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Um pouco de mim...

Nasci em Campo Grande/MS, tenho 43 anos, sou 

um imigrante digital, mas minha formação é na área 

de computação, gosto de tecnologias – eu era 

compulsivo, mas já estou curado -, nos últimos 12 

anos atuo na gestão de EAD,  sou casado e tenho 3 

filhos em idade escolar.



Um pouco de vocês...



Um pouco de vocês...

Visualizar

Ir para o site www.menti.com

e use o Código 36 70 87

https://www.mentimeter.com/s/1c27fd8e22b58327dc328f65dc5225a3/f522040f4312
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...questão 
fundamental

aos filhos

O que você está

pensando em ser

quando crescer?

Um pouco de mim...



Engenheiro Químico

Mateus 

8 anos

Graduação em 
Engenharia 

Química

365 Cursos de 
Tecnologia 

abrangidos pela 
Área da Química.

http://www.cfq.org.br/DOC/Cursos_de_Tecnologia_Cadastrados_no_CFQ.docx


Jogador de Futebol

Bruno 

13 anos

Profissional cuja prática 
do desporto coletivo 
é fundamental. Estes 

trabalhadores são 
contratados por clubes 

de futebol e, por 
depender do 

desgaste físico, 
têm carreiras de curta

duração



Game Player

Gabriel 

13 anos



Game Player

Gabriel 

13 anos



...Game Player



Games

Game 
Designer

Designer de 
Personagem

Animador

Level

Designer
Programador

Tester

Produtor

Executivo

...Game Player – 7 profissões



eGames (eSports)



As revoluções 
Tecnológicas



Era do conhecimento



As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais

http://wirearchy.com/2013/04/15/infomutation-we-must-build-bridges-between-our-past-and-our-future/

InfoMutation – we must build bridges 

between our past and our future



• O Homo Sapiens moderno grunhiu um ao outro por cerca de 
10.000 gerações (200.000 anos) antes de aprender a falar

As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais



• Aprendeu a falar a 3.333 gerações atrás (50.000 anos). Esta foi 
a primeira grande mudança de fase na evolução da 
comunicação humana. 

As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais



• A subsequente mudança de fase, quase 333 gerações depois 
(5.000 anos), permitiu que a humanidade começasse a gravar 
a fala na forma de símbolos e textos escritos

As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais



• Mudou o interesse da humanidade para escrita e textos com a 
invenção da impressão, cerca de 33 gerações (495 anos)

Prensa de Gutenberg

As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais



• Este desenvolvimento aumentou a escala e a velocidade com 
que os textos podiam circular entre pessoas de todas as 
gerações.

As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais



As revoluções Tecnológicas
René Barsalo – Clicks Geracionais
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Impressão
Telegrafo
Gravação de audio
Cinema
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Circuito impresso
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8000ac-1760 | Trabalho braçal: Era agrícola
1760-1840 | 1ª Revolução Industrial: Era industrial
1850-1945 | 2ª Revolução Industrial: Era industrial
1950-2000 | 3ª Revolução Industrial: Era da informação
2000-2015 | 4ª Revolução Industrial: Era do conhecimento
2015-atual | 5ª Revolução Industrial: Era da Inteligência Artificial



O futuro das 
profissões



O futuro das profissões

Fonte: http://www.infomoney.com.br/carreira/emprego/noticia/6333456/dos-jovens-estao-aprendendo-profissoes-que-vao-deixar-existir



O futuro das profissões

Inteligência artificial usada 

como advogado derrota 100 

profissionais reais. 

Placar: 86% X 62,3%

O CaseCrunch se tornou um 

sistema capaz de realizar 

previsões com base em 

informações sobre os casos e 

as leis locais



O futuro das profissões

Cientístas da Chinas, EUA e 
Alemanha criaram um algoritmo

capaz de ler imagens de tomografia
2000 com apenas 6,3% erro
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Escriturários

Vendedor de varejo

Taxistas e motoristas

Seguranças
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Programadores

Reporteres

Cantores e compositores

Advogados

Médicos

Professores de educação básica

O futuro das profissões - Ameaçadas



O futuro das profissões

https://willrobotstakemyjob.com/



O futuro das profissões



• Professional “triber”
• Professor freelancer
• Fazendeiros Urbanos
• Cuidadores
• Instaladores domésticos (Smart house).
• Designer especializado em impressão 3D
• Designer de realidade virtual
• Perito forense digital
• Especialistas em energias alternativas

As profissões voltadas para qualidade de vida também estarão em alta, já que 
as pessoas vão viver mais e cada vez mais se preocupam com a qualidade de 

vida que terão

Fonte: https://oglobo.globo.com/economia/consultoria-lista-profissoes-que-devem-sumir-do-mapa-em-2025-20132143#ixzz5D2aQPYBO

Profissões em alta

https://oglobo.globo.com/economia/consultoria-lista-profissoes-que-devem-sumir-do-mapa-em-2025-20132143#ixzz5D2aQPYBO


O futuro das 
empresas



Taxi

Uber

Game: Empresas.com



Netflix

Locadora de Filmes

Game: Empresas.com



Airbnb

Hotéis

Game: Empresas.com



Booking.com

Agências de Viagens

Game: Empresas.com



Youtube

Emissoras de TV

Game: Empresas.com



Fleety

Game: Empresas.com

Locadoras de Carros



Spotify

Mercado Musical
(Gravadoras)

Game: Empresas.com



Alibaba

Comércio Eletrônico

Game: Empresas.com



Bitcoins

Sistema Monetário
Financeiro

Game: Empresas.com











O Futuro das escolas

Ir para o site www.menti.com

e use o Código 51 77 29

Visualizar

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/0bea7dfc34dbfb30df7f83fd9cd6a108/056fda1530f1


Educação 3.0 para o Mundo 3.0

• Educação 1.0

Escolas 

preparavam as 

pessoas para 

trabalhar nas 

fazendas e 

ambientes de 

trabalho de 

baixa rotina



Educação 3.0 para o Mundo 3.0

• Educação 2.0

Escolas 

preparavam as 

pessoas para 

trabalhar nas

fábricas



Educação 3.0 para o Mundo 3.0

• Educação 3.0

Deve preparar 

os alunos para 

a Sociedade 

3.0: 
Trabalho 3.0, 

Economia 3.0, 

Industria 3.0, 

Política 3.0...



Partnership for 21st Century Skills (P21)
Joseph Bishop, Ph.D

Habilidades do século 21



Partnership for 21st Century Skills (P21)
Joseph Bishop, Ph.D

http://www.p21.org/our-work/p21-framework



Partnership for 21st Century Skills (P21)
Joseph Bishop, Ph.D

Habilidade de Aprendizagem e Inovação - 4C’s
– Pensamento Crítico e Resolução de Problemas
– Comunicação
– Colaboração
– Criatividade e Inovação



Escola Criativa
Ken Robinson

• Mentores (não professores)

• Recursos  tecnológicos

• Cultura pedagógica sustentada pela 

inovação

• Educação como estímulo a curiosidade, 

ao olhar crítico para a complexidade e 

autoria

• Conteúdos curriculares a serviço das 

competências
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Atualizado em: 01/12/2017

Computação em Nuvem
Processar e armazenar 

dados na rede



Atualizado em: 01/12/2017Publicação Eletrônica

Não se trata apenas de uma maneira 
de racionalizar e viabilizar a produção 

e a distribuição de conteúdos, mas 
também de uma forma de aumentar o 
alcance dos materiais produzidos nos 

diversos meios de comunicação.



Atualizado em: 01/12/2017

Aprendizado Online



Atualizado em: 01/12/2017

Redes Sociais

Para instituições de ensino, as mídias sociais 
possibilitam o contato entre estudantes, futuros 
estudantes, professores e a instituição de 
maneira mais informal que em outros meios. 



Atualizado em: 01/12/2017

Traga Seu Próprio Dispositivo

Prática de as pessoas levarem seus próprios laptops, 
tablets, smartphones e demais aparelhos móveis para 

o local de aprendizagem ou de trabalho.



Atualizado em: 01/12/2017

SALA DE AULA INVERTIDA
Flipped Classroom



Atualizado em: 01/12/2017

Análise da Aprendizagem
Ambientes pessoais de aprendizado



Atualizado em: 01/12/2017

Aprendizagem Móvel 
M-Learning



Atualizado em: 01/12/2017

Realidade Aumentada
Laboratórios Remotos e Virtuais



Atualizado em: 01/12/2017

Aplicações Semânticas

• Pode ser explícito (na forma de conhecimento 
obtido e registrado por muitas pessoas) ou pode 
ser tácito ou implícito (referindo à inteligência que 
resulta dos dados gerados pelas atividades de 
muitas pessoas após certo tempo)



Atualizado em: 01/12/2017

Tradução Instantânea

Empresas como Google e Facebook estão adquirindo e 
desenvolvendo tecnologias que suportam o reconhecimento de 
fala, a tradução de línguas e a síntese de voz.



Interação final

Ir para o site www.menti.com

e use o Código 30 10 57
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http://www.menti.com/
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Obrigado

jpistori@ucdb.br

Prof. Dr. Jeferson Pistori

Diretor de EAD

Universidade Católica Dom Bosco

Ir para o site www.menti.com

e use o Código 13 40 74

http://www.menti.com/

