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Como o educador pode potencializar a sua 
liderança com os alunos Zoomers e Gen Alpha?

Pós Dr. José Paulo Pereira Silva
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A Geração Z e os Millennials podem reivindicar a maior parte da atenção da mídia, mas 
outra geração está beliscando seus calcanhares. Estamos falando sobre a Geração 
Alpha, também conhecida como iGeneration. Nascidos entre 2010 e 2025 e a 
Geração Z nascidos entre 2000 e 2010. E embora muitos ainda nem tenha nascido, 
eles já estão moldando o futuro.

Nos próximos anos, o setor de ensino superior começará a se preparar para a chegada 
da Geração Alpha. Compreender essa geração e suas características definidoras pode 
ajudar as escolas, faculdades, universidades e profissionais da educação a se 
prepararem para o que está por vir. Continue lendo para um resumo de 10 coisas para 
saber sobre a Geração Alpha e educação.

Introdução
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A Geração Alpha ainda está em sua infância - literal e figurativamente - mas 
quando seus membros atingirem a maioridade, eles serão a geração mais 
educada de todos os tempos. O pesquisador social Mark McCrindle disse à 
AdAge : “A Geração Alpha será a geração mais educada de todos os 
tempos, a geração com mais tecnologia fornecida e, globalmente, a 
geração mais rica de todos os tempos”. Essa é uma boa notícia para as 
instituições de ensino superior, mas com uma ressalva: a Generation Alpha 
também tem expectativas altas - e totalmente diferentes. O takeaway? A 
disposição e prontidão das universidades em atender a essas expectativas é um 
empreendimento.

1. Eles serão a geração mais educada.
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A geração do milênio pode ser a primeira geração criada no mundo digital, mas 
os Alphas estarão acostumados com a integração contínua da tecnologia em 
suas vidas em uma escala sem precedentes. Na verdade, as evidências sugerem 
que os Alphas superarão as habilidades tecnológicas de seus pais antes de 
completarem oito anos!

Dan Schawbel, diretor de pesquisa da Future Workplace e autor de Promote 
Yourself, disse ao SmartBrief : “Eles não conheceram um mundo sem 
realidade virtual, smartphones, leitores eletrônicos, a Internet das coisas 
e vestíveis. O uso dessas tecnologias parecerá muito natural para eles, e 
seu comportamento influenciará as gerações mais velhas, como vimos no 
passado com a geração Y e a geração Z. ”

2. A tecnologia será a chave.
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Uma década atrás, a maioria de nós não poderia ter imaginado o impacto do Siri, 
Alexa e Google Assistant em nossas casas e vidas. Para Alphas, é o oposto: a 
presença de assistentes de voz e IA é uma parte natural de sua existência.

A Eduniversal Evaluation Agency (EEA) propõe : “A abordagem de 
aprendizagem [da Geração Alpha], fomentada por sua introdução precoce 
a ferramentas inteligentes, será mais assimilada a robôs de IA e 
computadores quânticos do que ao raciocínio humano convencional ... A 
verdade é que é difícil para prever como a IA e a Geração Alfa irão 
interagir quando se trata de educação, mas é quase certo que sim, 
provavelmente diariamente. Como a transferência de conhecimento 
ocorrerá depende de como os educadores aproveitarão o poder da 
IA para permanecer relevante. ”

3. A IA será um fator na experiência educacional.
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Alphas são usados para o acesso imediato à informação. Como tal, experiências 
de aprendizagem altamente personalizadas e direcionadas são críticas. A vice-
presidente sênior e reitora da universidade, Pam Benoit, disse ao Nature 
Index : “A palestra não funcionará com eles”. Então, o que será? Tutoriais 
e outras formas de aprendizagem facilitada, como módulos de 
aprendizagem online.

Embora abrir mão das convenções possa ser difícil, é necessário, insiste 
Benoit. “Estamos em um ponto no tempo em que temos um enigma. 
Temos boas ideias, mas precisamos assumir o risco ao buscar essas 
abordagens. Quando criamos o futuro, temos que nos explicar e redefinir 
as expectativas ”, insiste.

4. O aprendizado altamente personalizado é obrigatório.
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Dada a capacidade da Generation Alpha de encontrar informações 
por conta própria de forma rápida e fácil, surge a pergunta: Será 
que eles vão precisar de diploma universitário? A EEA diz: “Quando 
a geração Alpha chegar ao mercado de trabalho, um Bacharel em 
administração de empresas será tão único quanto ter uma conta no 
Instagram. A Geração Alfa passará mais anos aprendendo do que 
qualquer geração anterior, pois a tecnologia se moverá ainda mais 
rápido. Diplomas multifacetados que eram muito populares entre os 
millennials terão um valor nominal zero no mercado de trabalho. ”

Esta não é uma sentença de morte para universidades. Em vez 
disso, é uma oportunidade para o ensino superior evoluir para 
fornecer as habilidades e conhecimentos que os alunos e 
trabalhadores de amanhã vão querer e precisar, como eles querem 
e precisam - com tecnologia, aprendizagem online e aprendizagem 
do mundo real assumindo papéis centrais.

5. Eles exigirão uma “ supereducação ”, 
mas não necessariamente diplomas.

Algumas universidades já começaram a correr. Pegue uma 
nova universidade de engenharia no Reino Unido que 
oferecerá aos alunos módulos de aprendizagem de três 
horas, períodos de 10 semanas e um grande foco em 
parcerias com a indústria. Judy Raper, reitora fundadora 
da PLuS Engineering, que está desenvolvendo uma nova 
universidade, disse à Nature Index : “Vamos expor os 
alunos à solução de problemas na indústria, que muitas 
vezes está muito à nossa frente”.

De acordo com a fundadora e CEO da NEO, Alejandra Otero, 
uma empreendedora especializada em marketing digital e 
recrutamento de estudantes para instituições de ensino 
superior, "Há muitos empregos [para a Geração Alpha] 
ainda não inventados. Portanto, é necessário 
'reinventar' e ' formação contínua'."
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Pode levar anos até que um membro da Generation Alpha entre pelas portas de 
suas instituições, mas o momento de começar a planejar a transição é agora, 
pois isso exigirá uma revisão das culturas institucionais, de acordo com a autora 
do Breakaway Learners Karen Gross.

“Se uma universidade não tem largura de banda suficiente, plugues ou 
estações de carregamento, ou não tem pessoal suficiente que esteja 
usando tecnologia, você não pode acordar e corrigir tudo isso de repente 
quando a geração alfa chegar. Você tem que planejar e pensar como será 
a próxima geração ”, disse Gross ao The Guardian.

6. Não há tempo como o presente para começar a 
planejar.
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Daqui a uma década, haverá cinco gerações trabalhando lado a lado no local 
de trabalho. Os Alphas não serão apenas o mais novo grupo geracional, mas 
também o maior de todos os tempos, com cerca de dois bilhões. Então, o 
que eles procuram no local de trabalho? De acordo com David Bach, 
autor do best-seller The Automatic Millionaire , Generation Alpha 
impactará o local de trabalho de várias maneiras , incluindo trabalhar 
apenas para empresas que se alinham com seus valores; 
desconsiderar a privacidade no trabalho; abraçando diversos locais 
de trabalho; escolher a tecnologia em vez da conexão humana; 
esperando locais de trabalho tecnologicamente avançados; 
requerendo suporte de saúde mental no trabalho; e ter confiança para 
fazer mudanças.

7. Eles serão um tipo diferente de funcionário
em um tipo diferente de local de trabalho.
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Existem muitas razões para as organizações adotarem culturas de inovação. Mais um 
para adicionar à lista? Os Alfas da Geração são inerentemente voltados para a inovação. 
De acordo com Robert Hannah da Grant Thornton , “Mais do que qualquer geração 
de jovens antes deles, a Geração Alphas buscará o 'mais recente' e o 'mais 
novo' e eles não terão escrúpulos em trocar de produtos e serviços. Uma 
consequência é que o ciclo de vida de marcas e produtos ficará mais curto. As 
marcas terão que investir para garantir que tenham um novo pipeline de 
produtos e serviços que atenda continuamente. ”

8. A inovação é o imperativo.

98



A última revolução industrial, Indústria 4.0 - a tendência de 
interconectividade, automação, aprendizado de máquina e dados em tempo 
real - continuará a transformar o local de trabalho, incluindo mudanças na 
empregabilidade. Isso também exige uma resposta das instituições de 
ensino superior.

Paul Johnson escreve para a The Drum Network : “A educação está no 
centro do fornecimento de habilidades. No entanto, com muita 
frequência, as partes interessadas do ES relutam em aceitar que 
agora é a hora de abraçar a inovação e criar uma solução digital que 
mudará a face da educação. As universidades podem prosperar neste 
novo cenário industrial, mas apenas se tiverem a visão de reimaginar 
sua abordagem ao digital.”

9. As universidades também devem levar em 
consideração a Indústria 4.0.
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Todos nós já ouvimos a expressão "O conteúdo é rei". Para a Geração Alpha, é um pouco mais 
específico: o conteúdo de vídeo reina supremo. Otero diz: “Esta geração está vendo muito 
mais vídeos. Eles estão acostumados com isso. Eles são mais impactados pelo vídeo e 
estão pressionando os pais a comprarem por meio do vídeo.

O conselho de Otero para profissionais de marketing de ensino superior, entretanto? “Eu 
implementaria muito conteúdo de vídeo. Nano conteúdo baseado em vídeo. Pequenos pedaços 
de cursos em seu currículo, em vez de empurrar as vendas, que agregam valor, em um nível de 
experiência”, diz ela.

Lembre-se de que o foco não são as vendas, mas o reconhecimento da marca. “[As 
universidades] devem começar a impactar a [Geração Alpha] com conteúdo significativo”, conclui 
Otero.

Embora grande parte da Geração Alpha ainda esteja em fraldas, o fato é que esta jovem geração 
já exerce um poder significativo e continuará a fazê-lo no futuro. Quanto mais as universidades se 
empenharem em entendê-los agora, mais bem preparadas estarão para atender aos desejos, 
necessidades e objetivos educacionais futuros da Geração Alpha.

10. O conteúdo do vídeo é rei.
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Já estabelecemos que as universidades devem evoluir para conseguir cortejar a 
Geração Alpha com sucesso. Mas a responsabilidade de evoluir não está 
inteiramente nas instituições; os professores também devem se adaptar. O Hack 
Learning exige um "currículo Alfa equilibrado" que consiste em "acesso total a 
tudo o tempo todo ".

Hack Learning também reitera o zelo empreendedor dos Alphas, e sua 
necessidade não apenas de aprender, mas também de aplicar esse aprendizado 
em situações onde seja relevante para públicos externos. Resumindo, diz Hack 
Learning, “a Geração Alpha cada vez mais precisa ver um alto grau de 
equilíbrio entre seus mundos fora da escola e como eles interagem e 
aprendem dentro da escola”.

11. Os educadores também devem se adaptar.
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Pontos Importantes:

Educadores para 
as Zoomers e Alpha:
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Entrar no mundo dos Jovens para que eles entrem no seu

Altamente tecnológico

Original

Inovador

Influencer digital

1

2

3

4

5
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Estudioso

Visão Global

Multifacetado culturalmente 

Hábil em conectar a teoria a prática

Super objetivo

6

7

8

9

10
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Ser um mentor 

Desenvolver atividades colaborativas com os alunos

Incentivar pesquisas e auto-aprendizado

Empreendedor

Profissionais Professores e não Professores por 
Profissão (com experiência prática)

11

12

13

14

15

105



Ensinar não que cai na prova mas o que cai na vida

Criar uma Cultura 

Criar relacionamentos (Conectar alunos intencionalmente)

Ser presente e engajado (estar sempre visível e disponível)

Ir além dos muros da escolar (criar parcerias com as 
comunidades)

16

17

18

19

20
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Coprodução com alunos – podcasts/streaming

Escola cada vez mais focada na experiência do aluno
(centros de interação, inovação, experiências)

Professores devem “super estrelas” (professores ativos e 
automotivados)

Paixão por ensinar e pelos projetos dos alunos

Mudança de Mindset (aprendizado constante)

21

22

23

24

25
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/Generation-Alpha-Mark-McCrindle-
ebook/dp/B08V23L5F8/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Mark+McCrindle&qid=1624463871&s=books&sr=1-1

Tudo o que você precisa saber sobre como criar, educar e guiar da melhor forma a 
Geração Alpha (nascida em 2010-24) - a geração mais dotada material e 
tecnologicamente alfabetizada de todos os tempos - para ajudá-los a viver da melhor 
maneira possível.

O renomado demógrafo social Mark McCrindle compartilha tudo o que precisamos 
saber sobre a Geração Alpha neste livro acessível e fascinante para pais e educadores 
sobre como a geração mais conectada globalmente (nascida em 2010-2024) crescerá, 
como devemos cuidar deles, o que nós devemos ensiná-los e o que precisamos estar 
cientes para garantir que obtenhamos o melhor deles.

Discutindo os impactos da recente pandemia de Coronavírus como uma crise 
educacional, de saúde mundial e econômica com um conjunto único de problemas 
apresentados a esta primeira geração de aprendizado remoto, Mark ajudará os pais a 
compreenderem como as experiências de vida das crianças de hoje realmente são 
complexas. 
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/Quest-Learning-Engagement-Strategies-Classroom-
ebook/dp/B076DVLRW3/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Quest+for+Learning%3A+How+to+Maximi
ze+Student+Engagement+%28Strategies+to+Engage+Students+in+the+Classroom+Using+Guided+Inq
uiry+Design%29&qid=1624463768&s=digital-text&sr=1-1

É crucial para professores e alunos do século 21 determinarem juntos o que um aluno 
aprenderá e em que ritmo. Este livro se aprofunda no aprendizado de busca, um 
modelo de investigação personalizável feito sob medida para os interesses, 
necessidades e habilidades do aluno. Aprenda como usar o questing para envolver os 
alunos em experiências de aprendizagem emocionantes, envolvê-los com objetivos 
viáveis, desenvolver habilidades do século 21 e promover a colaboração em espaços 
físicos e on-line.
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/Upgrade-Your-Curriculum-Practical-Transform/dp/1416614907

Em meio a uma confluência de mensagens relacionadas à responsabilidade, aos 
Padrões Estaduais do Núcleo Comum, à eficácia do professor e ao desempenho do 
aluno, os educadores em todos os lugares estão procurando maneiras de revitalizar seu 
projeto de currículo e prática educacional. Upgrade Your Curriculum: Practical Ways to 
Transform Units and Engage Students oferece uma solução: fornecer aos alunos 
unidades de estudo significativas e relevantes desenvolvidas pelos educadores que 
realmente os ensinam. Os autores, ambos especialistas em currículo, defendem uma 
abordagem gradual para transformar o currículo em que os professores trabalham em 
colaboração para atualizar uma unidade de cada vez.
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/Bold-Moves-Schools-Remarkable-Environments-
ebook/dp/B06XK48G8C/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=bold+moves&qid=1624463714&s=digital-
text&sr=1-2

O que será necessário para criar ambientes de aprendizagem verdadeiramente 
contemporâneos que atendam às demandas da sociedade do século 21, envolvam os 
alunos e produzam graduados preparados para o sucesso no mundo? De quais 
habilidades e capacidades os professores e líderes precisam para criar e manter essas 
escolas? Quais ações são necessárias?

Bold Moves for Schools oferece uma visão atraente que responde a essas perguntas -
e etapas de ação para tornar a visão uma realidade. Olhando através das lentes de três 
pedagogias - antiquada, clássica e contemporânea - os autores Heidi Hayes Jacobs e 
Marie Hubley Alcock examinam todos os aspectos da educação K – 12, incluindo 
currículo, instrução, avaliação e as estruturas de programa do espaço - tanto físicas 
quanto virtuais —Tempo e agrupamento de alunos e profissionais.

Com propostas instigantes e estratégias práticas para a mudança, Bold Moves for 
Schools coloca os educadores no caminho para redefinir sua profissão e criar novos 
ambientes de aprendizagem estimulantes. O desafio não tem precedentes. As 
possibilidades são ilimitadas.
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/Breakaway-Learners-Strategies-Post-Secondary-Students-
ebook/dp/B0719QNH52/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Breakaway+Learners+Karen+Gross.&qid=1
624464475&s=digital-text&sr=1-1

Este livro poderoso explora como as instituições de ensino superior podem atender 
com êxito os alunos "separatistas" - alunos de baixa renda de primeira geração que 
estão tentando romper com o passado para criar um futuro mais seguro. A lacuna entre 
alunos de NSE baixo e NSE alto persiste, pois os esforços para fechá-la não tiveram 
grande sucesso. Neste livro provocativo, Gross oferece uma nova abordagem para 
abordar as desigualdades, concentrando-se em alunos que tiveram sucesso, apesar de 
lutar com os impactos da pobreza e do trauma. Gross baseia-se em sua experiência 
como reitora de faculdade para delinear medidas práticas que instituições pós-
secundárias podem tomar para criar estruturas de apoio e oportunidades que criem 
confiança recíproca. Os alunos devem confiar em suas instituições e professores, os 
professores devem confiar em seus alunos.
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/Automatic-Millionaire-Expanded-Updated-Powerful
ebook/dp/B01G0GD0PE/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=The+Automatic+Millionaire%2C+Expanded
+and+Updated%3A+A+Powerful+OneStep+Plan+to+Live+and+Finish+Rich&qid=1624464662&s=digit
al-text&sr=1-3

The Automatic Millionaire começa com a história poderosa de um casal americano 
médio - ele é um gerente de baixo escalão, ela é uma esteticista - cuja renda conjunta 
nunca ultrapassa US $ 55.000 por ano, mas que de alguma forma consegue ter duas 
casas sem dívidas, colocou dois filhos na faculdade e se aposentar aos 55 anos com 
mais de US $ 1 milhão em economias. Através da história deles, você aprenderá o 
surpreendente fato de que não é possível enriquecer com um orçamento! Você tem que 
ter um plano para pagar a si mesmo primeiro que seja totalmente automático, um plano 
que automaticamente garantirá seu futuro e pague pelo seu presente.
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/dp/B097QS6KDW/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Hack+Learning+Series
+%2825+books%29&qid=1624464961&s=digital-text&sr=1-3

Livros que ajudam educadores a resolver grandes problemas com soluções 
práticas que você pode ler hoje e usar amanhã.

(Série de 25 livros sobre Educação, são mais de 25 renomados professores e autores 
falando sobre problemas e soluções práticas para a  educação do presente e do futuro)
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:
https://www.amazon.com/s?k=Hacking+Leadership%3A+10+Ways+Great+Leaders+Inspire+Learning
+That+Teachers%2C+Students%2C+and+Parents+Love+%28Hack+Learning+Series%29&i=digital-
text&ref=nb_sb_noss

Em Hacking Leadership , os premiados administradores escolares Joe Sanfelippo e 
Tony Sinanis demonstram como aumentar o aprendizado deixando o escritório e 
interagindo diretamente com todos os professores e alunos. Eles identificam 10 
problemas com a liderança escolar e fornecem soluções dinâmicas e imediatas.
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Bibliografia Utilizada e Livros Indicados:

(Agência Internacional de Estudos para Melhoria da Educação)

https://eduniversal-eea.com/
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Obrigado

Obrigado!
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Realização

O que querem os alunos na
educação digital

Fellipe de Assis Zaremba
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Como a inteligência artificial pode 
colaborar com a aprendizagem dos alunos?

Rodrigo Estevam
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Muito prazer, sou o Rodrigo!

Cientista da Computação, MBA em Marketing
Digital e Inovação, e Msc em Gestão do
Conhecimento.

Meu Background é em Tecnologia e Gestão, mas
sou apaixonado e dediquei/dedico minha carreira
à Educação!

Tenho percebido que o processo de Transformação
Digital veio para reinventar as Indústrias, e quero
fazer parte disso!

Analytics e Inteligência Artificial (Data and AI) são
o futuro da Educação, vamos aprender juntos!
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INTELIGÊNCIA  
ARTIFICIAL
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO
ENSINO SUPERIOR

o Reconhecimento Facial
Análise de Emoçõeso  

o Proctoring
o Registro de frequência
o Aferição de temperatura

D Analytics
Análise preditivaD  

D Machine Learning
D Deep learning

D Relacionamento com o Aluno
Serviços AcadêmicosD  

D Serviços Financeiros
D Padrão 24x7
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DATADRIVEN
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1. DADOS 2.ANALÍTICO 3. AÇÕES

TRÊS PILARES DE ANALYTICS

o Informações coletadas 
dos alunos e as atividades 
das quais eles participam.

► Estruturas analíticas que 
forneçam percepções 
acionáveis.

✓ Ações impulsionadas 
pelas análises a fim de 
gerar melhoria contínua 
de resultados
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Learning Analytics
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Learning Analytics
Conceito

Coleta de Dados 
(On e Off Line)

Otimizar 
Aprendizagem  

e melhorar 
tomada de 

decisão
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Learning Analytics

Aprendiz  
(Aluno)

Base
Dados

Pessoas

Apren-
dizagem

Gestão
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Quais são os 
tipos de 

Análises de 
Aprendizagem?
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1. Análise 
Descritiva
O que aconteceu?

Método: Estatística

Método para entender tendências e métricas 
avaliativas ao longo do tempo.

Aplicação:
✓ Análise de dados em todas as fases do ciclo 

de vida do aluno
✓ Feedback dos alunos obtido a partir de 

pesquisas de satisfação
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2. Análise 
Diagnóstica

Caracterizada por descoberta de dados,
mineração de dados e correlações para
examinar dados ou conteúdo para responder
à pergunta - “Por que isso aconteceu?”

Aplicação: Análise de dados para informar e
elevar os indicadores-chave de desempenho

Método: Inteligência Artificial com Machine
Learning (Algoritmos de Clusterização)
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3. Análise Preditiva

O que irá acontecer?

Método para entender o futuro!

Método: Inteligência Artificial e Machine  
Learning (Algoritmos de Regressão)

Aplicação:
✓ Combina dados históricos para identificar

padrões nos dados e aplica modelos
estatísticos e algoritmos para capturar
relacionamentos entre vários conjuntos
de dados para prever tendências
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4. Análise Prescritiva
Método: Inteligência Artificial. Recomendação de uma ou mais opções de ações usando uma

combinação de aprendizado de máquina, algoritmos e/ou regras de negócios.

Mudanças que impactem na melhoria do

envolvimento, feedback e resultados dos alunosComo podemos fazer acontecer?
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Learning Analytics: Empodere o ciclo 
de aprendizagem

159



Alunos

Dados

Decisões

Intervenções

Learning 
Analytics
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GRATIDÃO PELA 
OPORTUNIDADE!

RODRIGO ESTEVAM
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Realização

Aprendizagem para domínio de 
habilidades

Sidnei Shibata



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195

Continue se capacitando com nossos cursos online!

http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://www.humusead.com.br/courses/recrutamento-e-selecao-por-competencias
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Ebooks – Gratuitos

https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoas-competencias
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoa-dentro-academia
https://www.humus.com.br/ebook-processos-avaliacao-mec
https://www.humus.com.br/ebook-aplicativos-games-plataformas
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes-segunda-edicao
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes
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Obrigado por participar do
RESET – A Nova Jornada do Aluno !

Para nós é uma grande honra poder contribuir e 
agregar valor a você e sua instituição.

Equipe HUMUS

@humusconsultoria

Nos acompanhe nas redes sociais

https://www.instagram.com/humusconsultoria/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/humusconsultoria/
https://www.linkedin.com/company/humusconsultoria/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUlrJkIBb54HhK24L6KP36Q

