
 

 

Mais que Educação, trabalhamos pela transformação social. 

 “... a ideia é 25% e a implementação é 75% da solução.” 
Michael Fullan (especialista canadense em reforma educacional) 

 

PROJETO DE FUTURO – GRUPO BRASÍLIA EDUCACIONAL 

Vivemos um momento de crise sem precedentes e a Educação Superior irá assumir o 
protagonismo e efetivamente fazer uma história diferente na formação profissional. 

Nos últimos meses trabalhamos *um modelo acadêmico de aprendizagem por competências, 
em formato híbrido, tornando os momentos presenciais e virtuais, síncronos e assíncronos, 
teoria e prática, um só fazer, de forma fluida, integrada, e conectada por metodologia 
inovadora. Transformamos todas os componentes curriculares/ disciplinas de nossos cursos 
em ambientes de aprendizagem possíveis de ocorrer nas modalidades presencial e digital*.  

Foi um ato de coragem que só instituições sólidas e comprometidas com a integralidade da formação 
poderiam assumir. Somos protagonistas de um novo tempo, no mundo do pós-pandemia. 

Não existem disciplinas presenciais e disciplinas virtuais porque acreditamos que, assim como 
nossas vidas, a educação precisa seguir uma dinâmica muito mais conectada com a realidade do 
mundo do trabalho. Aqui construímos não só a “empregabilidade”, mas a “trabalhabilidade” na 
preparação para o futuro. 

Em benefício e para proteção de toda a nossa comunidade de estudantes e educadores, e sempre 
dentro de padrões de qualidade e cumprindo as exigências legais, nosso *Projeto de Futuro* híbrido 
nos permitiu sobreviver ao ano de 2020. 100% da nossa base recebeu serviços educacionais dentro 
de suas casas, em um cenário de aprendizagem que experimentou a tecnologia como ferramenta 
para potencializar, aprimorar e aproximar a interação entre instituição e estudantes. Cuidamos, 
inclusive, da saúde emocional daqueles que continuaram em busca de realizar o seu projeto de vida 
e carreira, e não os deixamos sucumbir. 

Cientes como educadores e educadoras de nossa responsabilidade, que integra de forma 
indissociável nosso propósito, e sabedores também dos desafios que nos cercam neste *mundo 
novo*, nosso posicionamento é trabalhar intensamente padrões de qualidade e inovação nas 
relações de conhecimento e aprendizado, para trazer experiências que formarão habilidades para o 
mercado, a despeito das restrições temporárias que têm desafiado toda a sociedade e que, sabemos, 
ainda teremos que conviver no decorrer de 2021 e para o resto de nossas vidas. 



 

 

O mundo mudou, sair de casa, depois do aprendizado de 2020, precisará ter sentido. 

Para a melhor compreensão do nosso Projeto de Futuro, nos colocamos à disposição da 
comunidade para todos os esclarecimentos necessários, considerando que é natural o 
sobressalto quando nos deparamos com a mudança. 

Nossa proposta incluiu disponibilização de salas de aula virtuais, materiais para as aulas e 
investimento em recursos e na formação dos docentes para atuar no ambiente de uso intenso de 
tecnologias e potencializar as oportunidades de aprendizagem. Precisamos seguir adiante no 
caminho de oferecer Educação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. 

Neste sentido, disponibilizamos canal direto de comunicação, a ser compartilhado sem restrições 
com todos que tenham e sinalizem interesse em compreender os detalhes da nossa proposta e 
participar conosco na sua construção. Nas nossas instituições não há proibido ou obrigatório, há 
diálogo e construção diária participativa de um “novo melhor”.  

Acreditamos no Brasil e na nossa competência, como educadores e como cidadãos, para superar 
esse momento com atenção, mantendo a serenidade e objetividade, para juntos podermos, em 
breve, olhar para esse momento como uma oportunidade inestimável de amadurecer e fortalecer 
ainda mais nosso compromisso com todos, no caminho contínuo da transformação social de nosso 
país. 

*Fale com seu gestor local, venha conhecer o nosso Projeto Acadêmico, mergulhe no futuro que 
chegou hoje e faça o seu diferente*. 

 

 

Cordialmente. 

Diretoria Acadêmica e Pedagógica do Grupo Brasília Educacional. 

 


