
Capacite seus professores e ajude a sua 
equipe a atingir os mais altos padrões 
no ensino e na aprendizagem com 
desenvolvimento profissional de vanguarda

Série Ensino e Aprendizagem Digital

Desenvolvimento Profissional 
para Professores do Século XXI



Visão Geral – Resumo da Série

A Série – Fazer frente aos desafios dos estudantes do século XXI
A Série Ensino e Aprendizagem Digital da Blackboard oferece desenvolvimento e certificação 
profissional a nível mundial no uso de tecnologia de aprendizagem digital para professores e 
para a equipe acadêmica associada. Permite às instituições atingirem os mais altos padrões de 
ensino e de aprendizagem.

Esta série de três cursos certificados de desenvolvimento profissional (também conhecidos 
como eTeacher) ajuda a equipe acadêmica a atingir as expectativas de educação digital dos 
estudantes do século XXI.

A série conta com três cursos:

Independente da 
plataforma

 › Pedagogia e prática

 › Abordagens para a 
aprendizagem digital

 › Ensinar e aprender 
com tecnologia

Plataforma específica*

 › Voltado à prática

 › Blackboard Learn

 › Blackboard Open LMS

 › Blackboard Collaborate

*não precisa de licença

Independente da 
plataforma

 › Design de cursos 
exemplares

 › Abordagens avançadas 
para o ensino e a 
aprendizagem com 
tecnologia

Associado Blackboard 
Certificado

Praticante Blackboard 
Certificado

Especialista Blackboard 
Certificado

Especialista Blackboard Certificado
Para obter as anteriores certificações, os participantes devem aprovar um teste no final de cada 
curso. Caso sejam aprovados no teste, os participantes recebem um certificado da Blackboard.
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FUNDAMENTOS 
DO ENSINO E DA 
APRENDIZAGEM DIGITAL

DESIGN PARA  
O ENSINO E A 
APRENDIZAGEM DIGITAL

EXCELÊNCIA  
NO ENSINO E NA 
APRENDIZAGEM DIGITAL



Experiência do Participante 

Acesso a recursos de ensino e aprendizagem digitais e inscrição na 
Blackboard Academy
Cada curso permite aos participantes terem acesso aos recursos de ensino e aprendizagem e à 
Blackboard Academy. Este acesso será durante um ano, até mesmo após ter finalizado o curso.

Blackboard Academy 
Com a Blackboard Academy, os participantes recebem:

 › Materiais online para cursos

 › Hospedagem de avaliações

 › Ambiente de testes para o curso ‘Design para Ensino e 
Aprendizagem Digitais’

 › Livro de exercícios impresso ou digital para cada curso

Curso e Livro de Exercícios 
Completo
Cada curso conta com 40 horas de instrução + 110 
horas de estudo pessoal. O curso é oferecido em formato 
de sala de aula, misto, online síncrono e online assíncrono.

Os cursos são ministrados por Facilitadores Credenciados 
pela Blackboard Consulting. Eles aplicam seu amplo 
conhecimento e experiência acadêmicos no ensino.

Os livros de exercícios incluem conteúdo e atividades 
práticas atualizadas que foram criadas pela equipe de 
educadores profissionais da Blackboard Consulting.

Múltiplas opções de idioma: O conteúdo e a instrução dos  cursos está disponível 
em árabe, coreano, espanhol, francês, inglês e português (brasileiro). 

“O maior desafio para a educação superior é pensar na relação entre a 
tecnologia digital e a excelência no ensino como uma forma inovadora e 
aplicável para aumentar seu impacto potencial”

Dr Graham Holden
Diretor de Ensino e Aprendizagem  

Sheffield Hallam University
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Ministração de cursos

Modelo Padrão
Aulas ministradas pela Blackboard

 › Todos os cursos são ministrados  
através da Blackboard Academy.

 › Todos os cursos são ministrados por 
empregados da Blackboard Consulting 
ou por Facilitadores Credenciados pela 
Blackboard.

 › A Blackboard administra o ambiente e 
todas as avaliações e emite os certificados.

Modelo Licenciado
Aulas ministradas pelo pessoal da instituição

 › Todos os cursos são ministrados por uma instituição 
certificada pela Blackboard Academy.

 › Os membros da equipe institucional que acabam a 
capacitação da Blackboard se tornam ‘Facilitadores 
Credenciados da Blackboard’.

 › Os Facilitadores Credenciados da Blackboard da instituição 
têm licença para ministrar cursos em sua instituição. 

 › A Blackboard administra o ambiente e todas as avaliações 
e emite os certificados.

“O desenvolvimento 
dos professores em   
educação a distância 
aumenta o sucesso 
dos estudantes" 

Conselho Acadêmico 
de Universidades 
Comunitárias da 
Califórnia

Aula 
 
4 (ou 5) dias  
presenciais (ex. 
curso intensivo)

1 2 3 4Mista 
 
2 dias no local 
+ 6 sessões
síncronas online

Online assínc.  
40 horas de estudo 
pessoal, moderado 
pela Blackboard

Online sínc.+
10 sessões 
síncronas online 
com instrutor

Sobre a Blackboard
A missão da Blackboard é trabalhar junto com a comunidade educacional global 
para contribuir com o sucesso da instituição e dos estudantes, promovendo as 
tecnologias e a inovação. A Blackboard Consulting é uma organização líder em 
tecnologia e educação. Cada membro da Blackboard Academy tem mais de 10 anos de 
experiência em educação, ensino e aprendizagem. Estão comprometidos com a 
partilha e com a inclusão, em sua abordagem, das experiências e melhores práticas do 
mundo todo. 

Mais informação
Para saber mais como a Blackboard pode se aliar a você para empoderar seus 
professores, visite blackboard.com/consulting/eteacher.html 
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Todos os módulos incluem 40 horas de instrução (+ 110 horas de estudo pessoal) por curso

Dois métodos para satisfazer as necessidades institucionais
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