentena... Distanciamento... Aproximação...

90



Tempos de mudanças...

• Mudanças rápidas, profundas, drásticas...

• Tempos e situações que fogem do nosso controle.

• Humanidade não estava preparada (embora achasse que sim...).

• Sujeitos PROFUNDAMENTE AFETADOS.

• Amor, ação, insegurança, medo e interação.

• Uma pandemia de emoções...

• Vírus invisível que pode destruir, corroer e mudar o universo das  

emoções.

Aceitar que o mundo nunca mais será o mesmo...  

O remédio está dentro de nós mesmos!
91



Ensino híbrido ...

• É uma mistura entre ensino presencial e propostas de ensino

online, integrando a Educação à tecnologia que já permeia a vida

dos estudantes...

• “É uma mistura metodológica que impacta a ação do professor em

situações de ensino e a ação dos estudantes em situações de

aprendizagem”
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O que é Mistura...

• Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras,

chamadas componentes. As misturas podem ser classificadas em

homogêneas e heterogêneas. A diferença entre elas é que a

mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase

enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases .
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Espaços Comuns... Família ?

Família

Rede de afetos

Escola

Dois universos diferentes  

mas muito iguais que  

giram em torno de um ser.

Autoconhecimento
• Quem eu sou?

• O que eu sinto?

• O que eu quero para mim

e para minha família?

Comunicação
• Como é?

• Como está?

• Como posso melhorar?

Empatia
• Capacidade de colocar-se no  

lugar dos pares, filhos,  

familiares...

Humildade
• Aprender com o filho ...

• Aprender com os outros familiares

• Aprender com o meu par ...

Tempos de valorizar  

as habilidades
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Espaços Comuns... Escola?

Dois universos diferentes  

mas muito iguais que  

giram em torno de um ser.

Família

Rede de afetos

Escola

Autoconhecimento
• Que professor/gestor eu sou?

• Que habilidades eu tenho?

• O que eu preciso aprender?

• Como posso apoiar a minha

escola

Comunicação
• Como era? Como é?

• Como deverá ser?

• O que eu posso mudar?

Empatia
• Capacidade de colocar-se no  

lugar dos outros integrantes da  

minha equipe...

Humildade
• Aprender com os alunos

• Aprender com os gestores

/professores

• Aprender com os meus pares de  

trabalho...

Tempos de valorizar  

as habilidades
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Portanto, novos tempos para as famílias
Reinventar

• Busca de novas formas de pensar, de sentir e de
agir na busca de fortalecer vínculos

• Redimensionar o tempo , trabalhar para a  
autonomia

• Mudança da prática familiar , divisão de tarefas
• Família consciente da importância da sua

presença

Estabelecer compromisso
• Ter esperança: a vida continua! É uma reconstrução

constante
• Estreitar as relações de ensinar e aprender nas relações e  

nas ações com o cotidiano da vida
• Fortalecer vínculos, criança, família e escola numa relação de

cumplicidade

Comunicar efetivamente as ações
• Olhar mais para os outros integrantes da família
• Colocar-se no lugar do outro para sentir,

experimentar e agir “junto”
• Viver mais perto ... Mas estar “junto” para

contribuir no desenvolvimento da autonomia

Acompanhar os processos  
de desenvolvimento  

“Delegar não é
abdicar”

Fazer escolhas

“Ter” ou “Ser”?96



Portanto, novos tempos para as escolas
Reinventar

• Abertura ao novo , aprender com as experiências
• Busca de novas formas de pensar, de sentir e de agir
• Mudança da prática escolar, conferir sentidos,  

perceber a necessidade dos outros da equipe
• Equipe técnica coesa e consciente da importância  

da mudança e das ações coletivas

Estabelecer compromisso
• Ter esperança: a vida continua! É uma reconstrução

constante, ser otimista e agir nas decisões coletivas
• Estreitar as relações de ensinar e aprender com as pessoas,  

com as situações e com a vida
• Fortalecer vínculos, criança, família e escola numa relação de

cumplicidade

Comunicar efetivamente as ações
• Olhar mais para os pares na execução das metas
• Colocar-se no lugar do outro para sentir,  

experimentar e agir “junto”, colaboração e  
cooperação

• Viver mais “junto” para contribuir no
desenvolvimento dos processos, trabalho em
equipe

Acompanhar os processos  
de desenvolvimento  

“Delegar não é
abdicar”

Fazer escolhas

“Ter” ou “Ser”?97



Que habilidades precisamos ter para lidar com  as
mudanças?

• Capacidade de reconhecer as próprias emoções

• Antecipar situações para vivenciar diferentes cenários

• Conhecer pontos fortes e limitações

• Saber nomear nossas emoções

• Investigar sensações, pensamentos, comportamentos
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Habilidade essencial...
O autoconhecimento

Precisamos saber o que sentimos...

• O autoconhecimento impacta em nosso bem estar e na qualidade dos  

nossos relacionamentos

• Emoções e sentimentos impactam nossas ações

• O processo empático, tem uma fonte no autoconhecimento
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1. Autocuidado

• Aceitar limitações e pontos fortes

• Autocuidado social, cuidar de mim e dos outros

• Conjunto de atitudes que temos para cuidar de nós mesmos
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2. Autopercepção

• Como você percebe suas emoções, seus sentimentos, seu corpo e  

seus espaços em relação aos outros

• Reconhecer características, comportamentos e ações
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3. Autoconfiança

• Identificar pontos fortes: reconhecer características, comportamentos e  

ações em que você se destaca

• Identificação de pontos desafiadores: que características você tem como  

pontos de desenvolvimento,

• Olhar para suas vulnerabilidades e fraquezas com generosidade e

coragem
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Ações intencionais... Atitudes mediadoras ...
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1. Intencionalidade e Reciprocidade

Ter objetivos claros não é suficiente para gerar  

reciprocidade no outro. É preciso estabelecer ações  

intencionais, com vistas àquilo que se pretende alcançar.
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2. Significado

O significado é o princípio energético e emocional  

que exige do mediador a garantia de que o estímulo  

que está apresentando atinge o outro da relação

. É a agulha que passa a linha pelo tecido.

105



3. Transcendência

Propiciar que o indivíduo ultrapasse  

as experiências do aqui e agora, os  

limites imediatos do conhecimento, e  

crie significados novos, estabelecendo  

relações entre os saberes.
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4. Sentimento de competência

Talvez a causa mais importante do  

sucesso ou da falha de uma pessoa no  

processo educativo tenha a ver com o que  

ela acredita acerca de si mesma.
Arthur W. Combs
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5. Regulação e controle do comportamento

“O autoconceito do homem é  

ampliado quando ele assume  

responsabilidade por si mesmo.”

William C. Schutz
108



6. Compartilhar

Os problemas podem ficar muito menos complicados se  

enfrentados juntos... Duas cabeças pensam melhor do  

que uma.
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7. Individuação e Diferenciação Psicológica

"Colocar sua própria marca em algo, de forma independente e  

original, é como deixar a sua impressão digital...”
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8. Planejamento e Busca por Objetivos

Planejar e organizar seus objetivos no  

tempo ... imediato , curto , médio e longo  

prazo .
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9. Procura pelo Novo e pela Complexidade

Novidades fazem parte das
mudanças ...
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10. Consciência da Modificabilidade

“A mudança é a característica mais  

estável dos seres humanos.”
Reuven Feuerstein
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11. Escolha pela Alternativa Positiva

“É sempre possível encontrarmos uma  

alternativa de solução ... “
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12. Sentimento de Pertença

115



12. Sentimento de Pertença

• A aprendizagem humana é, antes de mais  nada, 
relacional.

• Sandra Garcia  Marcos Meier
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Ações intencionais...

• Diálogo é fundamental: não há diálogo sem humildade, é necessário  

sentir-se e saber-se tão “humano” quanto o outro.

• Construir relações baseadas no respeito mútuo e na consideração pelas  

diferenças individuais.

• Lembre-se, o que torna a vida significativa são as relações que  

estabelecemos com os outros
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Dicas... Ações intencionais...

• Aprendizagem significativa tem que passar pelas emoções

• Incentivar as pessoas a buscar cada vez maior o crescimento próprio,  

baseados na consciência de que são modificáveis.

• Caminho na busca pela Personalização da Aprendizagem
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A experiência Híbrida COMEÇA POR NÓS!

É preciso aceitar que somos uma mistura  
heterogênea ...
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Fica a dica ...

“O que torna a vida significativa são  
as relações que estabelecemos

com os outros”

120
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Inscreva-se no canal da HUMUS no Youtube e reveja as 
palestras do HIBRIDA EXPERIENCE!

Regulação & Modelos para o ensino 
híbrido

24/11

122

Recursos digitais para o ensino 
híbrido  & Metodologias Ativas

25/11

Currículos híbridos & Avaliação de 
aprendizagem no ensino híbrido

26/11

Corpo Pedagógico & Humanização 
na Educação Híbrida

27/11

https://www.youtube.com/watch?v=DksMVTRJmFM
https://www.youtube.com/watch?v=DksMVTRJmFM
https://www.youtube.com/watch?v=DksMVTRJmFM
https://www.youtube.com/watch?v=DksMVTRJmFM
https://www.youtube.com/watch?v=oaIvu0Sky8Q&list=PLVi6Q-mHYNtqz3S5ok8PMLivRQDy3asU2
https://www.youtube.com/watch?v=yLpg95rh0PY
https://www.youtube.com/watch?v=yLpg95rh0PY
https://www.youtube.com/watch?v=yLpg95rh0PY
https://www.youtube.com/watch?v=oaIvu0Sky8Q&list=PLVi6Q-mHYNtqz3S5ok8PMLivRQDy3asU2
https://www.youtube.com/watch?v=oaIvu0Sky8Q&list=PLVi6Q-mHYNtqz3S5ok8PMLivRQDy3asU2
https://www.youtube.com/watch?v=oaIvu0Sky8Q&list=PLVi6Q-mHYNtqz3S5ok8PMLivRQDy3asU2
https://www.youtube.com/watch?v=FsGv9RC1jsU
https://www.youtube.com/watch?v=FsGv9RC1jsU
https://www.youtube.com/watch?v=FsGv9RC1jsU
https://www.youtube.com/watch?v=yLpg95rh0PY
https://www.youtube.com/watch?v=FsGv9RC1jsU


Assista Assista Assista

AssistaAssista Assista

Como montar um blog  
gratuito para seus alunos  

acessarem?

Família e Escola – Como  
estreitar os vínculos durante o  

isolamento social?

Gestão daAprendizagema  
distância: como avaliar os  

estudantes?

Gestão Remota de Pessoas  
Como engajara equipe em  

tempo de quarentena?

Gestão da Qualidade e  
Aprendizagem Remota na  
Educação Superior Frente a  

Covid-19

Educação 5.0 – O impossível
não existe mais: Ideias para o
presente,vindas do futuro
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Outros conteúdos da HUMUS para você assistir gratuitamente!

https://www.youtube.com/watch?v=qoCJD8sD68E&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QCDkaHtSwLI
https://www.youtube.com/watch?v=4ORZpeuLzDI&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UsymEevp8f4&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qG1dcPyhPhk&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=7
https://www.youtube.com/watch?v=riJeK_bUK-0&amp;list=PLVi6Q-mHYNtoOUSiM9_Ui2sXiyoHSj9pr&amp;index=6
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Baixe agora nossos e-books gratuitos!

https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoa-dentro-academia
https://www.humus.com.br/ebook-processos-avaliacao-mec
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes-segunda-edicao
https://www.humus.com.br/ebook-aplicativos-games-plataformas
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoas-competencias
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao


Saiba mais e solicite uma proposta:
https://www.humus.com.br/implantacao-ensino-

hibrido-escola

https://www.humus.com.br/implantacao-ensino-hibrido-escola
https://www.humus.com.br/implantacao-ensino-hibrido-escola


Continue se capacitando com nossos cursos online!
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http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas


127


