
Aulas presenciais mediadas 
por tecnologia



Seja bem-vindo à FGV!

Assista ao vídeo da Profa. Mary Murashima, Diretora de Gestão Acadêmica do Instituto de Desenvolvimento 

Educacional da Fundação Getulio Vargas.

https://player.vimeo.com/external/401489758.hd.mp4?s=9b5b5d9f3309c9f8c0d782b6d651ef2fa1631bf5&profile_id=174


Você participará das aulas e fará as avaliações de casa, 

sem a necessidade de deslocamento até a sua unidade.

Outra vantagem do Zoom é que você também poderá 

participar das aulas pelo celular ou pelo tablet.

Os professores serão os mesmos e todos os seus colegas 

estarão no mesmo ambiente virtual. 

Como assim? Aulas 

presenciais mediadas 

por tecnologia?



Quais são as vantagens do Zoom?

O Zoom viabiliza uma metodologia moderna, adotada em 

outros programas da FGV desde 2016 e nas melhores 

escolas de business do mundo: o SNOC – Small Network 

Online Courses.

Ao adotar essa metodologia, buscamos não apenas 

superar as limitações de mobilidade impostas pela crise do 

COVID-19, garantindo o bem-estar dos nossos estudantes, 

mas também aproveitar a oportunidade para que eles 

desenvolvam competências digitais e de trabalho em times 

virtuais, que, segundo o World Economic Forum, serão 

competências essenciais para os líderes do século XXI.



O que mais preciso saber?

As características da sua aula presencial serão preservadas, 

portanto, a sua participação via Zoom é tão importante quanto 

seria a sua participação nas aulas presenciais.

Entretanto, caso deseje retomar algum ponto da aula depois 

da transmissão ao vivo, o professor irá disponibilizar um link

para a aula gravada, na sala virtual da sua disciplina no 

eClass FGV, e apenas a sua turma terá acesso a esse link... 

Mais uma vantagem que só a aula mediada 

por tecnologia tem! 



Uma aula via Zoom...

Assista à aula do Prof. André Barcaui sobre o tema Agilidade nos Negócios e nos Projetos e observe como pode 

funcionar uma aula via Zoom. 

https://zoom.us/rec/share/_tdwAb7t2EBLRs-R2WHxBL4aJoj-X6a813BPr_ALy08Gj6kQ4sLr7U2QZ71Pfqiw


O eClass FGV é a ferramenta de apoio ao ensino presencial da FGV e 

tem como principal função prover um ambiente virtual que estimule:

a aprendizagem colaborativa

a comunicação entre professores e estudantes 

o acesso a recursos didáticos das disciplinas 

dos cursos

Mas e o eClass FGV?



Mas e o eClass FGV?

Pelo eClass FGV, você poderá:

▪ criar o seu perfil pessoal para que os seus colegas e 

professores possam acessar as suas informações: redes 

sociais, dados de contato, escolaridade, experiência 

profissional, entre outras;

▪ acessar todas as informações e o material didático das 

suas disciplinas;

▪ interagir com colegas e professores de forma síncrona 

ou assíncrona, 7 dias por semana, 24 horas por dia;

▪ entregar seus trabalhos e receber feedback dos 

professores.



O eClass FGV conta com uma vasta biblioteca digital.

Não acabou...

Mais de 100 e-books das Publicações 

Management – baixe quantos quiser!

Videoteca com inúmeros vídeos produzidos 

pela FGV.

Biblioteca Pearson e MinhaBiblioteca, com 

milhares de títulos que abordam diversas 

áreas de conhecimento.

Biblioteca Digital da FGV, um portal de 

acesso a inúmeras fontes de consulta da 

FGV e de diferentes instituições. 



A FGV espera por você!



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.


