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Em sete anos de existência, o Consórcio STHEM Brasil tornou-se uma 
sólida rede de cooperação acadêmica, conforme podemos ver abaixo:

STHEM EM NÚMEROS

alunos
800.000

estados
brasileiros

14
IES

consorciadas

58
professores
15.500

privadas
51

públicas
7

Coimbra
1



Atividades e ações
que foram estruturadas 

elaborar projetos acadêmicos 
que melhorem o aprendizado e 
o engajamento dos estudantes.

formação dos líderes de 
IES, para gerar mudanças 
na cultura da instituição.

capacitação de professores.
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NOSSO OBJETIVO É
COLABORAR PARA A TRANSFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA,

ATRAVÉS DA INOVAÇÃO ACADÊMICA, ATUANDO EM 3 FRENTES: 

impacto
nas atividades de inovação 
das IES Consorciadas.

relevância
dos seus projetos e cooperação 
nacional e internacional. 

ao longo de 2020

COM ISSO, GARANTIMOS:



O patrocínio do Santander Universidades 
permitiu a ampliação das atividades e 
dos impactos do Consórcio Sthem Brasil.

Criação da série de Webinars

Criação da série de Podcast SthemCast

Criação do Canal de Youtube

Criação do Grupo de Inteligência Artificial

Ampliação da capacitação dos professores das IES Consorciadas

Ampliação da oferta de cursos on-line

Novos eventos

Criação do grupo de Competências Cigitais para Professores

Reformulação do uso das mídias sociais

Reformulação do site do Sthem Brasil



visualizações 
dos trabalhos

35.000
trabalhos 

apresentados

153
participantes 

ouvintes

366
workshops

5
participantes

266

PERIODICIDADE
A 6ª edição do Fórum Internacional de Inovação 
Acadêmica aconteceu de 21 a 23 de maio, totalmente 
on-line, por meio das ferramentas Zoom e Canvas. 

sthembrasil.com

OBJETIVO
Reunir docentes das IES consorciadas visando a socialização 
das práticas de metodologias ativas implantadas em sala de 
aula, bem como discutir boas práticas de inovação acadêmica.

1 FÓRUM ANUAL DE INOVAÇÃO ACADÊMICA
youtube.com/channel/UCz_jw7jT6SvgACZGgz5ZtmQ/playlists

https://www.sthembrasil.com/
https://www.sthembrasil.com/viiformacao/


Dividida em dois módulos, com apresentações on-line por meio da 
ferramenta Zoom, a formação proporcionou imersão e vivência de 
práticas de inovação acadêmica para currículos e sala de aula.

MÓDULO 1   |   25 a 29 de Maio 
250 professores participantes de 58 IES privadas e públicas.
Brasil e Portugal.

2 SEMANA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
sthembrasil.com/viiformacao/

MÓDULO 2   |   27 e 28 de Agosto 
250

58
|  professores participantes
|  IES privadas e públicas (Portugal e Brasil).

WEBINARES
Realizados em parceira com a Arizona State University –
Universidade do Estado do Arizona (ASU) e o Instituto Tecnológico
de Monterrey para mostrar os resultados das ações realizadas pelos 
professores durante as formações de maio e agosto, sempre focados 
em inovação acadêmica,  tecnologia e aprendizagem ativa.

CURSOS
A partir de 15 de janeiro serão disponibilizados cursos on-line 
sobre inovação acadêmica, tecnologia e aprendizagem ativa 
somente para os professores que participaram da formação anual.

23 de Outubro
150  |  professores participantes

6 e 13  de Novembro
120  |  professores participantes

https://www.sthembrasil.com/viiformacao/


O Comitê Gestor do Consórcio lançou três pesquisas em 2020 e uma está em andamento:

Panorama das IES consorciadas no contexto da pandemia
Realizada no início de março, e lançada em maio, a pesquisa teve como objetivo 
compreender as estratégias utilizadas pelas IES com seus alunos durante o período 
de afastamento social em função da pandemia.
sthembrasil.com/wp-content/uploads/2020/07/Pesquisa_COVID_19_final.pdf

Panorama de readequação das atividades acadêmicas. 2º Edição
Realizada de julho a agosto, a pesquisa  é a 2ª etapa da pesquisa lançada em maio 
e será divulgada no 2º semestre. Tem por objetivo conhecer o plano de readequação 
das atividades acadêmicas das instituições consorciadas em virtude da pandemia, 
bem como gerar conhecimento compartilhado entre os membros do consórcio. 
sthembrasil.com/wp-content/uploads/2020/09/CensoCovid_03.pdf

Pesquisa com gestores e professores do Consórcio STHEM Brasil
Realizada em parceria com a ESPM, será lançada ainda em agosto
e tem por objetivo coletar dados sobre a percepção de inovação acadêmica
nas IES consorciadas, considerando o intervalo entre 2014 e 2020. 
sthembrasil.com/wpcontent/uploads/2020/09/Relat%C3%B3rio_gestores_Setembro_2020.pdf

3 PESQUISAS

Pesquisa com alunos
Realizada em parceria com a ESPM, tem  por objetivo coletar dados da 
percepção dos alunos sobre  inovação acadêmica nas  IES. A pesquisa 
continua em andamento e deve ser lançada no 1º semestre  de 2021.

https://www.sthembrasil.com/wp-content/uploads/2020/07/Pesquisa_COVID_19_final.pdf
https://www.sthembrasil.com/pesquisas/censo-covid-19/
https://www.sthembrasil.com/pesquisas/gestores_2020/
https://www.sthembrasil.com/pesquisas/gestores_2020/
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O STHEM Brasil realizou, nos meses de março até agosto, 3 séries de 18 
webinares para auxiliar IES, gestores e professores a reinventar seus 
planejamentos e metodologias de ensino-aprendizagem durante a pandemia. 

WEBINARS
semesp.org.br/eventos/serie-de-webinares/
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Para expandir o conhecimento e aumentar a capacitação de professores
e líderes foi criada uma série de podcasts de inovação, tecnologia e 
tendências para o ensino dos novos tempos, com 15 episódios no total.

STHEMCAST
sthembrasil.com/sthemcast/

12

2.370

| episódios

| downloads

4.200

230

10.320

| pessoas assistiram ao vivo 

| pessoas em média, por evento

| pessoas visualizações pós-transmissão

https://www.semesp.org.br/eventos/serie-de-webinares/
https://www.sthembrasil.com/sthemcast/


ALÉM DESTAS ATIVIDADES O GRUPO REALIZOU 3 CURSOS, COMO SEGUE:

Com o objetivo de contextualizar o impacto e a aplicabilidade da Inteligência Artificial na 4ª Revolução Industrial, em especial
na Educação 4.0.  Foram realizadas duas turmas 100% on-line e síncronas, em um total de 60 participantes, apenas para 
concluintes da VII Semana de Formação. O curso foi ministrado pelo Prof. Rodrigo De Grazia Bacha Estevam, da Unicesumar.

CURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO 4.0:  Criado pelo Grupo de Trabalho de IA
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Criado em 27/05/2020, a partir das discussões sobre 
Inteligência Artificial aplicada na Educação, durante o 
Módulo 1 da VII Formação de Professores, com o objetivo
de conhecer, discutir, experimentar, difundir, propor e criar 
soluções de IA que sejam referência e possam ser adaptadas 
às necessidades das instituições consorciadas. 

GRUPO DE TRABALHO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) 
sthembrasil.com/ia-sthem/

O grupo desenvolveu várias atividades ao longo deste 
ano, sendo algumas por meio da parceria com o Google 
Cloud, que resultaram na apresentação de 10 projetos de 
diferentes IES, dos quais 4 já tiveram créditos liberados e 
os demais encontram-se ainda em fase de análise. 

Criado pelo Subgrupo de Trabalho de IA, com o objetivo de estudo e design de solução de Chatbot de atendimento 
para o Consórcio STHEM Brasil, o curso 100% on-line contou com uma turma, de 30 alunos. O curso foi desenvolvido 
pela Profa. Rosa Maria Vicari e suas alunas do programa de pós-graduação da UFRS, Francielle Moro e  Raquel Fiori. 

CURSO DE CHATBOT

Os dois cursos apresentarão aos professores das instituições de ensino superior estratégias inovadoras 
envolvendo as soluções do Google for Education e o Programa de Certificação Internacional Google para 
Educadores, com certificado e conclusão. Previsão de início: janeiro/2021.
sthembrasil.com/cursos/programa-novas-formas-de-aprender-e-ensinar-com-o-google-for-education/

CURSOS EM PARCERIA COM A COLABORATIVA/GOOGLE

https://www.sthembrasil.com/ia-sthem/
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Foram desenvolvidos em 2020 4 programas de capacitação profissional para
as IES consorciadas, 100% EAD via plataforma Canvas, com discussões de
casos e orientação para implementar atividades práticas de metodologias ativas. 

CURSOS DE APRENDIZAGEM ATIVA EM PARCERIA 
COM A UNIVERSIDADE CORPORATIVA SEMESP

Flipped Classroom | Sala de aula invertida

Peer Instruction | Instrução pelos colegas

PBL: Problem Based-Learning  | Problem Based-Learning

TBL:  Team Basic Learning | Aprendizagem baseada em times

sthembrasil.com/cursos/

inscritos
1.198

IES públicas
57%

IES privadas
43%

https://www.sthembrasil.com/cursos/


9 ALEKS – PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM 
ADAPTATIVA

Firmamos parceria com a McGraw-Hill Education para um 
projeto-piloto no qual 7 instituições do consórcio fizeram 
uso da plataforma. O programa envolveu 13 professores e 
210 alunos ao longo do 2º semestre. 

CESUPA, ENIAC, FACENS, NEWTON PAIVA, 
UNDB, UNIFEOB E UNIDEP. 
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Publicação anual abrirá edital para a nova edição em janeiro 
de 2021. A última edição foi publicada no 1º semestre desse 
ano e reúne artigos de professores que, após passarem pela 
formação do Consórcio STHEM Brasil, contam suas 
experiências em aprendizagens ativas aplicadas nos espaços 
nos quais atuam e no fortalecimento das relações com as 
instituições participantes e seus alunos.

REVISTA CIENTÍFICA: INTERNATIONAL 
JOURNAL ON ACTIVE LEARNING 
revistas.unisuam.edu.br/index.php/ijoal
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Desenvolvido por professores da Unicamp, Unesp, UNB, UDF e UNISAL, IMED, o curso, como os demais, será lançado em 
parceria a Universidade Corporativa Semesp, a partir de 15 de Janeiro de 2021, e pretende mostrar qual o papel do professor 
em meio às competências demandadas no século XXI e quais competências digitais são essenciais para o desenvolvimento 
do processo de ensino e aprendizagem.

NOVO CURSO: COMPETÊNCIAS DIGITAIS: DOS PRIMEIROS 
PASSOS ATÉ A INTERATIVIDADE E A AVALIAÇÃO
semesp.org.br/uc/curso/programa-ead-sthem-brasil-de-metodologias-ativas-pbl/

https://revistas.unisuam.edu.br/index.php/ijoal
https://www.sthembrasil.com/ia-sthem/
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14 de Setembro de 2020
Com o tema “Juntos somos mais fortes”, o encontro apresentou os resultados do 
1º semestre de 2020 do Consórcio STHEM Brasil e o planejamento para o 2º 
semestre, com participarão de gestores e professores das 58 IES consorciadas.

3º ENCONTRO DE GESTORES 

12

Dia 21 de novembro de 2020
Com o tema “Juntos somos mais fortes”, o encontro apresentou os 
resultados anuais do Consórcio STHEM Brasil e o planejamento para 2021, 
com participarão de gestores e professores das 58 IES consorciadas.

4º ENCONTRO DE GESTORES 

13 1º ENCONTRO DE BOAS PRÁTICAS

Dias 11 e 12 e novembro de 2020
Totalmente on-line, via plataforma Zoom, evento reuniu gestores e professores que atuam nas 
áreas responsáveis pela formação de professores das instituições consorciadas, com o objetivo 
de estabelecer vínculos, sinergias e trocas de experiências entre as áreas de formação docente.
661 | inscritos 
900 | visualizações 
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Dias 25 e 26 de novembro

Realizado em parceria com o a Universidade de Coimbra, e coorganização do Semesp, da Arizona State University -
Universidade Estadual do Arizona (ASU), do Instituto Tecnológico de Monterrey e da Unicamp, o seminário foi totalmente 
on-line e apresentou 2 palestras de abertura e 1 de encerramento, 2 mesas-redondas, 10 workshops e 10 coffee lounges.

1º SEMINÁRIO O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO DA EDUCAÇÃO EM AMBIENTES HÍBRIDOS
sthembrasil.com/o-admiravel-mundo-novo/

consorciadas
41

não consorciadas
41

inscritos
981

IES nacionais 
82

IES
5

respondentes
da pesquisa de 

satisfação

188
matérias
postadas

no site
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https://www.sthembrasil.com/ia-sthem/
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Novo site STHEM BRASIL

O projeto, em andamento, pretende adequar as funcionalidades necessárias para permitir um melhor 
gerenciamento de conteúdo, com uma programação dinâmica de todas as áreas, para que sejam adaptáveis a 
quaisquer dispositivos (desktops, tablets e celulares) e ganhar melhor navegabilidade e interação dos usuários. 

MÍDIAS E REDES SOCIAIS

Mídias Sociais

Em 2020 foram reformuladas as páginas e company pages de STHEM no Facebook, Instagram e Linkedin, e layout do canal no Youtube.

4.865 238 150 6.177
seguidores seguidores seguidores acessos

57 181
publicações vídeos disponibilizados 

370
acessos

https://www.facebook.com/STHEMBRASIL/
https://www.instagram.com/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.facebook.com/STHEMBRASIL/
https://www.instagram.com/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.instagram.com/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.instagram.com/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/
https://www.linkedin.com/company/sthembrasil/


Evento Grupo de Inteligência Artificial
Dia 25 de fevereiro
Tem como objetivo conhecer, discutir, experimentar, difundir, 
propor e criar soluções de IA que sejam referência e possam 
ser adaptadas às necessidades das instituições consorciadas.

7ª edição do Fórum STHEM Brasil
Dias 8, 9 e 10 de abril
Reúne docentes das IES consorciadas visando a socialização
das práticas de metodologias ativas implantadas em sala de aula, 
bem como a discussão de boas práticas de inovação acadêmica.

VIII Semana de Formação do Consórcio STHEM Brasil
Dias 24 a 28 de maio – Módulo 1
Dias 26 e 27 de agosto – Módulo 2 
Proporciona imersão e vivência de práticas
de inovação acadêmica para currículos e sala de aula.

Formação de Gestores
Dia 10 de junho
Reúne gestores das IES consorciadas visando a socialização das 
práticas de gestão implantadas em suas IES e troca de experiências.

Encontro de Gestores
Dia 30 de agosto
Reúne gestores e professores das IES consorciadas
para apresentação dos resultados semestrais do Consórcio 
STHEM Brasil e o planejamento para o segundo semestre. 

Encontro de Boas Práticas
Dias 13 e 14 de setembro
Reúne gestores e professores que atuam nas áreas 
responsáveis pela formação de professores das instituições 
consorciadas, com o objetivo de estabelecer vínculos, sinergias 
e trocas de experiências entre as áreas de formação docente.

2º Seminário Admirável Mundo Novo
Dias 27 e 28 de outubro
Tem como objetivo discutir sobre as possibilidades e 
desafios que envolvem as práticas educacionais no 
atual cenário e estabelecer uma agenda para colocar 
em debate temas atuais e compartilhar experiências.

EVENTOS PREVISTOS PARA 2021



INICIATIVA
Consórcio Sthem Brasil

PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR
Fábio José Garcia dos Reis

VICE-PRESIDENTE
Daiane Folle

GESTORA DE PROJETOS
Fátima Medeiros

PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS
Convergência Comunicação Estratégica

PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
Renata Favaron e Camila Cacais

COMITÊ GESTOR

Andrea Borim

Alexandre Gracioso

Arapuan Motta Neto

Bruno A. Teixeira

Ursula Fraga

Gustavo Hoffmann

Leonardo Lepre

Lourival Jorge Mendes Neto

Maria Cristina de C. Tommaso

Octávio Matasoglio Neto

Thales Reis Hannas

Zelly Fernanda de Toledo Pennachi Machado



universidades colaboradoras

apoio

parceiros estratégicos

patrocínio




