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Não deve ser confundida com Ensino à Distância (EaD).
Não deve ser confundida com Ensino Remoto Emergencial. 
 
Possibilidades de adoção para:

•  Atividades de ensino realizadas utilizando remotos e TICs
•  Interação entre docentes e discentes
•  Atividades redacionais
•  Orientação em pesquisas temáticas e disciplinares
•  Organização de grupos de estudo e seminários
•  Práticas laboratoriais (quando puderem ser adequadas)
•  Colaboração entre IES nacionais e internacionais
•  Bancas de qualificação, dissertação e tese

 Aprendizagem Híbrida na pós-graduação s.s. 



•  Aumentar colaborações de pesquisa e orientação com 
outras IES nacionais e internacionais

•  Inclusão de conteúdos ministrados por docentes de 
outras IES nacionais e internacionais

•  Maior interação entre discente e orientadores a partir do 
uso de TICs

•  Green New Deal 

Potenciais 



•  Manutenção de algum grau de presencialidade nos 
Mestrados e  Doutorados

•  Pelo menos 50% das atividades realizadas por 
discentes devem ser presenciais

•  Vivência no ambiente universitário e a troca de 
experiências dependem da construção de vínculos;

•  Especial cuidado com atividades práticas (observações 
in loco, coleta de dados, experimentações clínicas ou 
laboratoriais).

  

Ressalvas importantes



•  Projetos pedagógicos dos Mestrados e Doutorados 
devem contemplar inclusão da Aprendizagem Híbrida

•  PPGs que incorporarem atividades híbridas não devem 
ser avaliados pela CAPES com base na modalidade 
(atividades híbridas / presenciais).

•  Atividade híbridas devem ser facultativas aos PPGs! 

•  Não obrigatoriedade de adesão a qualquer modelo de 
pós-graduação que inclua Aprendizagem Híbrida. 

•  PPGs: apontar no Coleta anual como a aprendizagem 
híbrida estaria sendo implementada e as perspectivas de 
impacto dessas ações na qualidade do programa.

Projetos pedagógicos e avaliação



•  Exemplo de normativa interna para os PPGs

Normativas internas



Normativas internas



Além de normativas e iniciativas dos PPGs, é preciso: 

•  Garantia de dotação orçamentária voltada às atividades 
híbridas na LOA 

•  Suporte financeiro que garanta infraestrutura, 
equipamentos atualizados, acesso à internet rápida e 
estável, salas com capacidade para webconferência

•  Capacitação a servidores e docentes

Não deve se pautar apenas na adequação da estrutura de 
TICs já existentes (adequação emergencial) 
 
 
 

Garantias orçamentárias



Normativas a serem construídas pela CAPES: em 
permanente diálogo com a comunidade

•  Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES, COPROPI) 

•  Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
Graduação (FOPROP) 

•  Representação discente da pós-graduação (Associação 
Nacional de Pós-Graduandos - ANPG) 

 
Corpo discente é o principal agente do processo de 
entrelaçamento do online e do off-line.

Diálogo permanente



•  Aprendizagem híbrida não deve ter vinculação direta 
com a ideia de afastamento entre aluno/professor e a IES.

•  Intensificação de atividades virtuais/remotas: aumento de 
espaços ociosos nas IES. 

•  Rearranjo dos espaços físicos e criação de espaços 
multiuso, utilizados de forma criativa, envolvendo 
comunidade universitária e entorno.

•  Formas de aprofundar a fruição do conhecimento e da 
cultura, para além do conteudismo da sala de aula

•  Discussão sobre implementação de Aprendizagem 
Híbrida: pós-graduação e graduação 

Espaços ociosos?



•  Pacote de reformas, investimentos e ajustes vinculados à 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas e 
outros aspectos da crise ecológica.

•  Abordagem “verde”: reduzir emissões de carbono com 
deslocamentos aéreos (nacionais e internacionais)

•  Definir as prioridades, alinhando os interesses dos PPGs 
com a infraestrutura que será construída.

Green New Deal 


