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REVOLUÇÃO 4.0
Conceito

• Revolução: mudança radical associada a novas tecnologias que 
desencadeiam profundas alterações nas estruturas sociais e nos 
sistemas econômicos.

• 1ª Revolução Industrial: 1760 a 1840: máquinas a vapor, ferrovias, 
produção mecânica.

• 2ª Revolução Industrial: Final do século XIX ao início do século XX: 
eletricidade, linha de montagem, produção em massa.

• 3ª Revolução Industrial: 1960 a 1990: semicondutores, computação, 
internet, revolução digital (era da informação).
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REVOLUÇÃO 4.0
Conceito

• INDÚSTRIA 4.0 (Feira de Hannover, 2011): designar o novo modelo de
fábricas automatizadas e inteligentes, onde a presença passaria a
cumprir o papel de gerenciar a ação das máquinas, e não mais o de
operá-las.

• QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL (Klaus Schwab, 2016): transformação
radical nos modelos de produção e de vida social promovida por
tecnologias capazes de integrar domínios físicos, digitais e biológicos da
vida humana (produção aumentada pela potência aprimorada da
cognição).

• Internet muito mais onipresente e móvel, sensores menores, mais
potentes, mais precisos e mais baratos.

• INFORMAÇÃO DIGITAL: Inteligência Artificial e Aprendizagem de
Máquina.
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REVOLUÇÃO 4.0
Conceito

• INFORMAÇÃO DIGITAL: Alta interação-partilha; fluxo de informação
(volume e velocidade); acessibilidade à informação (democratização);
desmaterialização; demandas “just-in-time”; descentralização; sinergia
de sistemas; ambiente virtual / “clouds”.

• Avanço e difusão de novas tecnologias: internet móvel, sensores
menores e mais precisos (mais baratos), inteligência artificial,
aprendizado de máquina, internet das coisas, big data, realidade
aumentada, robótica, manufatura aditiva (impressora 3D),
sequenciamento genético, blockchain, entre outras.

• Eternos Aprendizes: 1º) maioria das importantes tecnologias nos
próximos 30 anos ainda não foram inventadas; 2º) Novas tecnologias
exigirão constantes atualizações; 3º) O ciclo de obsolescência está se
acelerando.
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REVOLUÇÃO 4.0
Conceito

• DIGITALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO (Erik Brynjolfson e Andrew McAfee, A
Segunda Era das Máquinas, 2014):

1) EFEITO REDE: condição na qual o valor do serviço
(recursos) para cada um de seus usuários aumenta com
cada usuário adicional.

2) Informação é “NON-RIVAL” e tem custo de reprodução
marginal próximo a zero.

3) RECOMBINATÓRIO: inovação a partir da agregação de
dados sociais e dados técnicos de novos sensores a
sistemas pré-existentes.

• Eternos Aprendizes: 1º) maioria das importantes tecnologias nos
próximos 30 anos ainda não foram inventadas; 2º) Novas tecnologias
exigirão constantes atualizações; 3º) O ciclo de obsolescência está se
acelerando.
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REVOLUÇÃO 4.0
Conceito

“A revolução lançada pela web não ficou centrada no 
hipertexto e no conhecimento humano. Seu cerne foi ocupado 

por um novo tipo de participação, que evoluiu para se 
transformer em uma nova cultura baseada no 

compartilhamento. E as formas de compartilhamento
possibilitadas pelos hiperlinks agora estão gerando um novo 
tipo de pensamento – parte humano, parte máquina – que 

não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta
ou na história.  A web desencadeou uma nova forma de 

tornar-se“.

(Fonte: Kevin Kelly, The Inevitable, 2016, 

Escritor futurista e fundador da Wired Magazine)



7www.fei.edu.br    | 

REVOLUÇÃO 4.0
Conceito
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REVOLUÇÃO 4.0
Compreendendo o futuro...

http://www.diamandis.com/co
untdown-to-the-singularity-
predictions

http://www.diamandis.com/countdown-to-the-singularity-predictions
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REVOLUÇÃO 4.0
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TENDÊNCIAS
Carreiras 2030 (Fonte: http://careers2030.cst.org/jobs/)
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TENDÊNCIAS
Trabalho

“Em seus postos de trabalho, homens e mulheres terão de se
envolver de forma mais abrangente e sistemática com
máquinas como parte de suas atividades diárias. A maior
integração com a tecnologia liberará tempo para os
trabalhadores, nos diferentes níveis empresariais, se
concentrarem mais plenamente nas atividades que demandam
habilidades que as máquinas ainda não dominaram.
Consequência: o trabalho se tornaria mais complexo, e mais
difícil de se ser organizado, com os gerentes passando mais
tempo em coaching.”

Fonte: Relatório McKinsey Global Institute - A Future that Works: 
Automation, Employment, and Productivity, 2017)
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TENDÊNCIAS
Trabalho

“Trabalhadores altamente qualificados que dominem as tecnologias

provavelmente serão mais demandados, podendo aproveitar as novas
oportunidades à medida que o ambiente de trabalho se reinventa e
atividades são terceirizadas pelas empresas.

Trabalhadores de nível médio cujas atividades possuem alta probabilidade
de automação, necessariamente deverão se recapacitar para se preparar a
assumir funções complementares àquelas que serão realizadas pelas
máquinas.

Trabalhadores em funções menos qualificadas com relação às tecnologias,
ainda que tenham ganho de resultados e de produtividade, poderão sofrer

pressão salarial dada a grande oferta de mão-de-obra.”

Fonte: Relatório McKinsey Global Institute - A Future that Works: 
Automation, Employment, and Productivity, 2017)
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TENDÊNCIAS
Automação X empregabilidade 

• A automação de atividades pode permitir às empresas melhorar o desempenho, reduzindo
erros e melhorando qualidade e velocidade. Na modelagem de cenários, estima-se que a
automação poderia poderia aumentar o crescimento de produtividade global de 0,8 para
1,4 por cento ao ano.

• De acordo com a análise, mais de 2.000 atividades de trabalho em 800 diferentes ocupações
tem potencial de serem automatizadas pela adoção de novas tecnologias já vigentes.
(Enquanto menos de 5% de todas as ocupações podem ser totalmente automatizadas, cerca
de 60% de todas as ocupações têm pelo menos 30 por cento de suas atividades
constituintes passíveis de serem automatizadas.

• Os mais suscetíveis à automação envolvem atividades físicas em ambientes altamente
estruturados e previsíveis, bem como a coleta e processamento de dados. Nos Estados
Unidos, essas atividades constituem 51% das atividades na economia e contabilizam quase
US $ 2,7 trilhões em salários (manufatura, serviço de alimentação, comércio varejista).

Fonte: Relatório McKinsey Global Institute - A Future that Works: Automation, 
Employment, and Productivity, 2017)
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TENDÊNCIAS
Automação X empregabilidade 

• Os fatores técnicos, econômicos e sociais determinarão o ritmo e a extensão da automação:
os cenários sugerem que metade das atuais atividades de trabalho poderiam ser
automatizadas até 2055, com variação de 20 anos para mais ou para menos, dependendo de
vários fatores, além de condições macroeconômicas, tais como: o custo da tecnologia,
concorrência com mão-de-obra, benefícios de desempenho, economia de custos
trabalhistas, aceitação social e regulatória.

• As pessoas continuarão a trabalhar em paralelo às máquinas de modo a produzir o
crescimento do PIB per capita almejado pelos países. As estimativas de produtividade
pressupõem que as pessoas substituídas por máquinas automatizadas encontrarão outro
emprego, em novas ocupações ainda não previstas.

• Legisladores devem evoluir e inovar em políticas que ajudam os trabalhadores e as
instituições a se adaptarem ao impacto sobre o emprego aqui descrito. Isso provavelmente
incluirá repensar educação e treinamento, renda complementar, internet segura, suporte
aos empregados deslocados durante a transição de função, entre outras ações.

Fonte: Relatório McKinsey Global Institute - A Future that Works: Automation, 
Employment, and Productivity, 2017)
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TENDÊNCIAS
Substituição do trabalho

• Evidência é a seguinte: a quarta revolução industrial parece estar criando menos
postos de trabalho nas novas indústrias do que as revoluções anteriores.

• Oxford Martin Programme on Technology: apenas 0,5% da força de trabalho dos EUA
está empregada em indústrias que não existiam na virada do século; uma porcentagem
muito menor do que os aproximadamente 8% novos postos de trabalho criados em
novas indústrias durante a década de 1980 e 4,5% de novos postos criados durante a
década de 1990.

• Carl Benedikt Frey e Michael Osborne, pesquisadores da Oxford Martin School: Estudo
sobre o efeito potencial da inovação tecnológica mostrou que o emprego crescerá em
relação a ocupações e cargos criativos e cognitivos de altos salários e em relação às
ocupações manuais de baixos salários; mas irá diminuir consideravelmente em relação
aos trabalhos repetitivos e rotineiros.

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial, 2016)
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TENDÊNCIAS
Substituição do trabalho

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial, 2016)
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TENDÊNCIAS
Substituição do trabalho

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial, 2016)
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TENDÊNCIAS
Indivíduo: limite ético

“Os avanços tecnológicos estão nos levando para novas
fronteiras da ética. Devemos usar os incríveis avanços da
biologia apenas para curar doenças e reparar lesões, ou
devemos também aprimorar nossa natureza humana? Se
aceitarmos a segunda proposta, corremos o risco de
transformar a paternidade/maternidade em uma extensão da
sociedade do consumo e, nesse caso, fica a questão: será que
nossas crianças poderiam tornar-se bens como se fossem
objeto de desejo feitos sob encomenda? E o que significa
‘melhor’? Estar livre de doenças? Viver mais tempo? Ser amis
inteligente? Correr mais rápido? Ter uma certa aparência?”

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial
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TENDÊNCIAS
Indivíduo: conexão humana

“Enquanto a Revolução 4.0 aumenta nossas relações
individuais e coletivas com a tecnologia, ela pode afetar
negativamente nossas habilidade sociais e capacidade de
empatia.(...) As conversas presenciais estão povoadas por uma
multidão de interações on-line, isso faz surgir temores de que
toda uma geração de jovens, consumida pela mídia social, já
está se esforçando para conseguir ouvir os outros, fazer
contato visual ou ler a linguagem corporal. O fato de estarmos
sempre conectados pode nos privar de um dos nossos bens
mais importantes: o momento para fazer uma pausa, refletir e
iniciar uma conversa séria sem o auxílio da tecnologia”.

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial
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TENDÊNCIAS
Indivíduo: dispersão

“A rede foi projetada para ser um sistema de interrupção, uma
máquina voltada para dividir a atenção. As interrupções
frequentes, dispersam nossos pensamentos, enfraquecem
nossa memória e nos deixam tensos e ansiosos. Quanto mais
complexos foram os encadeamentos dos pensamentos em que
estamos envolvidos, maior será o comprometimento causado
pela distração”.

(Fonte: Nicholas Carr, escritor sobre tecnologia e cultura)
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TENDÊNCIAS
Indivíduo: gerenciamento da informação

“A Revolução 4.0 oferece à tecnologia uma parte
predominante e onipresente de nossas vidas individuais, mas
estamos apenas começando a entender como essa
transformação afetará nossos ‘eus’ interiores. Em última
análise, cabe a cada um de nós garantir que sejamos servidos e
não escravizados pela tecnologia. No âmbito coletivo, também
precisamos garantir que os desafios lançados sobre nós pela
tecnologia sejam adequadamente entendidos e analisados.
Somente assim poderemos ter certeza de que essa revolução
irá aprimorar nosso bem estar, em vez de lhe causar danos”.

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial
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TENDÊNCIAS
Indivíduo
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CENÁRIO ATUAL
Tecnologias

Fonte: Consulta realizada a 20 empresas do setor industrial, no âmbito da agenda de Recursos 
Humanos da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI, 2017).

Principais competências técnicas que os profissionais das áreas de Engenharia 

devem possuir (considerando soft skills como pré-requisitos)
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CENÁRIO ATUAL
Tecnologias

Fonte: Consulta realizada a 20 empresas do setor industrial, no âmbito da agenda de Recursos 
Humanos da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI, 2017).

Principais desafios tecnológicos de interesse das empresas
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CENÁRIO ATUAL
Tecnologias

Fonte: Deloitte - Pesquisa Agenda 2018 
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CENÁRIO ATUAL
Tecnologias

Fonte: Deloitte - Pesquisa Agenda 2018 
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CENÁRIO ATUAL
Tecnologias

Fonte: CNI – Projeto Indústria 2027 
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CENÁRIO ATUAL
Tecnologias

Fonte: CNI – Projeto Indústria 2027 



34www.fei.edu.br    | 

REVOLUÇÃO 4.0
Impactos

• Mudanças disruptivas: exponencial, digital e combinatória
• Personalização de produtos e criação de novos modelos operacionais
• Competitividade econômica baseada em inovação
• Redução de trabalhos repetitivos e rotineiros
• Crescimento de ocupações e cargos criativos e cognitivos
• Exigência de habilidades sociais, de tomada de decisão em situações de 

incerteza e de desenvolvimento de novas ideias
• Necessidade de resolução de problemas complexos
• Capacidade de se adaptar continuamente e desenvolver novas habilidades 

e competências dentro de contextos variados
• O talento se torna a forma dominante de vantagem estratégica
• As organizações bem-sucedidas passarão cada vez mais de estruturas 

hierárquicas para modelos mais colaborativos e em rede
• Muito além dos aspectos Profissionais: novos arranjos sociais e culturais.

(Prof. Vidal – Vice-reitor da PUC-PR)
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REVOLUÇÃO 4.0
Impactos

• Acesso a grande volume de informação
• Acesso a tecnologias mais baratas
• Eficiência na produção e redução de desperdícios: 

abundância?
• Tecnologias em “escala residencial”
• Equipartição de oportunidades: redução das 

desigualdades?
• Probabilidade da ascensão social / inclusão
• Diversificação de campos de trabalho
• Monitoramento em tempo real
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REVOLUÇÃO 4.0
Impactos

• Possibilidade de utilizar-se da grande quantidade de 
dados, análises e raciocínio para seguir em um 
processo de tomada de decisão muito mais eficiente 
(Analytics)

• Empregabilidade em empresas automatizadas 
(verticalização das funções): super-qualificação

• Extinção de postos de trabalho
• Velocidade de aquisição do conhecimento
• Obsolescência de conteúdos e competências... 

Imprevisibilidade!!!
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FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Problematização

Como formar profissionais qualificados e 
cidadãos solidários capazes de ser 
protagonistas nas transformações 
disruptivas aceleradas e de propor 

soluções a questões complexas e mal 
estruturadas, ainda desconhecidas, por 

meio de tecnologias ainda não existentes 
e para a melhor qualidade de vida?
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TENDÊNCIAS
Desafio para educação

“A Revolução 4.0 oferece tecnologias que poderão
individualizar e customizar a experiência de aprendizagem dos
jovens. Além disso, permitirão um monitoramento inédito do
processo de aprender dos estudantes, gerando dados
profundos e detalhados para professores realizarem avaliações
e melhorias das experiências. Os estudantes se guiarão mais
pelos seus interesses, pelos temas que os motivam, do que por
uma grade imposta por necessidade de escala.”

(Fonte: Como a educação 4.0 mudará nossas escolas?) 
http://inoveduc.com.br/artigos/educacao-4-0-mudara-escolas/

http://inoveduc.com.br/artigos/educacao-4-0-mudara-escolas/
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TENDÊNCIAS
Desafio para educação

“A Revolução 4.0 traz também a certeza de que o mundo
tornará cada vez mais obsoleto a cada década, e, portanto, os
indivíduos deverão desenvolver a capacidade autodidata
durante a vida escolar, de forma a serem capazes de continuar
aprendendo ao longo da vida. (...) As escolas deverão se
transformar em centros de desenvolvimento de competências,
abandonando definitivamente a postura de espaços de
replicação de conhecimentos.”

(Fonte: Como a educação 4.0 mudará nossas escolas?) 
http://inoveduc.com.br/artigos/educacao-4-0-mudara-escolas/

http://inoveduc.com.br/artigos/educacao-4-0-mudara-escolas/
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TENDÊNCIAS
Desafio para educação

“Precisaremos reexaminar o modo como as pessoas aprendem
e formar aprendizes ao longo de toda vida num mundo em
constantes transformações. (...) Não se trata apenas de ter
opções educacionais adequadas às escalas demandadas pelas
ofertas do trabalho digital. Trata-se também de tornar a
educação e o reskilling acessíveis para todos: da criança ao
adulto, cujas habilidades já não são mais valorizadas. (...)
Devemos considerar um meio mais flexível, acessível e
adequado de aprender as habilidades em nossa economia
digital.”

(Fonte: Digital Revolution Demands Changes to Education) 
http://www.forbes.com/sites/gradsoflife/2018/03/06/digital-revolution-

demands-changes-to-education/#40ff9663589c

http://www.forbes.com/sites/gradsoflife/2018/03/06/digital-revolution-demands-cahnges-to-education/#40ff9663589c
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TENDÊNCIAS
Desafio para educação

“À medida que as pessoas fazem escolhas sobre formação e
carreira, será importante que estas sejam feitas conscientes
dos fatores e conteúdos que impulsionam a automação,
ajudando-as a identificar as habilidades que poderiam lhes ser
úteis a partir de uma perspectiva de mercado de trabalho, e
quais atividades que seriam complementares àquelas
atividades que provavelmente serão automatizadas.”

Fonte: Relatório McKinsey Global Institute - A Future that Works: 
Automation, Employment, and Productivity, 2017)
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TENDÊNCIAS
Desafio para educação

“Os sistemas educacionais, articulados com os órgãos públicos
e legisladores, (a) deverão gerar condições adequadas para
aperfeiçoar as habilidades básicas nos campos da ciência,
tecnologia, engenharia e matemática (STEM); bem como (b)
enfatizar em seu processo de ensino-aprendizagem a
criatividade, o pensamento crítico e sistêmico. (c) Agilidade,
resiliência e flexibilidade serão importantes em uma época em
que as atividades de trabalho, de uma forma ou de outra,
sofrerão mudanças.”

Fonte: Relatório McKinsey Global Institute - A Future that Works: 
Automation, Employment, and Productivity, 2017)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“A nova ciência vem descaracterizar a influência das crenças  
do individualismo, da competição  e da visão mecanicista de 
mundo, onde prevalece o velho padrão das máquinas que 

podem “ser separadas em peças”. Os campos da nova ciência 
fortalece a relevância da participação par a vida. Toda a vida 

participa da criação em si mesma, insistindo na liberdade de se 
autodeterminar.  Toda vida participa ativamente, junto com o 
seu ambiente, dos processos de coadaptação e coevolução. 
Mesmo a realidade é evocada por atos de participação que 
ocorrem entre nós e as coisas que escolhemos observar.”

(Fonte: Margaret Wheatley, Liderança e a Nova Ciência, 2006 -
Pensadora do tema sobre liderança e o impacto das novas descobertas da 

ciência sobre a visão das dinâmicas que envolvem as organizações)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“Essa nova forma de pensar concebe o mundo como um espaço de 

convivência participativo, onde as relações são fundamentais.(...) As 
pessoas precisam estar vinculadas com a identidade fundamental da 

organização ou comunidade: Quem somos nós? Quem aspiramos ser? De 
que maneira devemos estar juntos? E precisam estabelecer conexões com 

novas informações: O que mais precisamos saber? Onde podemos 
encontrar essas informações? Precisam ainda ser capazes de ultrapassar 
velhas fronteiras e desenvolver relações com pessoas de todos os setores 

do sistema? Quem mais precisa estar aqui para fazer esse trabalho 
conosco?(...) As organizações e seus lideres devem fazer aquilo que os 

“sistemas vivos” fazem com tanta habilidade: aprender juntos, adaptar-se e 

mudar.”

(Fonte: Margaret Wheatley, Liderança e a Nova Ciência, 2006)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“A maioria dos ambientes pré-escolares são relativamente 
desestruturados e permitem explorações mais livres e 

brincadeiras - o que pode ser o fundamento para que as 
crianças mantenham sua propensão para a investigação e 

aprendizagem. Nos ambientes escolares regulares, 
quantidades imensas de informação são transmitidas aos 

estudantes como respostas a perguntas que estes ainda não 
fizeram. Essa avalanche de informação parece “esmagar” sua 

curiosidade natural. A massagem A mensagem parecia ser "não 
temos tempo para perguntas”.

(Fonte: Warren Berger, A more beautiful question: the power of inquiry to 
spark breakthrough ideas, 2014,

Escritor sobre o tema da Inovação)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“Se você não tem disposição para questionar, você terá medo 
de mudar. Mas se você se sente confortável com perguntas, 
aprecia o processo de experimentação, conectando fatos e  

coisas - então a mudança torna-se uma aventura”.

(Fonte: Entrevista com John Seely Brown, 2014
Pesquisador na área de estudos organizacionais, Deloitte Center for Edge 

Innovation)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“As escolas precisam ensinar seus alunos a desenvolverem 
cinco diferentes hábitos: (1) Evidência (Critério) - Como 

sabemos que esse fato é verdadeiro ou falso ?; (2) Ponto de 
vista: como esse fato é visto pelos outros? (3) Conexão: Existe 
algum padrão? Já vimos algo assim antes? (4) Conjectura: E se 

fosse diferente? e (5) Relevância (Propósito): Qual é a 
importância disto? 

(Fonte: Setin Godin, Escritor sobre educação do futuro)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“Quando desejamos ir além da configuração padrão -
considerar novas ideias e possibilidades, romper com o 

pensamento habitual e expandir o conhecimento existente –
devemos deixar de lado, temporariamente, o que sabemos. 

Você tem que ser aventureiro o suficiente (e humilde o 
suficiente) para entrar no “estado de saber nada (‘know 

nothing’ zone)”.

(Fonte: Paul Bennet, IDEO – Design and Innovation Consulting Firm)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“Ao prover ideias, não precisamos sair do zero; podemos 
aproveitar o que já existe e usá-lo como matéria-prima. A 

chave pode estar na conexão das peças e fatos de uma maneira 
inteligente, diferente e útil - em recombinações inteligentes”. 

(Fonte: John Thackara, Publicitário e designer, 
Diretor Doors of Perception)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“Ao analisar o erro, além de perguntar o que deu errado, você 
também deve perguntar, o que deu certo? O melhor 

aprendizado se dá quando analisamos acertos e erros em 
paralelo.(...) Se você continuar cometendo os mesmos erros 
sempre, você não aprenderá nada. Se você cometer novos e 
diferentes erros, isso significa que você está fazendo coisas 

novas e está aprendendo coisas novas”.

(Fonte: Robert Sutton, Professor de Comportamento Organizacional, 
Escola de Engenharia da Stanford University)
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EDUCAÇÃO 4.0
Reflexões

“Objetivos básicos da ‘nova educação’:

(1) Econômico - A educação deve permitir que os alunos se tornem
economicamente responsáveis e independentes;

(2) Cultural - A educação deve permitir que os alunos compreendam e
apreciem suas próprias culturas e respeitem a diversidade de outras;

(3) Social - A educação deve permitir que os jovens tornem-se cidadãos pró-
ativos e responsáveis;

(4) Pessoal - A educação deve permitir o engajamento dos jovens tanto nas
esferas internas como externas de seu meio social.

(Fonte: Ken Robinson, Creative Schools, 2015, 
Escritor e consultor na área da educação)
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EDUCAÇÃO 4.0
Em síntese...

“O ambiente educacional deve abandonar atitude passiva, 
complacente e confortável (“Fizemos sempre dessa forma e 

deu certo”), sair de um estado de “auto-preservação” e 
extremo controle para um estado de “inspiração”, no qual o 

estudante assume responsabilidades no processo de ensino e 
aprendizagem, assume riscos e cria nova ideias.”
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EDUCAÇÃO 4.0
O novo ambiente educacional

• Formação de  indivíduos “autônomos” que tenham 
capacidade de continuar a aprender ao longo de toda a 
vida

• Estudante como foco do processo de aprendizagem -
Metodologia ativas

• Assistência individualizada - Tutoria
• Redes do conhecimento (congruência das áreas de 

conhecimento)
• Internacionalização do conhecimento: visão universal
• Visão de futuro: planejamento de vida e de carreira
• Espaços coletivos (coworking) – alta cooperação
• Integração estudante-família-sociedade
• Gestão da aprendizagem: projetos por competências



54www.fei.edu.br    | 

EDUCAÇÃO 4.0
O novo ambiente educacional

• Diagnósticos mais eficientes: AI e Big Data
• Uso inteligente das novas tecnologias – novas formas de 

linguagem (nativos digitais)
• Momentos introspecção X momentos de alta cooperação
• Exercício da criatividade: talento para criar e inventar –

Novas Ideias! Inovação!
• Desenvolvimento de competências de maior nível de 

cognição
• Integração de atividades de graduação e iniciação à 

pesquisa.
• Novas formas de avaliação: como avaliar as competências?
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EDUCAÇÃO 4.0
Dois jesuítas, duas inspirações!

“A pessoa que vive e se deixa impelir pelo magis é alguém que 
nunca está satisfeito com a realidade existente. Porque tem o 

impulso de descobrir e de redefinir. Aquele que deseja encontrar 

o magis deve arriscar-se na superação do já conhecido, do 

definido e do esperado, em vista sempre do bem maior, do 

novo, do mais justo.”

“Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e 

enlameada por ter saído pelas estradas, a uma 

Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade 

de se agarrar às próprias seguranças.(...)Mais do 

que o temor de falhar, espero que nos mova o 

medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos 

dão uma falsa proteção, nas normas que nos 

transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em 

que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há 

uma multidão faminta...”. (Exortação Evangelli 
Gaudium, 2013, 49).
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Plataforma de Inovação FEI
Objetivo

“Processo formativo que capacite o aluno para ser 
um solucionador de problemas mal 

estruturados, que por seu grau de novidade e 
complexidade, requer criatividade e o domínio do 

processo inovador, bem como protagonista na 
melhoria da qualidade de vida.”
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Plataforma de Inovação FEI
Organização

Reitor

PRÓ-REITORIAS IPEI

Grupo 
Orientador

Coordenadoria da 
Plataforma de 

Inovação

CURSOS
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Plataforma de Inovação FEI
Pilares

I. Fomento à cultura de inovação

II. Sintonia com agenda do futuro

III. Construção de projetos curriculares inovadores 
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Fomento à Cultura de Inovação
Treinando os tutores - Fevereiro e Março 2017 

42 participantes

“Cultura de Inovação e o Processo Criativo”
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Fomento à Cultura de Inovação
Treinando os treinadores – Maio e Junho 2017 

42 participantes

“Cultura de Inovação e o processo criativo”

22 participantes
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Fomento à Cultura de Inovação
Treinando os docentes – Agosto 2017

319 participantes /20 turmas

90% do corpo docente
(restantes 1/2018)
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Fomento à Cultura de Inovação
Treinando os docentes – Agosto 2017

Resultados

 Integração e 
envolvimento pessoal

 mudança de mindset

 novas ideias

 grupos temáticos

 expectativas
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Fomento à Cultura de Inovação
Treinando os colaboradores – Novembro e Dezembro 2017

143 participantes /10 turmas
15 setores

Principais resultados: integração, 
reconhecimento e valorização 
de seu papel no processo
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Sintonia com Agenda de futuro
Megatendências

MEGATENDÊNCIAS

Novos 
materiais, 

fibras

Mobilidade e 
Conectividade Água e 

segurança 
alimentar

Eficiência 
energética

Tecnologias 
para Saúde 
e Bem-estar

Manufatura 
e Produção 
inteligentes

Desenvolvimento 
sustentável
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Sintonia com Agenda de futuro
Congresso de Inovação e Megatendências 2050
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Sintonia com Agenda de futuro
Congresso de Inovação e Megatendências 2050

Em números, 
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Projetos Curriculares Inovadores
Quem é o aluno inovador

• Fascínio pelo futuro... “O mundo é interessante! Conhecê-
lo é interessante! A aula deve ser interessante!                      
Compreensão das tendências de futuro: “Cortinas 
escancaradas para permitir a visão da grandiosidade do 
palco!”

• Uma vez convidado a entrar no palco: enxergar-se parte de 
algo maior, de um propósito, de um grupo, de uma 
profissão – senso de pertença. Como meu grupo/minha 
equipe pode impactar e transformar o espetáculo???

• Uma vez inserido no grupo e no contexto – conhecer-se a 
si mesmo e entender sua maneira de inserção no processo.
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Projetos Curriculares Inovadores
“Formando-se para o amanhã”

Impacto:
• Acolhida à vida universitária

• Quizzes real-time

• Mudanças exponenciais e visões

• Autonomia, responsabilidade e protagonismo

• Competências e responsabilidades

• Foco:

• Megatendências

• Visão de Futuro

• Life-planning

Percurso:

• Metodologias complementares às disciplinas 

que conduzam ao “desenho” do futuro e a sua 

contribuição enquanto grupo e pessoa, do 

ponto de vista do momento do curso e com as 

competências que estão sendo formadas.
Inserção no ambiente e qualidade FEI...   ...pertencimento 

no transformar...   ...fascínio pelo futuro!
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FUTURO
Life 3.0 (Max Tegmark, 2017)
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FUTURO
Life 3.0

“Não estamos disputando uma corrida contra as máquinas. Estamos em uma 
corrida com as máquinas. (…) Os robôs se encarregarão de trabalhos que 

fizemos até então e os farão muito melhor do que nós. Executarão tarefas que 
simplesmente não temos como fazer. Realizarão coisas que nunca sequer 

imaginamos que seriam realizadas. E nos ajudarão a descobrir novas ocupação 
para o ser humano, novos desafios que expandirão quem somos. Graças aos 

robôs, vamos poder nos concentrar em nos tornar mais humanos do que jamais 
fomos. É inevitável. Deixemos que os robôs assumam nossos empregos. 

Deixemos que eles nos permitam almejar novas funções, que realmente faça a 
diferença”.

(Fonte: Kevin Kelly, Inevitável, 2016)
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FUTURO
Life 3.0

“Voltaire, o filósofo francês e escritor do iluminismo uma vez disse: ‘A dúvida é 
uma condição desconfortável, mas a certeza é ridícula’. Com efeito, seria 

ingenuidade afirmar que sabemos exatamente para onde a quarta revolução 
industrial nos levará. Mas seria igualmente ingênuo ficar paralisado por medo  
e pela incerteza sobre o que poderá acontecer. Conforme tenho enfatizado, o 

eventual curso tomado por esta revolução será, em última instância, 
determinado por nossa capacidade de moldá-la de modo que ela desencadeie 

todo o seu potencial".

(Fonte: Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial, 2016)
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FUTURO
Life 3.0

“A sociedade afasta-se da rígida ordem da hierarquia para se aproximar da fluidez da 
descentralização. Está migrando dos substantivos para os verbos, do  tangível para o 

intangível. Das mídias fixas para os caos de mídias remixadas. Das lojas para os fluxos. 
Em sintonia com esse movimento, a geração de valor está mudando de eixo: transfere-
se das incertezas da resposta para as incertezas da pergunta. Fatos, ordem e respostas 

sempre serão necessários e úteis. Não irão desaparecer e, assim, como a vida 
microbiana e as matérias-primas concretas, os fatos continuarão a fundamentar nossa 

civilização. No entanto, os aspectos mais preciosos, as facetas mais dinâmicas, mais 
valiosas e mais produtivas da vida e da tecnologia vão pairar nas fronteiras do imaterial, 
nas margens do factual, no lugar em que a incerteza, o caos e a fluidez habitam.(...) Os 

criadores de perguntas serão vistos, justificadamente, como os impulsionadores de 
novos setores, marcas, possibilidades e continentes, a serem explorados pela inquieta 

espécie humana. Perguntar tem mais valor do que simplesmente responder ".

(Fonte: Kevin Kelly, Inevitável, 2016)
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FUTURO
Indivíduo
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Futuro
Últimas lições! 

“A tecnologia não é o destino. O destino será moldado por nós 
mesmos!".

(Fonte: Erik Brynjolfson e Andrew McAfee, A Segunda Era das Máquinas, 2014)

“Uma máquina pode fazer o trabalho de cinquenta homens 
medíocres. Máquina  alguma pode fazer o trabalho de um 

homem extraordinário”.

(Fonte: Filósofo Elbert Hubbard, 1856-1915)
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Futuro

Contato

Prof. Fábio do Prado
fprado@fei.edu.br

Muito Obrigado!

mailto:fprado@fei.edu.br

