
 

APRESENTAÇÃO SAGAH 
  
A SAGAH é uma solução educacional integrada que une conteúdo, tecnologia e serviços 
para garantir a melhor experiência de aprendizado para seus alunos com maiores 
resultados para a sua instituição de ensino. 
 
  
1. CONTEÚDO: 
  
Nossos conteúdos são baseados em metodologias de aprendizado ativo e podem ser 
utilizados de diversas formas, pois nossa produção está baseada em unidades de 
aprendizagem, o que permite uma maior flexibilidade para as IES montarem seus cursos. 
  
Desta forma, você poderá utilizar nossos conteúdos em cursos de graduação presenciais 
ou em cursos 100% a distância. Além disto, uma modalidade bastante atrativa para 
nossos clientes é a utilização dos conteúdos em disciplinas da modalidade 20% EAD e 
em cursos de Pós-graduação. 
  
Para cursos Preparatórios ENADE ou de Nivelamento possuímos conteúdos disponíveis 
em uma plataforma adaptativa que permite aos alunos uma otimização do processo de 
ensino aprendizagem, uma vez que este tipo de plataforma tem seu foco nos gaps de 
aprendizado dos alunos. 
 
  
2. CREDENCIAMENTO: 
  
Apoiamos as IES em todo processo de credenciamento EAD, bem como nos processos 
de autorização de cursos no Ministério de Educação. Temos uma equipe qualificada que 
já protocolou com sucesso vários projetos. 
  
Nossa equipe está preparada para auxiliar as IES na elaboração de projetos de acordo 
com as exigências do Ministério da Educação, colaborando na elaboração de plano de 
desenvolvimento institucional, projetos pedagógicos, matrizes curriculares e planos de 
ensino. 
 
  
3. AVALIAÇÃO 
  
Nosso sistema de avaliação permite que às IES tenham uma visão completa de todo seu 
processo de avaliação. Com nosso sistema os clientes SAGAH podem gerenciar de 
maneira mais eficiente seu corpo docente, implementar modernas práticas de 
governança para garantir que os planos de ensino das disciplinas sejam cumpridos, bem 
como fazer com que os alunos estejam melhor preparados para avaliações do ENADE. 
  



 

4. CAPACITAÇÃO 
  
Apoiamos sua IES na adoção das metodologias ativas entendendo a demanda, propondo 
o melhor modelo e auxiliando na implementação, sobretudo na qualificação do corpo 
docente. Nossas capacitações podem ser presenciais, a distância ou ainda utilizando um 
modelo de aprendizagem híbrido onde podemos trabalhar com a metodologia de sala 
de aula invertida, neste método os participantes acessam todo o conteúdo de maneira 
online em momento anterior aos encontros presenciais e utilizamos os momentos 
presenciais para debater assuntos relevantes e colocar em prática algumas técnicas. 
 
  
5. GRUPO A 
  
Desde 1973, o Grupo A se dedica à publicação de livros destinados ao público 
acadêmico, técnico e profissional. Com 40 anos de experiência no mercado editorial, 
estas são as características que garantem a excelência do nosso catálogo: 
Abrangência: são mais de 2 mil títulos em catálogo, abrangendo praticamente todas as 
áreas do conhecimento. 
 
Multiplataforma: de livros a eBooks, de aplicativos a revistas, nosso conteúdo está 
disponível onde, como e quando os estudantes, profissionais e professores precisarem. 
Referência: trabalhamos exclusivamente com autores renomados e temos a chancela 
de importantes sociedades científicas do país e de editoras líderes no mercado mundial. 
O Grupo A também reúne um grande portfólio de negócios voltados para a Educação. 
Com parceiros internacionais de peso, como a Blackboard Inc, somados a uma ampla 
rede de filiais com distribuição logística e equipes de consultores especializados, o 
Grupo A é fonte de soluções altamente customizadas e nos mais diferentes formatos. 
Produtos, serviços, tecnologia: conheça as nossas soluções completas para o mercado 
educacional. 
  
 
6. MÉTODO SAGAH 
  
Os conteúdos da SAGAH são desenvolvidos levando em consideração a atomização dos 
conteúdos, que consiste em um modelo de redução do conteúdo a um fragmento 
menor. Ou seja, estamos utilizando o conteúdo de um livro, artigo, material didático e 
dividindo em aulas. Cada aula possui uma série de itens que visam fazer com que os 
alunos tenham acesso a um material diversificado, com desafios, exercícios, vídeos, 
infográficos e conteúdos teóricos. O esquema abaixo demonstra graficamente como isto 
ocorre na prática. 
 
O método SAGAH foi desenhado a partir de alguns conceitos que estão revolucionando 
o ensino superior no Brasil e no mundo, tais como Blended Learning (aprendizagem 
híbrida), Flipped Classroom (sala de aula invertida) e, sobretudo, na mudança do modelo 
de ensino Just in case para o modelo Just in time, comprovadamente mais eficaz do que 
os modelos tradicionais. 
  



 

7. ESTRUTURA DA UNIDADE DE APRENDIZAGEM 
  
Cada disciplina SAGAH é composta por um conjunto de Unidades de Aprendizagem e 
cada UA possui os seguintes objetos educacionais. 
  
 
8. Objetivo de aprendizagem 
  
Os objetivos norteiam todos os conteúdos que serão apresentados nas unidades de 
aprendizagem da SAGAH. O objetivo deste recurso é apresentar para os alunos os 
conhecimentos que ele desenvolverá ao finalizar a aula. 
  
 
9. Desafio 
  
Propiciar aos alunos momentos de discussão e interação para que juntos possam 
resolver os problemas apresentados nas questões. Podem ser aprofundados em fóruns 
de discussão, webconference, ou algum outro momento síncrono que possibilite 
aprendizagem por pares. 
  
 
10. Infográfico 
  
Apresentar para o aluno em linguagem visual os conteúdos que serão apresentados na 
unidade de aprendizagem e/ou explicar conteúdos importantes de maneira atrativa. 
  
 
11. Conteúdo do Livro 
  
Aprofundar os conteúdos estudados na disciplina com base em referências 
bibliográficas de qualidade técnica comprovada. Para isto, disponibilizamos aos alunos 
alguns dos livros mais importantes do Grupo A. 
  
 
12. Dica do Professor 
  
Apresentar de maneira didática os conteúdos que foram abordados na aula. Utilizamos 
vídeos de no máximo 5 minutos para reter a atenção do aluno, muitos vídeos utilizam-
se de animações, elementos interativos, práticas laboratoriais. 
  
 
13. Exercício de Fixação 
  
Utilizamos exercícios auto instrucionais para que o aluno possa mensurar o seu nível de 
aprendizado sobre os conteúdos apresentados. Todos exercícios possuem feedbacks 
comentados que explicam para o aluno os motivos dos erros e acertos. 
  



 

14. Na prática 
  
Este recurso de aprendizagem é utilizado para contextualizar a teoria com a prática. 
Neste item são apresentados exemplos de aplicação dos conteúdos. Com isto, o aluno 
consegue fazer associações dos conteúdos estudados com a prática de sua profissão. 
  
O objetivo de aprendizagem deste recurso é fazer com que o aluno vá além dos 
conteúdos previamente selecionados para ele. Com este recurso colocamos o aluno em 
contato com vídeos do Youtube, artigos científicos, leituras complementares. 
 
  

PRODUTOS E SERVIÇOS SAGAH 
  
Ao adquirir a Solução Educacional Integrada SAGAH, você terá à disposição os seguintes 
produtos/serviços: 
  

 Conteúdo das Unidades de Aprendizagem escolhidas para as disciplinas na 
plataforma SAGAH ou do cliente; 

 

 Treinamento de professores/tutores das disciplinas contratadas; 
 

 Desconto a partir de 40% na aquisição de livros físicos para todos os cursos da 
IES; 

 

 Acesso ao acervo de livros da Biblioteca A; 
  
 

ESCOPO DO PROJETO 
  
Estima-se que a IES poderá escolher até 16 Unidades de Aprendizagem por disciplina no 
Catálogo de Unidades de Aprendizagem SAGAH. A escolha destas unidades ficará a 
critério do corpo docente da IES. 
 
A SAGAH não irá criar conteúdos específicos para complementar o conteúdo 
programático das disciplinas da IES. A mesma deverá realizar suas escolhas de acordo 
com o portfólio de UAs da SAGAH. 
 
A FAP poderá incluir, de acordo com seus critérios pedagógicos, conteúdo adicionais aos 
fornecidos pela SAGAH entre as Unidades de Aprendizagem, de maneira que organize a 
disciplina de acordo com as suas necessidades. Não serão permitidas alterações dentro 
das Unidades de Aprendizagem SAGAH. 
 
Os produtos e serviços constantes na tabela de Produtos e Serviços SAGAH contemplam 
todos os itens contratados para este projeto. 
 


