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o Vânia Hernandes 

Pós-graduada em Psicologia Positiva, em Gestão da Aprendizagem e graduada em 

Administração de empresas. Atuou por mais de 15 anos na área logística e comércio exterior, 

atualmente é professora universitária, consultora educacional, life e executive coach pela 

International Association of Coaching Institutes. Organizadora e Co-autora do livro Projeto 

de Vida para Jovens. Desenvolve treinamento nas áreas de planejamento, gestão de 

pessoas, gestão por competências, atendimento ao cliente entre outras. É voluntária no 

terceiro setor, com quase uma década de experiência em projetos relacionados à propósito 

de vida e planejamento existencial.  
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o Mudança de modelo mental, do ensino conteudista para ensino por 
competência. 
 

o Sinergismo entre conteúdo, habilidade e atitude. 
 

o Processo de elaboração do currículo por competência. 



o Vivemos em um mundo cada vez mais complexo. 
 

o O avanço tecnológico e a conectividade estão mudando os modelos de 
negócios, ampliando a grandeza dos mercados e a concorrência, exigindo 
cada vez mais profissionalização, inovações e busca por propósitos e 
significados. 
 

o Necessidade de maior transparência em tudo que é feito e/ou decidido.  





 

Presenter
Presentation Notes
Geek é um sinônimo para nerd, e ambas são uma gíria muito usada para caracterizar pessoas com um jeito peculiar, que exercem diversas atividades intelectuais e que geralmente têm muita afinidade com tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro e etc.



Fonte: Fórum Econômico Mundial, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e consultoria McKinsey.  



Fonte: Fórum Econômico Mundial e Pearson.  

o Administrativo - Operacional. 
o Produção e manufatura. 
o Construção e extrativismo. 
o Jurídico. 

o Gestão. 
o Operações de negócios e finanças. 
o Computação. 
o Varejo. 
o Marketing. 
o Educação e treinamento. 



Fonte: Fórum Econômico Mundial e Pearson.  

o Fazendeiro urbano. 
o Designer de realidade virtual. 
o Analista de Big Data. 
o Segurança da informação. 
o Desenvolvedor de dispositivos wearables. 
o Gestor de Inovação. 
o Geneticista 
o Gestor de Talentos 
o Profissionais da saúde mental 
o Especialistas em energias renováveis ou energias alternativas 

 



o Se vamos ter um mercado mais robótico, como menor necessidade de atividades manuais e 
operacionais, em que esse profissional vai trabalhar? 

o Quais serão as competências que este profissional precisará ter? 
 



o Entregar profissionais qualificados ao mercado. 
 

o Atualmente as formações não entregam profissionais de acordo com as 
necessidades do mercado. 
 

o Mudança das demandas laborais operacionais para atividades que demandem 
habilidades cognitivas. 
 

o Os elementos-chave para o sucesso da IES no passado, podem não ser efetivos 
no futuro. 
 

o Domínio do processo de aprendizagem eficiente, com foco nas competências 
(saber-fazer). 

 



o Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que permitem que uma 

pessoa atue em um trabalho ou situação real, solucionando problemas e 

atendendo demandas complexas, em diversos contextos, sejam profissionais 

ou pessoais. 

 





o Ter competência é ter a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, informações), para solucionar um problema. São 

conhecimentos, habilidades e atitudes que são colocados em prática, para que 

o objetivo seja alcançado. 

 



o Modelo Tradicional: Foco no Conhecimento. 

 

o Desafio novo Modelo: formar cidadãos críticos que saibam aprender, por meio 

de desafios e demandas que exijam soluções eficazes, colocando o jovem no 

centro do aprendizado. 

 





o Currículo construído com base no ensino por competências – ruptura com o 

modelo tradicional. 

o Impacto na gestão acadêmica. 

o Composição de componentes curriculares integrados e interdisciplinares. 

 





o Abordagem curricular por competência significa a mobilização de diversas 

áreas do conhecimento (flexibilidade e interdisciplinariedade), tendo em vista 

que a conjugação de conhecimentos, habilidade e atitudes exige uma prática 

aplicação e integração de conteúdos ou disciplinas, entre diversas áreas do 

conhecimento. 

 



o Exemplo: 

Profissional de Recursos Humanos - componente curricular deve ser visto 

como algo integrado, interdisciplinar e aplicável, reunindo áreas de saber 

como Administração, Psicologia, Liderança, Técnicas de Grupo, Coaching, 

entre outras. 

 



o Componentes que antes eram abordados do ponto de vista conteudista 

passam a ser apresentados integrados, de modo interdisciplinar, vinculados e 

intimamente ligados ao perfil do egresso que queremos entregar ao mercado 

de trabalho. Trata-se da integração e da vivência (saber-fazer) da 

interdisciplinariedade das “caixinhas” ou disciplinas, para um Componente 

Curricular maior, integrado e sistêmico como a vida profissional. 

 





o Para um melhor planejamento e organização do Componente Curricular 

Interdisciplinar, faz-se necessário a identificação das competências gerais 

necessárias para a formação do egresso (PPC), em seguida ordená-las 

logicamente para que façam sentido aos alunos e adequada ao aprendizado. 

Posteriormente essas competências devem ser desdobradas em competências 

específicas. 

o Os componentes curriculares e a competências gerais, podem ser desdobradas 

e definidas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN’s. 

 



o A mudança curricular exige profunda integração dos cursos em torno das 

competências que esperamos desenvolver. Essa integração de conteúdos por 

competências não se dará mais por disciplinas (componentes curriculares), 

mas sim por componentes curriculares interdisciplinares, e abrangentes, 

capazes de entregar as competências almejadas. 

 



o O cenário educacional aponta para significativas mudanças no processo de 

ensino-aprendizagem. O currículo tradicional se esgotou e não atende às reais 

demandas da sociedade. 

o As inovações tecnológicas e a disseminação das informações, que ora 

transformaram o conteúdo (conhecimento) em commodities, impulsionam a 

nova realidade do setor. 

 



o Todas as IES precisam reinventar os currículos de seus cursos? 

 

o Quais irão se ajustar à essa nova realidade? 

 

o Ganharão mais mercado aquelas que souberem se transformar? 

 

o Como fica a EaD nessa nova lógica? 

 



“Se quisermos desenvolver uma nova geração, 
com novas habilidades e competências para o 

futuro, precisamos repensar a educação”. 
 

Marjo Kyllönen (secretária de Educação de Helsinque – Finlândia). 



Sucessão familiar: perenidade e desafio para a IES 

Bússola Educacional: 

Bússola Educacional: 
Inteligência sucessória e coaching nas IES 

Mais informações sobre o tema: 

Webinar Gratuito: 
Programas de Sucessão e a Implantação  
de Boas Práticas de Governança 

https://www.hoper.com.br/single-post/SUCESSAO-FAMILIAR-PERENIDADE-E-DESAFIO-PARA-A-IES
https://www.hoper.com.br/single-post/SUCESSAO-FAMILIAR-PERENIDADE-E-DESAFIO-PARA-A-IES
https://www.hoper.com.br/single-post/2016/08/15/A-BUSCA-PELA-HARMONIA-ENTRE-O-PROCESSO-SUCESS%C3%93RIO-E-AS-DIRETRIZES-DA-IES?id=216
https://www.hoper.com.br/single-post/2016/08/15/A-BUSCA-PELA-HARMONIA-ENTRE-O-PROCESSO-SUCESS%C3%93RIO-E-AS-DIRETRIZES-DA-IES?id=216
https://pt-br.eventials.com/hoper_educacao/webinar-gratuito-programas-de-sucessao-e-a-implantacao-de-boas-praticas-de-governanca/


https://www.hoper.com.br/analise-setorial-2018


Vânia Hernandes 
vania@hoper.com.br 

+55 45 3026 0100 
        +55 45 9 9908 9977 
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