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4ª EDIÇÃO
V I RT UA L

Microlearning: o que é e como fazer.

Nesta ocina abordaremos de maneira prática o conceito, estratégias, experiências e 
diretrizes para construção de microlearning no processo de ensino e aprendizagem.

O microlearning é uma abordagem de ensino e aprendizagem que se propõe a condensar 
em pequenas partes conteúdos relevantes, pontuais e objetivos evitando assim a 
sobrecarga cognitiva dos envolvidos. Relevante para a época em que vivemos, o 
microlearning favorece o aprendizado de maneira rápida em um curto espaço de tempo, 
favorecendo o aprendizado constante e ao longo da vida.

Conteúdo do Curso
Ÿ Conceito de aprendizagem e microlearning 
Ÿ Sobrecarga cognitiva e modelos de aprendizagem 
Ÿ Modelagem de conteúdo em microlearning 
Ÿ Experiências práticas em microlearning 
Ÿ Construção de microlearning na prática

Público Alvo
Professores, tutores, coordenadores e gestores educacionais.

Pré requisitos para os participantes
Nenhum.

Karina Nones Tomelin
Especialista em formação docente e apoio discente com mais de 15 anos 
de experiência, atuou em grandes grupos educacionais na construção de 
projetos voltados a qualidade e inovação acadêmica. Psicóloga, Pedagoga, 
Mestre em Educação, Consultora na área educacional, Co-fundadora da 
Simplica Edtech e Diretora de Inovação e Qualidade na B42.

Luciana Santos
Co-fundadora da Simplica Edtech, Coordenadora de qualidade e inovação 
na Rede Senac EAD e de projetos na Foreducation EdTEch. Especialista 
em Avaliação por Competências e Habilidades, Learning Analytics e 
Sistemas Personalizados de Aprendizagem. Certicada pelo programa 
Google Certied Innovator do Google. Pesquisadora na área de Processos 
Cognitivos, Machine Learning e Ambientes Digitais. Mestre em 
Gerontologia pela PUC-SP. Pedagoga, com MBA em Inteligência Articial, 
Data Science e Big Data.

Fernanda Furuno
Mestre e Graduada em Comunicação, é especialista em Gestão 
Empresarial e Design para Multimídia. Experiência de mais de 15 anos na 
gestão estratégica e operacional de equipes multidisciplinares e 
programas de EaD. É cofundadora do Guia EAD Brasil, conselheira da 
ABED e do Portal Desaos da Educação. Atualmente, é consultora de 
projetos de inovação e transformação digital na área de educação com 
foco em metodologia baseada em projetos na Dreamshaper e Co-
fundadora da Simplica Edtech.

PROFESSORES

http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/minicursos/

