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Inspire-se

Depoimento do Aluno Nilson Oliveira, estudante de psicologia da FASI, e certificado no Programa Aluno Tutor.

http://www.youtube.com/watch?v=ruKz0woVd7Q


O que é o Programa Aluno Tutor de Tecnologia 
NINA?
É um programa que tem o objetivo de desenvolver habilidades digitais nos discentes. 

Promove a partir da “trilha de conhecimento” a  cultura institucional de inovação, uma vez que os 
alunos aprendem, ensinam e produzem junto aos docentes materiais e experiências de novas formas 
de aprendizados mediados também pela tecnologia.

No programa, o estudante que concluir as três etapas da trilha e as verificações de aprendizagem 
recebe uma certificação emitida pelo NINA. O programa prevê duas certificações, nível  I e n´vel  II.

Toda a certificação é executada pelo NINA de forma local.

O NINA Nacional projeta e executa a gestão dos processos de todas as IES, junto aos coordenadores e 
embaixadores NINA, promovendo em rede, todo material da trilha, lives, palestras, dicas que sustam as 
formações, e emissão do certificado do aluno. 

 



Desenvolver nos participantes habilidades requeridas no século XXI  no uso das ferramentas 
tecnologias  aplicadas à produtividade e gestão de informação e viabilizar o compartilhamento 
dessas práticas tanto com seus professores como com a comunidade universitária 
(coordenadores, pesquisadores e colegas). 

Qual é o objetivo da certificação?



Por que implantamos o programa Aluno 
Tutor NINA de Tecnologia ?

○ O programa contribui para o desenvolvimento de habilidades digitais e criatividade ;
○ O discente aprende a usar as ferramentas tecnológicas que dão suporte ao processos de 

aprendizagem, gestão do tempo, de informações na nuvem  e comunicação;
○ O aluno aprende sobre  cidadania digital
○ O programa prepara os participantes para o  mundo do trabalho e desenvolve habilidades 

digitais aplicadas à produtividade.  



○ Ser aluno regularmente matriculados nos cursos de graduação da IES, que estejam em dia 
com suas obrigações acadêmicas e financeiras, que não tenham nenhum processo 
disciplinar que atente contra o código de ética vigente, conforme Regimento Interno da 
IES.

○ Auxiliar o professor embaixador para aplicação do conhecimento de tecnologias Google  
e/ou promover oficinas para outros alunos. 

○ Cumprir todas as fases do programa para receber o certificado.

Quais são os requisitos?



Etapas do processo do Aluno Tutor de 
Tecnologia NINA nível I

Inscrição                      Fase 1 Fase 2 Certificação

O aluno inscreve-se, 
gratuitamente, no 

Programa Nina Tutor

Os inscritos fazem o curso 
online de formação sobre 

as ferramentas Google 
Workspace for Education, 

sob orientação dos 
coordenadores do NINA

O aluno atua como 
multiplicador das 

ferramentas, assumindo 
protagonismo no 

processo de 
transformação da  

cultura digital nas IES,  
através da promoção de 

oficinas para a 
comunidade acadêmica, 

sob orientação de 
professores 

embaixadores

Aluno é reconhecido 
como Aluno Tutor de 
Tecnologia e recebe o 
certificado do NINA.



Como Aluno Tutor de Tecnologia NINA se forma?

O aluno deve cumprir as duas fases obrigatórias do programa:

○ Conclusão do curso on-line sobre as ferramentas tecnológicas.
○ Preparação e apresentação de uma oficina abordando uma ou mais aplicações do Google 

Workspace for Education, capacitando assim, alunos professores, técnicos 
administrativos e demais membros da comunidade. 



Cronograma 2º semestre de 2021

Atividade Período

Divulgação para a comunidade acadêmica a partir de 16.08.2021

Inscrição dos alunos de 16.08 a 30.08

Divulgação da seleção dos alunos Até 01.09

Live de abertura com alunos inscritos 02.09 - 18h

Fase 1 - Curso on-line sobre as Ferramentas  02.09 a 19.09

Divulgação dos resultados da Fase 1  (NINA Nacional) 20.09

1ª Reunião de orientação para Fase 2 27.09

Fase 2 - Planejamento e preparação das oficinas 27.09 a 30.10

Realização das oficinas 01.11 a 12.11

Avaliação das oficinas e divulgação dos resultados 13.11 a 17.11

Solenidade de entrega certificados 23.11 - 18h



O Papel do Coordenador/Embaixador NINA
Os Coordenadores e Embaixadores do NINA são professores que atuam junto ao NINA. O  
coordenador local do NINA executa na IES o desenvolvimento e acompanhamento do projeto. 
Com a supervisão dos diretores acadêmicos e/ou administrativos das IES, o coordenador 
articula as ações que dependem do trabalho em rede dos docentes, discentes, embaixadores, 
professores Embaixadores e  comunicação local. 

Os embaixadores são professores certificados na  aplicação de tecnologias na educação, como 
é o caso da certificação do Google for education ou professores que são indicados como 
docentes referência em inovação e tecnologia pelos alunos tutores. O papel do Embaixador 
inclui:

○ Incentivar o aluno a participar de todas as etapas do Programa Aluno Tutor;
○ Ceder espaço em aula para a aplicação dos conhecimentos do adquiridos pelo Aluno Tutor;
○ Auxiliar na avaliação da atuação do aluno tutor;
○ Desenvolver Projetos, em formato de pílulas, em conjunto com professores embaixadores, para 

aplicação da inovação e tecnologia em sala de aula.



Boas Práticas para o Embaixador NINA 

○ Realizar orientações semanais com os alunos tutores;
○ Enviar mensagem semanalmente dando retorno sobre a realização ou não das atividades;
○ Enviar mensagem de parabéns para os que estão cumprindo o cronograma;
○ Enviar mensagem de atenção para quem está atrasado

 



Comunicação Aluno Tutor

A Comunicação do Programa Nina Tutor é feita por três formas principais

○ Divulgação por meio das redes sociais da IES e do NINA;
○ Divulgação por meio da direção Acadêmica;
○ Divulgação por meio do e-mail institucional e do Classroom dos alunos.

 



Comunicação Aluno Tutor

As Redes Sociais têm um papel fundamental na Comunicação do Programa Nina Tutor. Por 
meio delas é possível divulgar:

○ O formulário de inscrição
○ Vídeos motivacionais de depoimentos de professores e outros alunos já formados
○ Cards sobre prazo de inscrições, lives para tirar dúvidas, etc.

 



Comunicação Aluno Tutor

O diretor acadêmico, o coordenador do NINA local e a comunicação da IES formam uma tríade 
fundamental na divulgação do programa a fim de que as informações alcancem todos os 
alunos. As macro etapas do programa envolvem: 

○ Sensibilização de professores via direção; 
○ Divulgação nas redes sociais do NINA e da IES, bem como os demais canais de 

comunicação da instituição via área de comunicação
○ Divulgação das  Lives realizadas pelos Coordenadores e Embaixadores do NINA via 

professores, comunicação da instituição. 

Toda comunicação é elaborada pela comunicação pela equipe do NINA nacional e é  enviada a 
todas as comunicações da rede e aos diretores acadêmicos. 

 



Comunicação Aluno Tutor

A Ti e o setor de comunicação tem papel fundamental da divulgação do Programa Nina Tutor. 

O setor de TI pode viabilizar a divulgação do material via Classroom. Assim, garante-se que 
todos os alunos terão acesso ao material. 

Além disso, o setor de comunicação pode fazer o disparo dos materiais via e-mail para todos os 
estudantes da IES.

 



Card Nacional

Além do Card Nacional, o coordenador NINA local poderá desenvolver junto com a sua ASCOM material 
complementar para divulgação e sensibilização em todas as etapas do Programa Nina Tutor.

CARD .JPG

CARD .PDF

https://drive.google.com/file/d/1PuzndsuHOxaxWcChf4m_aaiPAkCq71jQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3eJxzoQAPCCCapWuS6C7sNXuqLIwDuC/view?usp=sharing


Redes Sociais - NINA

O Programa Nina Tutor foi criado para que o alunos sejam ativos no seu 
processo de aprendizado e na transformação da sua própria experiência de 
aprendizado!

Acessem e sigam as nossas redes sociais e entrem na onda da inovação!

Instagram: @ninainovacao
Facebook: @ninainovacao
Linkedin: Núcleo de Inovação e Aprendizagem
YouTube: Núcleo de Inovação e Aprendizagem

#TMJ
 

https://www.instagram.com/ninainovacao/
https://www.facebook.com/ninainovacao
https://www.linkedin.com/company/nucleodeinovacao/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCK5X-kfHMYZI9gLgP4RYdYw

