


Entendendo quem somos?

5 min



 O que é Curation?
 Qual seu benefício? 
 Curadoria é um Alvo Móvel

 Modelos de Curadoria

 Criando uma Estratégia de Curadoria

 Tecnologias para Curadoria

 Jogo: Ensinando a aprender

 One Page Summary



Em suas mesas, discutir e propor uma definição

para Curadoria

5 min



O que é Curation? É um processo Multi-Nível de Prospecção

e Organização de Informações.

Processos para administrar, organizar o conteúdo para ser

usado. O que o Aluno faz que não conseguimos “trackear”.

Latim Curator: Aquele que administra, protege, organiza, zela

e orienta.



Para otimizar o tempo do Aluno. Traz “mastigado”, filtrado, diversas 
fontes de conteúdo para o que ele precisa. 

Reduz “time energy”. 

O que é Relevante para ele. “o melhor conteúdo no momento em 
que o aluno precisa”.

Look Many Provide Few



1. As necessidades de informação mudam
2. Os interesses das pessoas mudam
3. Os interesses das empresas mudam
4. O ambiente muda



Alunos 
fazem 

Curadoria

Produtores 
de conteúdo 

fazem 
Curadoria

Grupos 
fazem 

Curadoria

Empresas 
fazem 

Curadoria



Trocar de mesa, e discutir entre si como fazem o

processo de Curadoria em cada um dos Modelos

10 min

CURADORIA COMO 
ALUNO

CURADORIA COMO 
PRODUTOR DE 

CONTEÚDO

CURADORIA COMO 
GRUPO

CURADORIA COMO 
EMPRESA



Curation
Process



Procurar Preparar Dividir

Definir tópicos e organizar fontes Escrever apresentações, resumos, com 
links

Dar crédito as fontes de pesquisa e as 
perguntas e respostas

Não se preocupar com o 
entendimento a fundo do 
conhecimento

Anotar, Arquivar e Aplicar Alimente sua rede de relacionamento 
com boas informações

Não separar o conteúdo para análise 
de fontes “fake”

Necessita adicionar valor para o 
trabalho

Comente sobre os assuntos divididos

Tempo: 15 minutos 2x/dia Tempo: 30-60 minutos Diariamente Tempo: 15 minutos 2x/dia



Mandatório 
ser feito

• Compliance
• PDI
• T&D “mandou”
• Trilhas de 

Conhecimento 
Mandatória por 
função

• Etc...

Spectrum de Aprendizado

O que 
estudo 
sozinho

• Aumentar conhecimento
• Melhorar produtividade
• Saber o que está 

acontecendo com a 
empresa

• Etc...

Internal Curators
External
Curators

Curation
Process

Filter, Track, Ratings, Data Tracking & Analysis
Reminders, Share/Viral, Open Content, Designer, 

Recommendations, Personalization

Content Context

Achar informação é 
fácil, Achar a 

informação CORRETA é 
o desafio



Vídeos 

em 

Destaque

Mandatório 
ser feito



Cursos 

em 

Destaque

Mandatório 
ser feito



Upload 

de 

Vídeos

Internal Curators
External
Curators



Desafio: Entender as 

motivações e pesquisas dos 

funcionários, seu 

“comportamento” como aluno, 

para oferecer o melhor 

conteúdo, seja interno ou 

externo

O que 
estudo 
sozinho



Exercício: O que o Learner (Aluno) Precisa, Quer e Usa

Pessoa Precisa Quer Usa

ALUNO

5 min



Exercício: O que o Learner (Aluno) Precisa, Quer e Usa

PESSOA Precisa Quer Usa

Aluno / Learner: Sempre sua 
forma de Curation será 
diferente da visão da 
empresa

• Flexibilidade de acesso interno
(App, SSO, etc..) e de acesso a
fontes externas de conhecimento
(Sem firewall)

• Pesquisa Global
• Reconhecimento

• Comunidade
• Gerador de Conteúdos e

possibilidade de compartilhar
• Machine Learning com

recomendações
• Sr. Leadership engaged
• Feedback (rating dos Peers)
• History

• Videos
• Articles
• Games
• Possibilidade de executar tarefas

virtualmente



10 min

Mandatório 
ser feito

Spectrum de Aprendizado

O que 
estudo 
sozinho

Internal Curators
External
Curators

Curation
Process



15 min



É um processo Multi-

Nível de Prospecção e 

Organização de 

Informações.

Para otimizar o tempo 

do Aluno, trazendo 

filtrado, diversas fontes 

de conteúdo para o que 

é mais relevante para 

ele.

Público alvo: Geração Z e parte da Y

Em áreas de desenvolvimento em geral 

(Muitas pesquisas)

Recomendar conteúdo aos colaboradores com 

critério

Aluno: Entender o comportamento do 

usuário e o que ele necessita para seu 

aprendizado

Custo da tecnologia

Tempo para Desenvolver

Velocidade para Atender as demandas

Maturidade da Indústria

Diferenças culturais e de idade

Internal Curators: A maioria do 

conhecimento está com pessoas mais 

velhas que detém o know-how (SME’s): 

Empresa deve ter mapeado seus 

influenciadores internos e estes devem 

ter tempo para ensinar

External Curators: Acesso a criadores 

de conteúdo (Ex: TED), que fornece 

conteúdo gratuito, de qualidade, on-line

Reduz o tempo 

de pesquisa

Evita utilização 

de “fake News”

Melhora o 

desempenho

...


