Amplifica Recife foi um sucesso
No último dia 17 aconteceu a primeira
edição do Amplifica Recife. O evento reuniu
educadores, profissionais de educação e
entusiastas com o objetivo de por em
pauta novas propostas para a
modernização e evolução dos processos
de ensino e aprendizagem. Oficinas,
palestras, workshops e networking
marcaram a edição recifense do evento
que renderam vários elogios entre os
participantes.
A Qualinfo esteve presente no Amplifica
Recife demonstrando como o futuro da
sala de aula já está presente e pode ser
incorporado a instituições de ensino por
meio do Google For Education. A utilização
de tecnologias presentes no cotidiano dos

alunos como tablets, smartphones e
notebooks se transformam em grande
potencializadores da educação ao unir os
aplicativos já conhecidos do Google
adaptados para fins didáticos. Conteúdo
salvo em nuvem, interação e dinamismo
tecnológico marcam a ferramenta.
Espaços como o seminário Amplifica
servem exatamente para que propostas de
evolução surjam e movimentem quem
pretende pensar a educação como o
agente transformador principal de toda
uma geração. A Qualinfo trabalha para
trazer ao presente as tecnologias e
ferramentas do futuro para modernizar de
forma integrada todos os setores de
instituições de ensino.

Como anda a preparação dos alunos para o Enem 2016?
Há muito o que estudar. Esta afirmação
é unânime entre os docentes e
discentes, mas quais as atividades que
não podem ficar de fora na preparação
para o Exame nacional do Ensino
Médio?
De acordo com o especialista em
neuroeducação Rodolfo Cunha, o
principal erro é se submeter a longas horas de estudos diários. O hábito é mais comum do
que se imagina e sobrecarrega a capacidade de assimilação de conteúdo. O recomendado é
que os estudos sejam realizados em um período mais curto, mas com a disciplina diária para
que vire hábito e torne-se natural e não estafante.
A pressão por parte de professores ou familiares pode ser determinante para um
desempenho abaixo do esperado. A grande maioria dos estudantes que se submeterão ao
ENEM possuem entre 16 e 19 anos e já depositam naturalmente uma carga emocional
relevante no exame por ser a grande porta para a esperada vida acadêmica. A melhor forma
de ajudar o candidato é deixando-o livre para identificar e exercer a responsabilidade da
preparação.
A edição 2016 do Enem teve mais de 9 milhões de inscritos. 12% a mais do que o exame do
ano anterior.

Incerteza no ensino superior brasileiro

A instabilidade política e econômica do
Brasil coloca em dúvida o futuro das
instituições de ensino superiores públicas
do país. Especialistas afirmam que quase
que certo que a oferta de vagas precise ser
diminuída para que haja uma efetiva
redução nos custos das universidades
públicas. Uma das preocupações é que a
possível diminuição das vagas acabe por
reduzir o número de profissionais com nível
superior e, por consequência, haja uma
baixa no piso salarial de profissionais, além
da titulação em eventuais nichos de
mercado.
O cenário incerto aumenta a busca por

faculdades e universidade. É preciso estar
preparado para absorver o possível
aumento na procura por vagas. Estar bem
preparado pode e deve fazer toda a
diferença nos processos administrativos e
pedagógicos das instituições.
O Acadweb, suíte de ferramentas que
integra todos os setores de unidades de
ensino, desenvolvido pela Qualinfo, permite
uma gestão unificada, intuitiva e eficaz de
dados que vão dos informativos
financeiros, ao quadro de horários e
turmas, além do controle do acervo da
biblioteca, por exemplo. Uma ferramenta
completa que visa otimizar os trâmites

créditos educacionais por parte dos
interessados em ingressar no ensino
superior e gera, por sua vez, maiores
demandas ao mercado privado de

administrativos para que a sala de aula
seja a estrela de faculdades e
universidades.

