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RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido a partir do estudo sobre o uso de novas tecnologias na gestão acadêmica no sentido de verificar a percepção 
dos gestores quanto às contribuições geradas pela utilização de tecnologias modernas como apoio aos trabalhos executados na Instituição, assim 
como aspectos que dificultam sua internalização no ambiente que atuam. Para a realização deste estudo foi efetuada uma análise bibliográficas 
de conceitos relacionados a gestão acadêmica, novas tecnologias, plataformas digitais de ensino, capacitação, dentre outros, e posteriormente foi 
efetuada pesquisa de campo onde foi utilizada a técnica de entrevista que serviu como base para a análise de dados. Com vistas a alcançar o 
objetivo desse trabalho, foram sugeridas três hipóteses que se confirmaram após a análise dos dados obtidos. Foram coletados dados de 03 
participantes, e os resultados revelam que a inserção de novas tecnologias ao processo de gestão acadêmica é primordial para o atingimento dos 
objetivos estratégicos da Instituição, no entanto ainda é possível melhorar alguns aspectos internos, a exemplo de promover mais ações de 
capacitação e conscientização dos colaboradores, para que os objetivos sejam plenamente alcançados. A intenção desta pesquisa, também foi 
estimular a reflexão, já que profissionais que atuam na gestão de Instituições de ensino precisam estar antenados, ou seja, por dentro das 
tendências do mundo em que vivemos hoje: cada vez mais dinâmico, com novos paradigmas, desafios e oportunidades, haja vista o cenário de 
transformações impostas pelas novas tecnologias. A pesquisa contribuiu de forma satisfatória para a Instituição alvo do trabalho, no sentido de 
permitir que a mesma identifique os pontos positivos e negativos que a utilização de tecnologias modernas, incorporadas à gestão, pode agregar 
à sua competitividade no mercado. Recomenda-se que, para trabalhos futuros, busque-se um aprofundamento do tema no sentido de verificar 
quais tecnologias são mais adequadas à realidade da Instituição, considerando aspectos como região, faixa etária, categoria, classificação, 
escassez de recursos, dentre outros. Em vista do exposto, conclui-se que, as tecnologias da informação surgiram para facilitar a vida de todos os 
membros da Instituição de ensino, mas é necessário vencer a barreira do medo de mudanças e encará-las como ferramentas necessárias, que, 
quando utilizadas, podem resultar em relevante melhoria para a gestão acadêmica, contribuindo para a elevação de sua competitividade e 
perenidade no mercado. As tecnologias causaram maiores benefícios em termos de avanço científico, comunicação, lazer, processamento de 
dados e produção do conhecimento. Com isso se constitui um impulso e recursos dinâmicos para favorecer o trabalho docente, à medida que, 
quando bem utilizadas pelos gestores, professores e alunos permitem intensificar a melhoria das práticas acadêmicas desenvolvidas na 
instituição.
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