
PERSONALIZAÇÃO  
DA
EDUCAÇÃO

O BLOX TE AJUDA A SE DIFERENCIAR, PARA ATRAIR E RETER MAIS  ALUNOS, 
COM SOLUÇÕES MODULARES, DE ACORDO COM SUAS

PRIORIDADES.

A TRILHA DE INOVAÇÃO QUE SE ADAPTA ÀS  
NECESSIDADES DA SUA INSTITUIÇÃO



TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NA  
EDUCAÇÃO
O Blox é um conjunto de soluções exclusivas para a sua 
instituição se tornar mais atrativa e lucrativa, por meio da 
tecnologia modular e consultoria especializada.

A EDUCAÇÃO MUDOU! A PANDEMIA ACELEROU UMA TRANSFORMAÇÃO QUE 

JÁ ESTAVA EM CURSO. O MOMENTO ATUAL É DE INTENSA DIGITALIZAÇÃO. 

O FUTURO SERÁ MARCADO PELAS MICRO FORMAÇÕES, PELAS TRILHAS DE 

APRENDIZAGEM PERSONALIZADAS E PELA GESTÃO INTELIGENTE DOS 

CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO.



SOLUÇÕES MODULARES PARA  
INOVAR NA EDUCAÇÃO
O BLOX TE CONVIDA A DAR O PRIMEIRO PASSO DA TRILHA DE INOVAÇÃO!
A JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO CONTÍNUA COM OS SERVIÇOS QUE FIZEREM SENTIDO AO SEU MOMENTO.
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GESTOR DIGITAL DE  
EMENTAS
GESTÃO CURRICULAR NO ESTADO DA ARTE!  
PREPARAR SUA INSTITUIÇÃO PARA O FUTURO DA 
EDUCAÇÃO NUNCA FOI TÃO SIMPLES.

É um cenário muito comum nas instituições de ensino atuais: os  
docentes entregam suas ementas em arquivos de word ou algo 
parecido, sem qualquer padronização. Controlar este processo se 
torna uma tarefa árdua para gestores, com inúmeras trocas de e-mail, 
cobrança de prazos, desgastes e perda de tempo. 

O Blox muda totalmente esse cenário, automatizando e trazendo mais 
eficiência ao processo. Dentro do software, sua instituição poderá 
escolher quais campos da ementa serão obrigatórios e distribui-las 
para os editores responsáveis, controlando os prazos e centralizando a 
comunicação com todos envolvidos.



MAIS CONTROLE E  
PADRONIZAÇÃO

Controle os prazos e centralize a comunicação com todos os 
envolvidos na edição das ementas.

Tenha mais segurança por meio do controle de versões das 
ementas, sendo possível compará-las ao longo do tempo.

Reduza até 95% dos erros no processo de gestão de ementas 
com a ajuda do Blox.

Aumente a eficiência e reduza o tempo gasto na gestão de 
ementas com a automatização do processo.



DASHBOARD DE  
GESTÃO
UM PANORAMA EM TEMPO REAL DOS  
NÚMEROS DA INSTITUIÇÃO

Ainda no módulo gratuito, os coordenadores de curso terão  
acesso aos principais indicadores para fazer a gestão das 
suas ementas.

Saiba como está a distribuição das unidades curriculares 
em áreas de conhecimentos, áreas funcionais e 
competências

Além disso, adotando o módulo de flexibilização será 
possível reconhecer as disciplinas mais populares e obter 
melhores resultados financeiros, maximizando a relação de 
alunos por sala.



Atualmente, na maioria das instituições, o coordenador de curso precisa 
recorrer ao pessoal de secretaria para ter acesso a indicadores de gestão. A 

secretaria, por sua vez, costuma estar imersa em outros processos e leva 
muito tempo para construir os relatórios solicitados de forma manual.

Com os Dashboards do Blox, os coordenadores têm acesso aos principais 
indicadores de gestão, a qualquer momento, com a facilidade de um 

clique.

CONTROLE DE  
ENSALAMENTO

QUANTIDADE DE ALUNOS E  
DE TURMAS

TAXONOMIAS PEDAGÓGICAS 
INDIVIDUAIS E GLOBAIS



A maioria das instituições de ensino apresentam currículos muito  

semelhantes dentro do seu segmento, com grades padronizadas, muitas  

vezes maçantes e descontextualizadas. Dessa forma, encontram somente  no 

preço uma forma de se diferenciar.

FLEXIBILIZAÇÃO  
CURRICULAR
CADA ESTUDANTE É ÚNICO E ASSIM DEVE SER  A SUA 
JORNADA DE APRENDIZADO

Sabemos que modernizar o currículo de uma instituição de ensino dá  
trabalho e credita-se, equivocadamente, que seja algo muito caro, mas 
uma das principais consequências de manter o currículo tradicional é a 
evasão de alunos, que não se interessam, nem se engajam de verdade 
com as ementas dos cursos. 

Para mudar essa realidade, o Blox oferece a flexibilização curricular, que 
entrega ao estudante a opção de personalizar a sua trilha formativa, 
acompanhado de uma revisão do currículo da sua instituição. 

Suas ementas podem ficar mais atrativas, relacionadas às habilidades 
mais procuradas pelos estudantes, conectado seu currículo ao mercado 
de trabalho. O resultado natural disso é a redução da evasão de alunos 
e o aumento da captação.



O ESTUDANTE  
PROTAGONISTA

Sua instituição pode proporcionar aos estudantes a liberdade 
de  escolher sua própria trilha de aprendizado, priorizando as 

disciplinas que fazem mais sentido aos seus objetivos.

O Blox se torna um aliado poderoso que viabiliza a criação de 
um  currículo personalizável, de acordo com o interesse de cada 
indivíduo, aumentando muito sua atratividade para captar novos 

alunos.

+



Acompanhamento em tempo real de indicadores
pedagógicos avançados:

• Eficiência do ensalamento
• Progressão dos estudantes

• Atratividade das disciplinas
• Quantidade de alunos em várias

dimensões

DEFINIÇÃO E MONITORAMENTO DE REGRAS DE FORMAÇÃO

DE ACORDO COM A NATUREZA DAS UNIDADES CURRICULARES:

• Obrigatórias e Eletivas
• Área do Conhecimento
• Área Funcional
• Competências
• Sócioemocionais
• Benchmarks com ENADE



DASHBOARD DO  
ESTUDANTE
INDICADORES PARA QUE O ESTUDANTE 
ACOMPANHE SEU PROGRESSO

Os estudantes podem acompanhar o seu progresso 
acadêmico, trazendo mais autonomia e engajamento

A taxonomia dos planos de ensino trarão uma visão única  
para o estudante, que passa a conhecer as competências 
que está desenvolvendo, como está progredindo mas áreas  
do conhecimento e funcionais do seu curso.



Estudantes protagonistas do seu 
desenvolvimento acadêmico aumentam sua 

empregabilidade e a reputação da sua instituição de 
ensino.

O estudante pode acompanhar seu progresso acadêmico 
e definir objetivos de acordo com as regras de formação 

do seu curso, avaliando quais as disciplinas são mais 
importantes em cada período.



E-COMMERCE DE  
VAGAS OCIOSAS

RENTABILIZE DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA
A OCIOSIDADE DA SUA INSTITUIÇÃO

Outro grande problema das instituições de ensino brasileiras: mais de 40% das 
vagas de uma sala de aula costumam ficar ociosas, por conta da evasão. 

O Blox soluciona essa questão de ponta a ponta. Controlamos o processo de 

alocação dos estudantes em salas de aula, identificamos as vagas ociosas em 

cada curso e habilitamos um portal de vendas de disciplinas avulsas..

. 

Sua instituição poderá comercializar vagas nas turmas de Graduação ou Pós-

Graduação, em formato de cursos livres. Como a solução é integrada, os 

créditos acadêmicos podem ainda ser aproveitados pelo estudante, caso ele se 

matricule em um curso completo no futuro.



SOLUÇÕES PARA 
EAD E 
METODOLOGIAS 
ATIVAS

FERRAMENTAS DE APOIO 
A ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS DIGITAIS



Na metodologia tradicional os conteúdos são consumidos 
durante e aula e depois são aprofundados em atividades.

Existe uma forma de otimizar o tempo e ainda melhorar o  
aprendizado: o conteúdo pode ser consumido previamente pelos 
estudantes e o tempo de aula pode ser utilizado para atividades 

interativas, como debates, aulas invertidas, ou estações de  
aprendizagem.

Os módulos de LMS e Sala Virtual do Blox trazem essas 
soluções para sua instituição.

REPOSITÓRIO DE CONTEÚDOS

SALA DE AULA VIRTUAL

Nossa ferramenta de videoconferência permite transmitir para até 
150 estudantes simultaneamente.



GRUPOS DE DISCUSSÃO

Crie grupos de discussão entre estudantes e professores, que possam 

ser gerenciados pela instituição.

Estes grupos integrados à plataforma direcionam o foco aos objetivos de

aprendizagem e ainda podem ser úteis para coletar 

feedbacks sobre o curso.



CATÁLOGOS DE
PLANOS DE ENSINO
EMENTAS PRONTAS, MAIS INTERESSANTES E 
ENGAJADORAS NO CURRÍCULO

Há dois modos de inovar o currículo da sua instituição hoje.  
Começando do zero, gastando mais tempo e recursos para pensar e 
operacionalizar essa mudança, ou acessando o catálogo do Blox, 
economizando horas  de trabalho e pesquisa.

Propomos títulos que vão direto ao ponto e uma organização 

curricular visual que tornam as disciplinas mais interessantes aos 

olhos dos alunos, sempre seguindo a regulamentação do MEC.



CONSULTORIA  
EDUCACIONAL

UMA CONSULTORIA PERSONALIZADA PARA GUIAR SUA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

É fato: sua instituição precisa se atualizar, para ficar conectada às 
demandas de um mercado de trabalho em constante mudanças. Mas 

muitas vezes não há tempo, equipe capacitada, nem um caminho 
seguro para que isso aconteça. 

A boa notícia é que você não precisa construir a mudança do zero.
Com uma equipe especializada, o Blox guia este processo, iniciando no 

entendimento da identidade da sua instituição e orientando as melhores 
práticas para a modernização do seu currículo.

Ganhe tempo e experiência com nossos serviços de consultoria. 
A partir de um diagnóstico inicial, planejamos juntos as soluções mais 

adequadas para promover a sua transformação digital.



ESTUDO DE CASOS

BLOX TAMBÉM MELHORA E MUITO O  
ENSALAMENTO DAS TURMAS
O sistema seriado exige 2,85 salas em média, enquanto o Blox exige apenas 1,71 salas em média.
Uma diminuição de quase 40% no custo do serviço prestado por mês a cada 100 alunos.

ENSALAMENTO POR INTERESSEENSALAMENTO PELO SISTEMA SERIADO



Visite nosso site: blox.education

Al.Vicente Pinzon,54
Vila Olímpia | São Paulo / SP

ENTRE EM CONTATO

contato@blox.education

+55 11 95771 8374

A EQUIPE DO BLOX ESTÁ EMPENHADA PARA  TRAZER A VERDADEIRA 
TRANSFORMAÇÃO  DIGITAL PARA SUA INSTITUIÇÃO

mailto:contato@blox.education

