
PROCESSO SELETIVO 
ONLINE 
 
 
Vol. 1 
Metodologias e 
Tecnologias Educacionais 

ISBN 978-65-991370-1-3 



©Ebook,2020. 
Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia, 

Conforme a Lei 9.610/98.  

 

 

 

 

 

 
 
 
P956 
  

      Processo seletivo online: metodologias e tecnologias educacionais. Vol. 1 / Ana Carolina Bazzo da Silva, Fernanda de 
Cássia Rodrigues Pimenta (coautoras). – São Paulo : Educatio Gestão e Projetos, 2020.  
      40 p. 
  
      Recurso digital: il. 
      Requisitos do sistema: Windows (pptx) 
      ISBN 978-65-991370-1-3 
 
1. Educação. 2. Ensino superior. 3. EaD. 4. Vestibular digital. 5. Tecnologia da informação. I. Silva, Ana Carolina Bazzo da. II. 
Pimenta, Fernanda de Cássia Rodrigues.  III. Educatio Gestão e Projetos. IV. Título. 
                              
     CDU – 378:681.3 
  

 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada por Ivonaide Dantas da Silva – Bibliotecária CRB-8/8056 
 



Índice 

Introdução e Objetivos...................................................... 04 
Esclarecimentos importantes, para começar nossa 
conversa…......................................................................... 06 
Processo seletivo: parte fundamental da 
política avaliativa das Instituições de Ensino 
Superior............................................................................ 08 
O que avaliar?................................................................... 10 
Como avaliar?…….…………………………………………………………... 13 
Processos Seletivos e Políticas Institucionais...................... 17 
Tecnologias e sistemas: gestão educacional e gestão 
administrativa caminhando juntas..................................... 21 
Escolhas pedagógicas direcionam escolhas 
tecnológicas...................................................................... 24 
Tecnologias da Informação, Gestão e Processo 
Seletivo............................................................................. 28 
Dicas e reflexões finais...................................................... 31 
Referências………………………………..…………………………………… 37 
 
 
 
 



Introdução e Objetivos 

Este eBook tem por objetivo apresentar as metodologias e 
tecnologias educacionais que podem ser adotadas e aplicadas no 
Processo Seletivo online, ou do Processo Seletivo Digital, ou ainda, 
Vestibular Digital. 

 

O Processo Seletivo online passou a ser entendido como possível e 
legal a partir do novo marco regulatório do EaD em 2016 e 2017. No 
entanto, somente com a pandemia do Coronavírus COVID-19 é que 
veio a ser aceito e indiscutivelmente necessário, a partir da 
publicação e homologação do Parecer CP/CNE 05/2020. 

 

Para além das questões legais, é preciso pensar também nas formas 
de operacionalizar esse processo com qualidade, embasado em 
formas de avaliação efetivas. Abordaremos esse tema a seguir.  
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Principal pergunta a ser respondida: 
 
Quais as metodologias e tecnologias educacionais  que podem 
ser adotadas e aplicadas no Processo Seletivo online? 
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Esclarecimentos 

importantes, para 

começar nossa 

conversa… 

Nos últimos anos, os processos de seleção 
têm se diversificado. Uma das principais 
mudanças foi a adoçao de provas agendadas, 
mas também é possível encontrar 
instituições que já faziam uso de tecnologias 
computacionais para realizar esse tipo de 
avaliação antes mesmo do parecer 
homologado em 2020.  

Há alguns pontos em comum entre 
vestibulares presenciais e virtuais que 
merecem ser observados por todos que 
trabalham com Ensino Superior: 

 

• Deve haver uma data limite para a 
realização da prova, considerando-se o 
calendário academico; 

• Respondem à legislação específica que 
versa sobre o que minimamente deve ser 
avaliado e o que não pode ser aplicado 
como forma de avaliação, para que não 
seja considerada discriminatória. 
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Esclarecidos esses importantes pontos relativos à 
legislação, seguiremos trabalhando com dois eixos 
fundamentais ao longo desse material: ou 
convertido para virtual/remoto? 

 
Quais atividades ou componentes curriculares 
estão fora da sala de aula presencial? 

Princípios pedagógicos e 
metodologias utilizados nos 
processos seletivos online. 

Tecnologias  adotadas para a 
operacionalização de processos 
seletivos online. 
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