“Gestão da aprendizagem no contexto das transformações”

PROGRAMAÇÃO
24/08/2018 – Sexta-feira
14:00 – 17:00
Local: FECAP,
INSPER e
ESPM

MASTERCLASSES (aulas especiais, de 3 horas, com pagamento à parte)

14:00 – 17:00

XI SENANGRAD (Seminário de coordenadores de cursos de graduação em Administração)

- Assurance of Learning (FECAP) – Kathy Krentler – em inglês, SEM tradução simultânea
- Laboratório de inovação, aprendizagem e mindfulness (ESPM) - Profa. Lucia Cristina Silveira R. F. de B. Gurney
- Inovação pedagógica em IES brasileira (ESPM) – Prof. Fernando Domingues
- Aplicativos que colaboram para o processo de ensino-aprendizagem: Plickers, Socrrative, Zipgrade e Kahoot (ESPM) Prof. Danilo M. Torini
- Utilização de PBL como método de ensino-aprendizagem (ESPM) - Prof. Alexandre Salvador
- Desenho de disciplina para gestão de aprendizagem (INSPER) - Profa. Débora Mallet e Profa. Juliana Massi

- Lançamento do Programa de Formação de Gestores de Curso da ANGRAD
16:00

ABERTURA DO CREDENCIAMENTPO

17:00

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

19:30

CERIMÔNIA DE ABERTURA

20:00

PALESTRAS MAGNAS
- Tami Kesselman (Aligned Invested Global – EUA) - em inglês, COM tradução simultânea
- Ruy Shiozawa (Great Place to Work – Brasil)

25/08/2018 - Sábado
09:00

SESSÕES PARALELAS DE CONTEÚDO
- Evasão nos Cursos de Administração
- Aprendizagem por projeto: planejamento, realização e avaliação da aprendizagem
- TEcnoPUC
- Diretrizes curriculares
- O estudante como protagonista do/no processo de aprendizagem
- Trabalhos de conclusão em Administração
- Acreditação de qualidade
- AIESCEC
- Oficina de acreditação internacional
- Rubricas e protocolos- ferramenta de suporte a avaliação da aprendizagem e feedback
- Metodologias ativas mediadas pela tecnologia digital
- Mídias sociais como ferramenta de ensino-aprendizagem
- Elaboração de pareceres sobre artigos acadêmicos

10:30

SESSÕES PARALELAS DE CONTEÚDO
- Marketing Educacional
- Aprendizagem por projeto: planejamento, realização e avaliação da aprendizagem
- Estilos de aprendizagem
- Oficina de diálogos construtivos
- O Estudante como Protagonista do/no processo de aprendizagem
- Atividades complementares
- As empresas juniores no processo de formação

- Oficina de acreditação internacional
- Rubricas e protocolos - Ferramenta de suporte a avaliação da aprendizagem e feedback
- Metodologias ativas mediadas pela tecnologia digital
- Mídias Sociais como ferramenta de ensino-aprendizagem
- Elaboração de pareceres sobre artigos acadêmicos
12:00

INTERVALO PARA ALMOÇO

13:30

SESSÕES CIENTÍFICAS
- Apresentações orais de trabalhos – ENANGRAD JÚNIOR e ENANGRAD PLENO

15:00

COFFEE BREAK

15:00 – 16:00

SESSÃO CIENTÍFICA
- Apresentações de trabalhos - ENANGRAD PLENO – MODALIDADE: PÔSTER

15:30

ESPAÇO CNE-ANGRAD
Coordenação: Prof. Antonio Freitas

17:00

PALESTRA MAGNA
- Kathleen Krentler (San Diego State University – EUA) - em inglês, COM tradução simultânea

18:00

MESA DE DEBATE SOBRE GESTÃO DA APRENDIZAGEM

19:00

HAPPY HOUR ENANGRAD

26/08/2018 - Domingo
09:00

SESSÕES CIENTÍFICAS
- Apresentações orais de trabalhos – ENANGRAD JÚNIOR e ENANGRAD PLENO

10:30

SESSÕES PARALELAS DE CONTEÚDO
- Uso de ERP na gestão
- Inovações no ensino de empreendedorismo
- O estado da arte da EaD
- Oficina de jogos de negócios
- Consórcio STHEM na Administração
– Carreira e pós--graduação stricto sensu
- Orientações sobre ingresso em programas strictu sensu
- ENADE 1 – preparação
- Novos instrumentos de avaliação do Ministério da Educação
- Gamificação de cases corporativos
- Google na sala de aula
- Espaço RAEP

12:00

INTERVALO PARA ALMOÇO

13:30

SESSÕES CIENTÍFICAS
- Apresentações orais de trabalhos – ENANGRAD JÚNIOR e ENANGRAD PLENO

15:00

SESSÕES PARALELAS DE CONTEÚDO
- Números do setor

- Como trabalhar a formação de professores para uma cultura de Gestão da Aprendizagem? A experiência do
INSPER sobre gestão e desenvolvimento de docentes.
- Papel dos tutores e professores no EAD
- Novas técnicas organizacionais e tecnologias aceleradas e a necessidade de Administração
- Método de caso como recurso pedagógico: porque e como utilizar
- Pedagogia da cooperação e interação professor – aluno
- Aprendizagem personalizada: uso de instrumentos de análise individual
- ENADE 2 - características, normas e relatórios
- Oficina de padrões de acreditação para escolas brasileiros e cases de sucesso no mercado de MBA.
- Oficina Prêmio ANGRAD
- Jogos de empresas
- Dinâmica dos grupos e sua importância na mediação da aprendizagem
16:30

COFFEE BREAK

17:00

PALESTRA MAGNA
- Maryam Omari (Edith Cowan University – Austrália) - em inglês, COM tradução simultânea

19:00

JANTAR DE PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO (por adesão) – Local Casa de Portugal (ao lado da FECAP)
- Cerimônia de premiação dos melhores artigos do ENANGRAD PLENO
- Cerimônia de premiação do 1º Prêmio ANGRAD de inovação em ensino e aprendizagem
- Cerimônia de encerramento do 29º ENANGRAD

ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO - O compromisso do ENANGRAD é fornecer a discussão e o estudo de casos de interesse por palestrantes habilitados. Eventuais
alterações na programação serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Caso algum palestrante não possa comparecer ao ENANGRAD, empenhará em
esforços para substituir o palestrante ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme o programado.

