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1 PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL
1.1 HISTÓRICO DA PRÁTICA EFICAZ – DESCREVER COMO SURGIU O PROGRAMA/PRÁTICA E
INDICAR A DATA DE INÍCIO DAS AÇÕES

O Desafio ENADE iniciou na Kroton Educacional como um piloto de ensino
adaptativo para um de seus cursos de Serviço Social no segundo semestre de 2013. O piloto ocorreu
somente para os alunos do Ensino à Distância concluintes que iriam prestar o ENADE em 2013. Na
análise de Resultados do Projeto em 2013.2, foram obtidos dados que suportavam o impacto de
aumento de 0,42 conceitos ENADE no curso, impacto o qual pode representar a passagem de uma
nota 2 no ENADE para uma nota 3, por exemplo.
Após a análise de resultados do Piloto, a qual consta no gráfico 1, tomou-se a
decisão executiva de implantar o Projeto Desafio ENADE para todos os concluintes dos cursos que
fariam o Exame no ano de 2014.
1.2 OBJETIVOS DA PRÁTICA EFICAZ
Para melhorar a qualidade da formação universitária de milhares de alunos, são
necessárias tecnologia e metodologia revolucionárias. O Projeto Desafio ENADE é executado em
uma Plataforma de Ensino Adaptativo online, que possui como objetivo ajudar os alunos a sanar
lacunas de aprendizagem específicas acumuladas ao longo do curso de graduação. A empresa
sentiu a necessidade de fazer uma revisão de conteúdo ao final do curso, para garantir maior
preparação dos alunos na saída para o mercado de trabalho, bem como garantir a preparação dos
alunos para o modelo de avaliação utilizado no ENADE.
Ao falar com os alunos sobre revisão de conteúdo, são recebidas opiniões que
caracterizam as aulas de revisão de conteúdos como “chatas” e cansativas, principalmente pelo fato

de alunos de níveis diferentes estarem recebendo a mesma preparação. Com o modelo adaptativo, a
Kroton conseguiu alcançar seu objetivo de uma forma mais direta e eficaz.
Já no segundo ano do Projeto, o mesmo envolveu mais de 50 mil alunos.
Entendeu-se que tratar lacunas de aprendizagem de forma massificada é ineficaz. Por outro lado,
ajudar os alunos a sanarem suas deficiências de forma individualizada junto a tutores dedicados é
inviável. Com a plataforma de ensino adaptativo, foi possível identificar as lacunas de aprendizagem
específicas de cada aluno e trabalhar essas deficiências individualmente.
Com 96 Unidades físicas de Ensino Presencial envolvidos no projeto e centenas
de Polos de Ensino à Distância, fez-se possível a comparabilidade dos dados de resultados
acadêmicos para avaliação da efetividade da implantação do modelo acadêmico em cada uma das
Unidades. Visto que o Modelo Acadêmico da Kroton é padronizado para todas as suas Unidades,
alunos de um mesmo curso localizados em regiões diferentes devem receber a mesma qualidade de
ensino. A entrega do modelo acadêmico nas Unidades, pode então ser avaliada por meio da massa
de dados.
A plataforma por ser online e cloud, captura, processa informações e gera
indicadores em tempo real. Desta forma é possível, por exemplo, acompanhar em tempo real o
quanto e o quê cada aluno em cada turma ou polo estudou em uma determinada semana. Com
indicadores bem estruturados que reflitam o que se espera dos gestores acadêmicos é possível ter
um acompanhamento sistemático e em linha com melhores práticas de gestão e é possível criar uma
cultura de gestão acadêmica por resultados e de meritocracia.
Nesta linha, por meio da plataforma, a Kroton conseguiu disseminar aos seus
gestores acadêmicos (Diretores de Unidades físicas, Coordenadores de curso de Graduação e
Professores de turma) a gestão por indicadores. Quando um gestor acadêmico fazia login na
plataforma, visualizava um dashboard de indicadores de performance. De acordo com o seu nível
organizacional, acompanhava a implantação do projeto em seu grupo de alunos por meio de números
como porcentagem de alunos que fizeram o Simulado Diagnóstico, porcentagem de alunos que
iniciaram seus Estudos Semanais e Régua de Notas, a qual mostrava a porcentagem de alunos que
se encontrava dentro de cada faixa de nota. Nos gráficos 2 e 3 é possível visualizar o dashboard de
indicadores disponibilizado na página de um gestor acadêmico com acesso a todos os níveis
organizacionais da plataforma adaptativa.
1.3 PÚBLICO ALVO ATINGIDO – INDICAR SE INCLUEM CLIENTES, FORNECEDORES,
FUNCIONÁRIOS, DOCENTES, TERCEIRIZADOS, COMUNIDADE ETC

O projeto tinha objetivo e meta extremamente ambiciosos: aumentar de forma
significativa a qualidade acadêmica de mais de 56.000 alunos de forma escalável e a um custo
aceitável. Para isso, entendeu-se que era necessário reunir especialistas de calibre em diversos
ramos e stakeholders de todas as áreas que influenciam a qualidade do aluno, de desenvolvedores
de software altamente eficientes a professores conteudistas com ampla expertise no assunto, de

coordenadores de curso com ampla experiência em suas operações a gestores acadêmicos
altamente motivados. Os principais envolvidos no projeto foram:
 Fornecedor Studiare: responsável pelo desenvolvimento da plataforma de
Ensino Adaptativo, bem como suporte e aplicação de melhorias;
 Diretores de Unidades físicas de Ensino Superior: responsáveis pela
gestão das Instituições de Ensino Superior (IES) da Kroton Educacional;
 Coordenadores Acadêmicos de Unidades físicas de Ensino Superior:
responsáveis pela gestão acadêmica das IES. Na estrutura organizacional, eles
coordenam um grupo de Coordenadores de Curso de cada Unidade;
 Coordenadores de Curso: responsáveis pela gestão de um ou mais cursos
de Graduação dentro das Unidades físicas. No Ensino à Distância, cada coordenador de
curso é responsável pela gestão de um curso dentro do Brasil;
 Professores de Turma: responsáveis por disciplinas dentro da matriz
curricular de cursos de graduação. São Educadores em contato direto com os alunos
dentro da sala de aula;
 Alunos de Educação Superior Kroton: usuários da plataforma de Ensino
Adaptativo;
 Professores Conteudistas: professores contratados para produzir conteúdo
inédito para a plataforma;
 Articuladores de Ensino à Distância: Educadores responsáveis pela
comunicação a um grupo de alunos do Ensino à Distância;
 Tutores: Educadores localizados presencialmente nos Polos de Ensino à
Distância. Nos encontros presenciais semanais dos alunos do Ensino à Distância, o tutor
é aquele que acompanha a turma, aplica avaliações e repassa dúvidas aos professores
nas aulas transmitidas ao vivo.
1.4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTADAS

De forma geral, a todos os níveis organizacionais acadêmicos da Kroton, por meio
de seus responsáveis, foi atribuído a responsabilidade sobre o engajamento e sobre a melhoria da
proficiência dos alunos sob sua tutela. Esta responsabilidade era atribuída através de metas
acadêmicas que por sua vez eram cascateadas para níveis mais inferiores, acompanhadas pelo
dashboard personalizado de cada gestor na plataforma e discutidas em reuniões semanais e
periódicas. Um exemplo, a Unidade Pitágoras Londrina possuía a meta de que todos seus alunos
entregassem pelo menos 4 estudos em 6 semanas de projeto. Todos os níveis organizacionais (de
turmas a Regionais) possuíam metas e o acompanhamento destas metas foi uma das principais
atividades do projeto.
Por meio da parceria com os Diretores e Coordenadores Acadêmicos de cada
Unidade Presencial da Kroton, a implantação do Projeto e a aculturação da gestão por indicadores foi
possível. Os Diretores e Coordenadores Acadêmicos eram, no Projeto, considerados como gestores

responsáveis pelo cascateamento de informações para os demais gestores acadêmicos de cada
Unidade, por acompanhar os indicadores e tomar ações para melhorar cada vez mais esses
números.
Além dos Diretores de Unidade e Coordenadores Acadêmicos, cada curso das
Unidades possuía um Coordenador. O Coordenador também possuía seu dashboard de indicadores
de performance, bem como a responsabilidade de avaliá-los e tomar ações corretivas quando
necessário, junto a Professores de turmas e Alunos. Assim como o Professor de Turma, os
Coordenadores possuíam contato direto com os Alunos envolvidos no Projeto. Tal contato presencial
foi essencial para a disseminação da comunicação a todos os envolvidos, maior motivação e
engajamento dos alunos e conscientização sobre a importância do ENADE, um dos focos do Projeto.
O Professor de Turma possuía um grupo menor de alunos para gerenciar, quando
comparado aos demais gestores acadêmicos. Assim, ele tinha maior capacidade de acompanhar
resultados acadêmicos por conteúdo, área do conhecimento, aluno e tomar ações diretamente em
sala de aula. Quando identificava uma lacuna comum a todos da turma, o professor era orientado a
trabalhar o tema também presencialmente em sala.
Os alunos Kroton do Ensino Presencial e do Ensino à Distância foram os
usuários finais da plataforma de ensino adaptativa implantada desde 2013. Os alunos seguiam um
processo educacional que iniciava com a conclusão do Simulado Diagnóstico. No Simulado, as
lacunas de aprendizagem em conteúdos eram identificadas para cada aluno. A lacuna de
aprendizagem considerada como mais importante pelos algoritmos era então tema da primeira Lista
de Exercícios e do primeiro Caminho de Aprendizagem. Semanalmente, o aluno recebia Caminhos
de Aprendizagem para estudar conteúdos separadamente. Os Caminhos eram compostos por um
material introdutório sobre o conteúdo, seguido de uma contextualização e de um aprofundamento.
Em todos os níveis, recursos como textos, figuras, gráficos, vídeos e links de referência poderiam ser
utilizados. Com o estudo do Caminho de Aprendizagem, o aluno estava preparado para iniciar as
Listas de Exercícios que tratava dos conteúdos estudados.
Para que os alunos pudessem completar os Simulados e as Listas de Exercícios
semanais, um material específico foi produzido por Professores Conteudistas contratados pelo
Projeto. Os Professores contratados para essa atividade já eram professores da casa, portanto já
conheciam as matrizes de cada curso, cultura e metodologia. Eles foram responsáveis por criar
matrizes de conteúdo para cada curso participante do Projeto, criar Caminhos de Aprendizagem e
questões inéditas para as Listas de Exercícios.
Além de Unidades Físicas, a Kroton Educacional possui centenas de Polos de
Educação à Distância (EaD). Para os alunos que estudam por meio desse modelo, a comunicação
local é essencial.

Há uma estrutura hierárquica composta de Coordenadores de Curso

responsáveis pelo curso de EaD em todo o país; articuladores do curso, responsáveis por um grupo
de alunos de cada curso, a fim de granularizar a comunicação, e Tutores. Estes, são educadores que
se localizam presencialmente nos Polos de EaD. Para garantir que a comunicação chegue até o
aluno de forma completa e com teor motivacional, a equipe do Projeto teve necessidade de garantir a
difusão do diálogo por toda essa cadeia organizacional. Todos esses educadores, em diferentes

níveis, possuíam o papel de gestores acadêmicos e acompanham os seus indicadores de
performance, bem como os indicadores de performance dos gestores abaixo deles na estrutura
organizacional da empresa.
Para amarrar toda essa estrutura, garantir a comunicação para todos os níveis e
gerir os indicadores por meio da implantação de metas, contavam com uma equipe do Projeto em
sua estrutura corporativa. A equipe do Projeto inicialmente determinou o regulamento para
participação de todos os alunos. Devido à importância do projeto, este foi implantado de maneira
obrigatória para os alunos concluintes dos cursos que fizeram ENADE no ano de 2014. A participação
no Desafio ENADE foi vinculada a uma nota de uma disciplina. Para o Ensino Presencial, optou-se
por uma disciplina presente nas grades dos concluintes de todos os seus cursos, a disciplina de
Tópicos Especiais. Para o Ensino à Distância, o projeto foi vinculado à disciplina de Seminários. Um
dos principais papeis da equipe do Projeto foi definir uma régua de pontuação e de nota coerente
para motivar a participação com qualidade de alunos e professores. Ao longo do período, a equipe do
Projeto determinou metas para cada etapa a ser realizada. Primeiramente, os gestores acadêmicos
tinham como meta alcançar 100% de alunos com seu Simulado Diagnóstico feito, a primeira atividade
do aluno na plataforma. A segunda atividade do aluno é iniciar os Estudos Individualizados, as Listas
de Exercícios semanais. Assim, a equipe apresentou uma meta para todos: 100% dos alunos com
pelo menos 4 Estudos concluídos. Como o projeto possuía o vínculo com uma disciplina e suas
atividades valiam nota nessa disciplina, também apresentaram aos Educadores a meta de 100% de
alunos aprovados até o final do Projeto. Era entendido que por meio de metas simples e diretas,
apoiadas pelo dashboard de indicadores de performance da plataforma, os gestores acadêmicos
poderiam garantir a utilização completa da plataforma de Ensino Adaptativo por parte dos alunos e
gestores acadêmicos de sua estrutura organizacional.
Finalmente, uma atividade importante, foi o aprendizado e evolução contínua da
plataforma. A metodologia de desenvolvimento de software e arquitetura utilizadas para criar a
plataforma de Ensino Adaptativo, permitiu incorporar de forma muito ágil diversas funcionalidades e
aprendizados que foram adquiridos ao longo do projeto. Desta forma tanto a metodologia e a
plataforma ficavam muito mais aderentes à operação acadêmica real e consequentemente tinham um
impacto muito maior.
2 LIDERANÇA
2.1 EQUIPE ENVOLVIDA COM A PRÁTICA – APRESENTAR CARGOS OU FUNÇÕES. INDICAR A
ÁREA ONDE A PRÁTICA EFICAZ SE SITUA

O Desafio ENADE foi desenvolvido dentro da Vice Presidência Acadêmica da
Kroton Educacional. Na Diretoria de Avaliação de Aprendizagem o projeto recebeu seu planejamento
e foi aplicado ao longo dos anos de 2013 e 2014.
A Equipe responsável pela operacionalização diária do projeto era composta por
uma Coordenadora da Diretoria de Avaliação de Aprendizagem e por um grupo de Analistas,
suportados pela gestão do Diretor da área. Para a gestão do Projeto, a interação era semanal com os

Coordenadores de Curso do Ensino à Distância, os quais pertenciam à Diretoria Acadêmica EaD.
Também eram semanais as reuniões para análise de performance com os Diretores Acadêmicos
Regionais.
Na estrutura organizacional da Kroton Educacional, as Unidades físicas são
agrupadas por região. Além do Diretor de cada Unidade e do respectivo Coordenador Acadêmico,
possuem um Diretor Acadêmico Regional, responsável pelo agrupamento das Unidades da região.
Nas reuniões com os Diretores Acadêmicos Regionais, os indicadores de performance eram
revisados, a fim de avaliar as Unidades com os melhores resultados no Projeto naquele momento,
bem como as Unidades com o pior desempenho. Os Diretores Acadêmicos Regionais ficam
organizacionalmente alocadas na Diretoria Acadêmica do Ensino Presencial.
2.2 PARTICIPAÇÃO DA ALTA DIREÇÃO – INDICAR COMO OCORRE O ENVOLVIMENTO E O
COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO COM A PRÁTICA EFICAZ

Todos os projetos da Kroton Educacional são acompanhados pelo Escritório de
Processos e Projetos da Empresa, em um maior ou menor grau devido ao seu nível de Impacto para
a companhia e nível de Risco para o projeto. O Desafio ENADE era um projeto dentro do “Top 30” da
empresa. Por ser um dos projetos mais importantes para a Kroton, era acompanhado em uma
reunião quinzenal presencial com o Presidente. Nessa reunião, o Presidente acompanhava a
implantação da Plataforma de Ensino Presencial e os indicadores de performance de cada Unidade
de Negócio (Ensino Presencial e Ensino à Distância).
Para a operacionalização do Projeto, o Diretor de Avaliação de Aprendizagem,
responsável pela área através da qual o Projeto foi implantado, tinha um acompanhamento semanal.
Além de participar de algumas reuniões mais críticas ao longo do Projeto, o reporte para ele sobre o
Projeto ocorria por meio de apresentações e reuniões semanais com uma periodicidade semanal.
Das reuniões com o Presidente e com o Diretor de Avaliação, veio a ideia do
envolvimento da equipe de Consultoria Interna no Projeto. Para os projetos de maior importância
dentro da Empresa, havia uma equipe de Consultoria Interna que avaliava o projeto e aplicava
oportunidades de melhoria. Com a ajuda dessa equipe, foi estruturado o acompanhamento de metas
para os Gestores Acadêmicos de todos os níveis do Projeto.
Durante o Projeto, a Kroton Educacional passou por uma fusão com a Anhanguera
Educacional. Devido à importância e ao bom desempenho do Projeto na Empresa, a Vice
Presidência de Integração tomou a decisão de passar o projeto também para essa nova marca.
Durante esse período de tombamento do Projeto, a equipe de Integração acompanhou reuniões,
indicadores e toda a operacionalização para a implantação do Projeto na Anhanguera. Nessa etapa
do Projeto passaram de 33 mil para mais de 56 mil alunos.

3 FOCO: APRESENTAR QUAL(AIS) O(S) FOCO(S) DA PRÁTICA EFICAZ, JUSTIFICANDO A
ESCOLHA
3.1 ACADÊMICO

Através da plataforma de Ensino Adaptativo, a Kroton Educacional foi capaz de
medir as lacunas de aprendizagem de seus alunos. Por meio da medição, foi possível trabalhar para
aumentar a proficiência dos alunos, diminuir lacunas de aprendizagem e consequentemente preparar
de uma forma mais completa os alunos para o ENADE e para o mercado de trabalho.
Como a identificação e tratamento das lacunas foi individual para cada aluno, os
resultados alcançados foram mais objetivos e alcançaram um maior patamar.

3.2 DOCENTES/FUNCIONÁRIOS

Uma das preocupações do projeto era a motivação dos Educadores envolvidos e
o cascateamento dessa motivação e da comunicação para os alunos. Todos os Educadores
envolvidos no Projeto possuíam suas metas de performance e podiam acompanhar o seu
desempenho, o desempenho de seus alunos e de seus pares por meio da plataforma.
O início da aculturação de gestão de resultados por meio de metas e indicadores
de performance foi um dos resultados do projeto. Os gestores acadêmicos puderam acompanhar
esses números em tempo real e tiveram seus desempenhos avaliados através desses indicadores.
3.3 CLIENTES

Por meio da plataforma de Ensino Adaptativo, os alunos puderam sair para o
mercado de trabalho e fazer o ENADE somente após trabalharem suas lacunas de aprendizagem.
Um dos resultados do projeto foi o aumento da percepção de valor de seus alunos com o produto
Graduação.
4 RESULTADOS
4.1 INDICAR SE FOI FEITO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES OU AVALIAÇÃO PRÉVIA
ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO

Diversos estudos foram feitos antes da execução do projeto Desafio ENADE. Em
primeiro lugar foi realizado um projeto piloto para testar a eficácia da prática e da plataforma de
ensino adaptativo e gestão acadêmica. Foram realizadas também entrevistas com alunos para
entender suas necessidades.
O projeto piloto foi realizado com os alunos formandos de 2013 do curso de
Serviço Social EAD da Uniasselvi. Participaram do projeto aproximadamente 1.000 alunos dos quais

aproximadamente 800 foram colocados na plataforma de ensino adaptativo e gestão acadêmica
(grupo teste), e em torno de 200 alunos foram colocados num grupo controle e não sofreram
estímulos. Ao final do projeto piloto mediu-se a eficácia do método por meio de resultados reais do
ENADE 2013 de alunos e verificou-se que os alunos do grupo teste tiveram um resultado 11.5%
superior aos do grupo de controle (gráfico 1).
Além disso foram realizadas entrevistas e grupos focais com alunos e constatouse que aulas de revisão eram desestimulantes pois não eram individualizadas e por isso tendem a
repetir conceitos que muitos alunos já dominavam.
4.2 INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM) OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS
(QUESTIONÁRIOS, PESQUISAS, ENTREVISTAS, ETC.) E PERIODICIDADE DE APLICAÇÃO

Três grandes instrumentos de avaliação formam postos em prática: (i) dashboard
online em tempo real de resultados de engajamento e de melhoria de proficiência acadêmica; (ii)
relatórios e gráficos online em tempo real de detalhamento das principais deficiências dos alunos e
sua evolução; (iii) pesquisas semestrais de avaliação com alunos e professores/ tutores.
Cada gestor acadêmico, coordenador e professor tinha um usuário na plataforma
de Ensino Adaptativo e visualizava seu dashboard de indicadores atualizado em tempo real logo ao
entrar na página. Também, o gestor acadêmico podia acompanhar a evolução de sua meta e dos
indicadores de seus alunos. Duas grandes classes de indicadores eram acompanhadas no painel,
indicadores de engajamento e indicadores de proficiência (gráfico 2).
Além disso, cada gestor acadêmico, coordenador de curso e professor tinha um
relatório detalhado de sua operação, com as principais deficiências de cada aluno e com informações
aprofundadas do engajamento e proficiência do grupo de alunos que era responsável (gráficos 3, 4, 5
e 6). Esse relatório também era atualizado em tempo real e permitia ao Educador verificar a cada
instante a evolução acadêmica de sua operação.
O último instrumento aplicado para avaliar o projeto foi pesquisas de satisfação
realizadas com alunos e com gestores e professores. As pesquisas eram compostas por perguntas
objetivas e discursivas, e foram aplicadas semestralmente para avaliar a satisfação dos alunos e
colaboradores e avaliar pontos de melhoria (figuras 2,3,4,5,6,7 e 8).
4.3 ORÇAMENTO – APRESENTAR O ORÇAMENTO ENVOLVIDO COM A PRÁTICA EFICAZ
QUANTIFICANDO O VALOR INVESTIDO OU SE EXISTE UM BUDGET ESPECÍFICO

O valor investido para a construção da plataforma considerava o desenvolvimento
das funcionalidades, acompanhamento para melhorias e suporte técnico. Para isso, a Kroton
Educacional investiu aproximadamente 1,1 MBRL.
Além do investimento da plataforma, tiveram gastos com equipe, produção de
conteúdo, brindes para o dia do ENADE e premiação para motivação dos alunos, conforme detalhado
abaixo:

Tabela 1 - Orçamento

Valores Gastos no Projeto

Item

Valor

Plataforma
Conteudistas
Premiação (Ipad, LEV e Vale Presente)
Premiação (Bolsa de Estudos)

R$ 1.175.976,56
R$ 157.295,80
R$ 79.866,65
R$ 267.184,32

Total Final

R$ 1.680.323,33

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

4.4 ANÁLISE FINANCEIRA – INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM) INDICADORES DE
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO

O Projeto foi implantado na Kroton Educacional a fim de trazer ganho qualitativo
por meio do desenvolvimento de alunos para o ENADE e para o mercado de trabalho. Para o
mercado, o indicador ENADE tem um grande valor, o que traz um resultado quantitativo indireto.
Devido a essas características, o Projeto não teve Análise Financeira.
4.5 INDICADORES ACADÊMICOS – INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM) INDICADORES
RELACIONADOS À MELHORIA ACADÊMICA

O principal objetivo do projeto foi aumentar a proficiência acadêmica dos alunos. A
cada interação dos alunos com a plataforma, a sua proficiência acadêmica era aferida com base em
seu histórico de exercícios e modelos de adaptive learning eram aplicados para calcular o estudo
optimal.
Os principais indicadores acadêmicos acompanhados encontram-se abaixo:


Proficiência Acadêmica: Estimativa do grau de conhecimento do

aluno naquele curso. Proficiência 100 significa que, estimativamente, ele acertaria
100% de qualquer exercício de qualquer conteúdo cobrado no curso. Proficiência 0
significa então que ele erraria todos os exercícios de todos os conteúdos cobrados no
seu curso.


Evolução da Proficiência Acadêmica: A evolução percentual entre

a proficiência de entrada do aluno (estimado pelo Simulado Diagnóstico) e o último
cálculo de proficiência do aluno, o qual é feito em sua última interação com a
plataforma. O grande objetivo era aumentar continuamente e sistematicamente sua
proficiência.


Pontos: A cada atividade entregue e acertos em suas atividades, os

alunos acumulavam pontos. Os pontos eram a camada de gamification que
encapsulavam todos os comportamentos positivos dos alunos (figura 1).



Número de exercícios feitos: A quantidade de listas de exercícios e

exercícios entregues pelo aluno era um dos indicadores acompanhados. Esse
indicador de engajamento é importante, pois é um resultado diretamente relacionado
com o aumento da proficiência: quanto mais listas o aluno entregar, maior o aumento
esperado de sua Proficiência Acadêmica.


Porcentagem

de

metas

e

milestones

concluídos:

Metas

específicas eram acompanhadas para os alunos, dentre as quais: (I) entrega do
Simulado Diagnóstico; (II) entrega de quatro estudos individualizados; (III) aprovação
na disciplina; (IV) aprovação com nota acima de 8.0.
Todos os indicadores eram acompanhados tanto de forma individualizada para
cada aluno (gráfico 7) quanto de forma agrupada para professores, coordenadores e gestores
acadêmicos (gráfico 8). Além disso, com base nos indicadores acima, metas eram estipuladas pelos
gestores do Projeto. Uma meta utilizada, por exemplo, foi de até o fim de um determinado mês do
Projeto todos os alunos completarem quatro estudos individualizados (listas de exercícios) na
plataforma. As metas eram cascateadas pela organização e reuniões semanais eram feitas para
acompanhar a evolução dos indicadores.
Ao final do projeto, os 56.340 alunos ativos na plataforma tiveram um aumento de
proficiência médio de 9,6% e acumularam uma média de 3.775 pontos. Desses mais de 56 mil
alunos, 85% realizaram o simulado diagnóstico, 76% completaram 4 listas de exercícios, 70% foram
aprovados no Desafio e 48% aprovados com nota maior que 8,0 (gráfico 9).
4.6 INDICADORES DE PRODUTIVIDADE E/OU DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES –
INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM) INDICADORES RELACIONADOS À GESTÃO DE
PESSOAS
O dashboard de gestão do Desafio ENADE era composto por indicadores de
produtividade para todos os níveis organizacionais. Além disso, a pesquisa de satisfação semestral
era aplicada a todos os envolvidos no projeto e permitia avaliar o nível de satisfação de todos os
grupos, desde alunos, até gestores acadêmicos
A dinâmica do Desafio ENADE permitiu gerar uma grande transparência da
performance de todos os níveis organizacionais presentes da Plataforma e de seus gestores. O
dashboard gerencial permitia todos os gestores acadêmicos de todos os níveis organizacionais
(unidade de negócio, regionais, unidades, cursos, turmas) terem uma visão completa dos alunos
pelos quais eram responsáveis, assim como da performance de seus gestores subordinados. Por
exemplo, o gestor das Unidades Presenciais da Regional Centro-Oeste poderia visualizar o
desempenho de seus subordinados diretos (gráfico 10).
Esta ferramenta, aliada a uma gestão por metas e a um processo de
acompanhamento semanal de indicadores, resultou em um alto ganho de produtividade. Um exemplo
que pode ser apresentado para exemplificar tais resultados é o desempenho de sua Regional N-NE
das Unidades Presencias ao longo do semestre 2014.1. No início do semestre não havia sido
aplicada a dinâmica de gestão acima. Assim, nos dois primeiros meses do Desafio ENADE a regional

do Norte - Nordeste atingiu um resultado inferior a 30% de alunos com Simulados Diagnóstico feitos.
Em 2014.2, após a implantação da dinâmica de gestão, o mesmo indicador, após dois meses de
projeto era superior a 80%.
Em termos de satisfação de colaboradores, os resultados foram muito
satisfatórios. Na pesquisa final de satisfação do projeto, ao fim do segundo semestre de 2014, mais
de 230 tutores, professores e gestores indicaram: que de (0-10), recomendariam o Desafio ENADE
para um amigo ou parente com uma média de 9.4; acreditam que o Desafio ENADE contribui para o
aprendizado dos alunos com uma média de 8.7; e gostariam que o Desafio ENADE continuasse no
próximo semestre com um média de 9.4 (figura 2). Além disso perguntas qualitativas indicam os
principais acertos do projeto (figura 3) e oportunidades de melhoria (figura 4).
4.7 INDICADORES DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES – INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM)
INDICADORES RELACIONADOS À SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA INSTITUIÇÃO

Os principais indicadores de satisfação dos alunos foram as pesquisas de
satisfação semestrais. Foram aplicados e disponibilizados aos alunos questionários online com 19
perguntas objetivas e 3 perguntas discursivas com o objetivo de avaliar a satisfação dos alunos em
relação à dinâmica do Desafio ENADE e entender as principais alavancas de melhoria (figura 5).
Em 2014.1, 11.400 alunos responderam à pesquisa de satisfação com um net
promoter score de 42. O net promoter score mostra, em uma escala de 0 a 10, o quanto o cliente
indicaria o projeto para um amigo ou familiar. Numa escala de 0-10 os alunos deram as seguintes
médias às principais perguntas objetivas de satisfação: eu recomendaria o Desafio ENADE para um
amigo ou parente (8.3); O Desafio ENADE está sendo útil na minha preparação para o ENADE (8.3);
gostei da dinâmica do Desafio ENADE (8.2).
Em 2014.2, 25.840 alunos responderam a pesquisa de satisfação com um net
promoter score de 44. Numa escala de 0-10 os alunos deram as seguintes médias às principais
perguntas objetivas de satisfação: eu recomendaria o Desafio ENADE para um amigo ou parente
(8.3); O Desafio ENADE está sendo útil na minha preparação para o ENADE (8.3); gostei da dinâmica
do Desafio ENADE (8.3) (figura 6).
Além das questões objetivas de satisfação que permitiram calcular indicadores
numéricos, as questões discursivas de satisfação permitiram entender os principais acertos do projeto
(figura 7) e permitiram extrair insights para planejar melhorias e evoluções (figura 8).
4.8 INDICADORES DE CAPTAÇÃO DE CLIENTES – INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM)
INDICADORES RELACIONADOS AO AUMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS

Não Aplicável.

4.9 RESULTADOS OBTIDOS JUNTO À COMUNIDADE – INDICAR E APRESENTAR (SE
HOUVEREM) INDICADORES RELACIONADOS AOS RESULTADOS DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Não Aplicável.
4.10 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE – INDICAR E APRESENTAR (SE HOUVEREM)
INDICADORES RELACIONADOS À ECONOMIA, AO MEIO AMBIENTE E À SOCIEDADE

Não Aplicável.
4.11 OUTROS INDICADORES DE RESULTADOS ORGANIZACIONAIS – INDICAR E APRESENTAR
(SE HOUVEREM) INDICADORES TANGÍVEIS E NÃO TANGÍVEIS APURADOS DURANTE A
AVALIAÇÃO DA PRÁTICA EFICAZ E NÃO CONTEMPLADOS NOS ITENS ANTERIORES

De forma geral a metodologia do Desafio ENADE permitiu que (I) os alunos
estudassem mais, (II) de forma mais eficiente e (III) com uma gestão e acompanhamento muito mais
próximos de seus professores e coordenadores e gestores.
Em relação à quantidade de estudo, indicadores como a “Quantidade de
Exercícios realizados por Semestre” e de “Tempo de estudo por Semestre na Plataforma” foram
acompanhados. Na linha de eficiência de estudo, os algoritmos de adaptive learning calculam o
aumento esperado de proficiência por estudo entregue. Este é um indicador chave para conseguirem
evoluir na eficiência de recomendação dos algoritmos. Finalmente, em relação ao acompanhamento
dos professores, coordenadores e gestores, indicadores como a “Quantidade de Acessos” e medidas
de “Engajamento dos Colaboradores” foram acompanhadas.
Na linha do impacto acima, indicadores não tangíveis acabaram sendo
desenvolvidos. Pode-se citar o “Hábito do estudo”, representado pela facilidade com a qual os alunos
entendem que devem entregar semanalmente seu Estudo Individualizado. Além disso, a cultura de
gestão acadêmica da organização também sofreu uma evolução, na qual professores e gestores
acadêmicos criaram uma familiaridade muito maior com o acompanhamento contínuo de metas
acadêmicas.
5 LIÇÕES APRENDIDAS: APRESENTAR ERROS E/OU ACERTOS QUE POSSAM SERVIR DE
REFERÊNCIA PARA FUTURAS AÇÕES
5.1 ACERTOS EM 2014



Alto engajamento de alunos e professores: o engajamento dos

professores e alunos foi um risco identificado no início do Projeto e tratado por
diversas ações. Para garantir tal engajamento, além da comunicação, foi vinculado à
plataforma um sistema de pontos, além de vincular o projeto às notas em disciplinas
e fornecerem premiações para os melhores desempenhos. Tais ações foram

extremamente efetivas e serão mantidas no próximo ano do Projeto, no qual ele será
aplicado para um grupo diferente de alunos. Além desse engajamento no projeto, os
alunos foram para o dia do ENADE mais conscientes sobre a importância e
responsabilidade do papel de cada um.


Plataforma centrada no aluno: A estrutura da plataforma alavanca

as melhores práticas de design de informação web como minimalismo orientado a
funcionalidades chaves e consistência de padrões. A funcionalidade primária da
plataforma é o estudo personalizado, toda a arquitetura e estrutura de navegação foi
desenhada de forma a potencializar que o aluno estude. Esta simplicidade trouxe
fortes ganhos de engajamento por garantir que os mais de 56.000 alunos com
diferentes níveis de familiaridade com plataformas web conseguissem entender o
propósito e dominar a usabilidade com baixo esforço.


Gestão da Performance eficaz por meio de indicadores:

indicadores de performance foram aplicados a todos os níveis de gestão da
plataforma. Por meio de um acompanhamento de metas com base nas entregas que
os alunos deveriam fazer na plataforma, a gestão acadêmica foi efetiva e garantiu
altos índices de engajamento.


Engajamento de alunos e professores: o engajamento dos

professores e alunos foi um risco identificado no início do Projeto e tratado por
diversas ações. Para garantir tal engajamento, além da comunicação, foi vinculado à
plataforma um sistema de pontos, notas em disciplinas e foram oferecidas
premiações para os melhores desempenhos. Tais ações foram extremamente
efetivas e serão mantidas no próximo ano do Projeto, no qual ele será aplicado para
um grupo diferente de alunos.
5.1.2 OPORTUNIDADES DE MELHORIA



Evolução na comunicação de Educadores com alunos: tendo em

vista que foi trabalhado ao longo de 2014 com mais de 56 mil alunos de Graduação
no projeto Desafio ENADE, uma das lições aprendidas estava relacionada à
importância e dificuldade da comunicação de cada Educador com seu grupo de
alunos. Os alunos do Ensino Presencial estão espalhados por todo Brasil enquanto
que os alunos da Educação à Distância além de possuírem essa característica,
também possuem a barreira da Distância com seus Professores e Coordenadores de
Curso. Foi identificado que o cascateamento adequado da comunicação foi uma
dificuldade ao longo do Projeto e um dos motivos foi o fato de os Educadores não
perceberem em qual área deveriam focar em cada momento do Projeto. Essa falta de
percepção, na maioria das vezes ocorria devido ao grande número de alunos e
gestores acadêmicos que cada Educador possuía em sua estrutura organizacional do
Projeto.



Maior motivação e comunicação direta com os alunos: desde o

início do Projeto ficou entendido que a motivação dos alunos seria essencial para o
sucesso do mesmo. Foi aplicado o vínculo do projeto com a nota, bônus de pontos
para ações que o aluno fazia na plataforma e prêmios relacionados à Educação para
os melhores alunos. Verificaram porém que por ser uma nova tecnologia e um novo
projeto para os mais de 56.000 alunos, a comunicação direta deveria ser a mais
detalhada e clara possível, a fim que o aluno entenda quais são suas atividades e o
desempenho esperado a cada etapa do Projeto para atingir seu melhor resultado.
Foram utilizados E-mails Marketing, e-mails disparados pela plataforma sempre que
um aluno recebia uma nova atividade, comunicação direta na plataforma por meio de
uma área de “Perguntas Frequentes”, canal direto para que todos os alunos
pudessem tirar dúvidas, entre outros. Ao longo do Projeto, ficou evidente a
necessidade de “descomplicar” ainda mais todas as explicações para os alunos.

6 AÇÕES DE CONTINUIDADE ESPECIFICAR QUAL O PLANEJAMENTO DE CONTINUIDADE DA
PRÁTICA EFICAZ. QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS E METAS FUTURAS


acadêmica:

Maior inteligência em ações de comunicação e intervenção
Foi aprendido em 2014 que os Educadores precisavam de uma

comunicação efetiva da parte da equipe do Projeto para conseguirem atuar nos
resultados inferiores de um grupo de alunos. Para 2015, já foi planejado a inserção
de uma nova funcionalidade na plataforma de Ensino Adaptativo, chamada de “Mapa
do Professor” e outra chamada de “Intervenção Acadêmica”. O “Mapa do
Professor” é um checklist mutável e inteligente que indicará ao Educador, dado os
resultados dos indicadores de performance naquele momento do projeto, quais as
ações mais efetivas de comunicação a serem feitas. A funcionalidade “Intervenção
Acadêmica”, irá calcular quais as intervenções mais efetivas a serem feitas na
operação acadêmica a fim de maximizar o impacto em aumento de proficiência.
Essas intervenções poderão ser tanto feitas de forma automatizada, através de
disparadores de e-mails e mensagens via celular para diversos stakeholders, quanto
gerar sugestões de ações para que mediadores acadêmicos humanos (membros da
equipe de gestão do Projeto) atuem de forma direta. Todas as intervenções serão
medidas e seu impacto avaliado de forma que o sistema inteligente de intervenção
acadêmica fique cada vez mais eficiente.


Aumento da motivação e comunicação gamificada e inteligente

com os alunos: com a necessidade de facilitar ainda mais o entendimento dos
alunos sobre o Desafio e aumentar o engajamento, para 2015 será criada uma
funcionalidade na plataforma chamada “Mapa do Aluno”. No Mapa, o aluno terá
passo a passo o que ele deve fazer ao longo do semestre. Conforme ele realizar as

atividades, o “Mapa do Aluno” indicará como atividade concluída. Assim, os alunos
saberão desde o início do Projeto qual é o desempenho esperado e quais são as
etapas seguintes a serem concluídas. Através do “Mapa do Aluno”, também
aumentaremos a gamificação da plataforma. Conforme o aluno atingir etapas
importantes e/ou concluir marcos de qualidade, receberá medalhas, troféus e bônus
de pontuação. Além dessa comunicação direta para com o aluno via plataforma, é
entendido que em casos que o aluno não acessou a plataforma para realizar suas
atividades a comunicação mais efetiva é via SMS. Essa falta de acesso, em 2014,
muitas vezes deu-se por dificuldade da transferência de informação e por falta de
costume que os alunos possuem com a tecnologia. Assim, outra forma de facilitar a
utilização da plataforma pelo aluno é simplificando o acesso, porém sem perder a
segurança de informações. Em 2015, o acesso do aluno será alterado para que ele
possa fazer login por meio de seu CPF. Com essas e outras ações, o objetivo é
cada vez mais facilitar a tecnologia para que o foco do aluno seja no aprendizado.


Análise dos Cadernos ENADE para calibragem da plataforma:

requisitaram aos alunos que entregassem os Cadernos ENADE com suas respostas.
Com esses resultados, se poderá comparar o resultado de cada aluno no ENADE
com o seu desempenho na Plataforma de Ensino Adaptativo. Através dessa análise,
será possível aumentar o fit do modelo e consequentemente aumentar a preditividade
da plataforma.


Resolução Comentada das questões: para 2015, será produzido o

conteúdo com a resolução comentada das questões. O pedido foi feito pelos alunos e
orientado pelos Educadores participantes do Projeto e tem como objetivo aumentar a
qualidade do material disponível na plataforma.


Acompanhamento da evolução das metas: No decorrer do Projeto

era possível que o gestor acadêmico acompanhasse os indicadores de performance
de seus alunos. Foi iniciado fora da plataforma um acompanhamento com a evolução
dos resultados de cada nível organizacional, para se visualizar o progresso de cada
meta. Assim, seria possível enxergar se houve melhoria no resultado por meio de
aumento do engajamento. O acompanhamento desse gráfico mostrou-se de extrema
importância na gestão de resultados por meta. Deste modo, a partir do próximo ano
esse gráfico ficará na plataforma disponível para todos os níveis organizacionais.


Introdução da preparação para o Exame da OAB: em 2015 os

alunos de Direito entrarão na plataforma de Ensino Adaptativo não só para se
preparar para o ENADE e sanar lacunas de aprendizagem por serem alunos
concluintes mas também para se preparar para o Exame da Ordem dos Advogados
do Brasil.


Evolução contínua e testes A/B: A plataforma possui uma profunda

e ágil camada matemática capaz de realizar diversos testes e processar algoritmos
de machine learning e aprendizagem. Com isso, constantemente, diversos testes são

feitos, entre eles testes A/B. Esses testes têm o objetivo de entender a eficiência de
ações e extrair insights sobre o que funciona melhor. Eles podem ser desde testes
abstratos, como por exemplo quais classes de algoritmos de adaptive learning
funcionam melhor para cada perfil de aluno, a testes mais concretos, como por
exemplo: o que funciona melhor para aumentar a proficiência do aluno - listas
semanais com 8 questões ou 16 questões (o trade-off aqui é quantidade de
exercícios realizados versus probabilidade de realizá-los dado que uma lista maior
pode ser mais cansativa).
7 ANEXOS
Os anexos são conteúdos à parte que a instituição pode adicionar para comprovar as ações
realizadas no projeto como gráficos, fotos, tabelas, orçamentos, entre outros. É importante que a
organização insira o máximo possível de informações para que a Comissão Avaliadora possa
compreender adequadamente a Prática Eficaz.

ANEXOS
Gráfico 1 – Eficácia do projeto
SUL
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FONTE: Cartões do ENADE SES 2013 recolhidos (251 cartões recolhidos, 6 cartões sem turma identificada na base); análise não considera 103 cartões
do N/NE/CO; Cadastro de alunos grupo piloto
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Gráfico 2- Indicadores de Engajamento e Proficiência

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 3 – Desempenho Grupo de Alunos

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 4 - Proficiência

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 5 – Comparativo de Performance

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 6 – Resultado por Conteúdo

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 7 – Indicadores Individualizados

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 8 – Indicadores Agrupados

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 9 – Resultados Alcançados

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Gráfico 10 – Dashbord Gerencial

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 1 – Pontuação

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 2 – Pesquisa de Satisfação Professores

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 3 – Pesquisa de Satisfação Professores

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 4 – Pesquisa de Satisfação Professores

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 5 – Pesquisa de Satisfação

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 6 – Pesquisa de Satisfação Alunos

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 7 - Pesquisa de Satisfação Alunos

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

Figura 8 - Pesquisa de Satisfação Alunos

Fonte: Projeto Desafio ENADE 2014.

