
Ensinando com 

 casos
Dicas dos principais 

professores 
e especialistas em 
redação de casos 

sobre como motivar os 
estudantes e aproveitar 

ao máximo 
a aprendizagem 

empírica com casos.

Saiba mais sobre eCases: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/cases


 “Os casos são ótimos para desafiar o aluno a se preparar amplamente para uma aula, talvez em pequenos 
grupos, e então envolver os estudantes em uma discussão mais aprofundada de tomada de decisões de 
gerenciamento que aponte teorias e práticas relevantes.”

Michael Goldman, editor-chefe, Emerging Markets Case Studies

 “Eu uso estudos de caso quando quero que os estudantes apliquem modelos, teorias ou conceitos específicos 
que ensinei em aula anteriormente. Os casos funcionam muito bem para fornecer aos estudantes exemplos 
de como as coisas funcionam no mundo real e queremos que eles apliquem esse conhecimento a uma 
situação particular.”

Rebecca Morrison, editora-chefe, The CASE Journal

“Os casos também ajudam a preencher lacunas. Eles podem ligar a teoria à prática, mas também 
fornecem insights sobre novas empresas e setores interessantes e, ao ver as coisas pela perspectiva do 
protagonista, ajudam a explicar como os indivíduos atuam nos negócios no mundo real.”

Justin O’Brien, diretor executivo de programas de pós-graduação, Universidade de Surrey

Preparando os estudantes para contribuir
•    Envie o estudo de caso para os estudantes pelo menos uma semana antes da 

discussão do caso

•  Para tarefas escritas, forneça aos estudantes perguntas sobre a tarefa junto com 
o caso

•  Verifique a nota didática para ver se alguma leitura relacionada deve ser atribuída

•    Verifique a nota didática para ver se algum conteúdo de vídeo relacionado precisa 
ser atribuído

•  Prepare cópias do epílogo da nota didática para distribuir em aula.

Preparando sua lição de estudo de caso

Como você selecionará um estudo de caso? Como você estruturará a aula?

Qual layout da sala, ferramentas e recursos você precisa?
Quais resultados de 
aprendizagem você 
quer alcançar?

Como você quer que os estudantes contribuam?

Preparando-se para ensinar um estudo de caso
Quando devo usar um estudo de caso?

Visite o Emerald Cases Hub para saber mais sobre como se preparar para ensinar
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub


Facilitação na sala de aula
Como engajar seus estudantes com um estudo de caso

•  Use grupos menores e inclua encenação de papéis para 
que os estudantes foquem nos dilemas de gestão que as 
empresas enfrentam

•  Forneça um contra-argumento no meio da discussão 
para encorajar os estudantes a repensar suas perspectivas 
e razões para suas conclusões

•  Revisite um caso antigo que particularmente captou 
a imaginação de seus estudantes e use-o para discutir 
conceitos em outros casos com os quais eles podem estar 
tendo mais dificuldades

•  Varie os estilos de aprendizagem e configurações, 
especialmente prestando atenção ao foco dos estudantes 
naquele momento específico do semestre ou período. Eles 
podem responder melhor a estilos mais leves ou divertidos 
se estiverem focados em exames ou tarefas

•  Em aulas nas quais a discussão é desafiadora, concentre-se 
no contexto do caso em si e certifique-se de que seja o mais 
relevante possível para a situação. Pode ser através do 
contexto regional ou do tipo de empresa discutida.

Reagindo ao inesperado
O QUE VOCÊ PRECISA PLANEJAR?

•  As discussões podem ficar acaloradas

•  Estudantes que não vêm preparados

•  Um aluno dominando a discussão da aula

•  Outros estudantes que não participam

Encorajando um pensamento mais profundo
Como docente, seu papel em qualquer 
discussão de estudo de caso é guiar os 
estudantes a uma compreensão mais 
profunda do tópico em questão.

Provoque e ajude a garantir que os 
estudantes não pulem para soluções 
rápidas, mas que pensem na solução 
a partir de várias perspectivas.

Ajude os estudantes a deixar de fazer 
julgamentos com base em sua própria 
experiência e a tentar analisar um caso da 
forma mais objetiva possível.

É importante continuar a trazer as discussões 
de volta aos fatos do caso e fazer perguntas 
desafiadoras para encorajar os estudantes 
a aprofundar suas análises e questionar os 
julgamentos iniciais.

Ensino de casos on-line
1. ESCOLHA CASOS CURTOS 
A escolha do caso é fundamental. Recomendamos o uso de casos mais curtos com menos resultados 
de aprendizagem para manter o foco na sala de aula.

2. INCENTIVE O ENGAJAMENTO COM FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA 
Durante a aula, faça bom uso das perguntas para discussão sugeridas nas notas didáticas para garantir 
a participação dos estudantes. Para um maior engajamento, use tecnologias que permitem enquetes 
e funções de chat.

3. CRIE TÓPICOS DE DISCUSSÃO 
Crie tópicos de discussão entre as aulas on-line e use-os para manter a motivação entre os estudantes. 
Essa é uma excelente maneira de monitorar a contribuição do aluno. Pode ser uma boa ideia variar 
a hora do dia em que você publica para permitir uma melhor resposta.

4. APOIE O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE ESTUDANTIL 
Apoie sua comunidade, especialmente porque seus estudantes não estarão interagindo de maneira 
presencial com seus pares. Incentivar isso em um formato on-line ajudará a garantir que qualquer 
discussão fora da aula continue.

?

Visite o Emerald Cases Hub para saber mais sobre como se preparar para ensinar
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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Há mais de 50 anos, a promoção de novas formas de pensar tem 
sido a essência do que fazemos. Nosso objetivo é ajudar a fazer 
a diferença para que, pouco a pouco, as pessoas que fazem parte 
do mundo acadêmico e os profissionais fora dele possam trabalhar 
juntos para criar uma mudança positiva no mundo real.

Nossas publicações e serviços editoriais ajudam pesquisadores 
a contar suas histórias de modo significativo, oferecendo ferramentas 
e serviços inovadores que apoiam a produção de pesquisas 
impactantes.

Conecte-se com a EmeraldSobre nós

NOVOS CONTEÚDOS/COLEÇÕES:
latinamerica@emerald.com

CONSULTAS DE SUPORTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Junte-se a nós para promover um Impacto Real.

Kit de ferramentas do bibliotecário
Informações de acesso e autenticação, guias de usuário, material promocional para a biblioteca, orientações sobre relatórios de uso e recursos de descoberta.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra e explore 
um mundo de 
pesquisas com 
impacto real

emerald.com/insight

Escolha seu caminho
•  Navegue por periódicos, livros, casos de ensino 

e Expert Briefings.

•  Insira palavras e frases específicas na pesquisa 
rápida e avançada.

•  Limite os resultados para mostrar apenas 
o conteúdo em acesso aberto ou o que você 
pode ver.

Navegue com facilidade
•  Navegação intuitiva e interface simples.

•  Classifique os resultados e aplique filtros de 
conteúdo, como tipo, data, assunto e país.

•  As visualizações de conteúdo e resumos estruturados 
o ajudam a decidir se deseja ler ou seguir em frente.

Explore novos caminhos
•  As sugestões de conteúdo relacionado fornecem 

inspiração para novas ideias.

•  Selecione “Keywords” para pesquisar temas 
multidisciplinares.

•  Todo o conteúdo é acessado lado a lado para uma 
exploração perfeita.

Esta é a sua jornada
•  Acesso remoto multiusuário em qualquer dispositivo.

•  Visualize em formato HTML, PDF, EPUB e baixe as 
citações diretamente na plataforma.

•  Com um perfil de usuário, você pode configurar alertas 
de conteúdo e salvar pesquisas para analisar mais tarde.

Fácil de encontrar e acessível
•  Compatível com todos os principais métodos de 

autenticação, incluindo IP, EZproxy, acesso federado via 
Shibboleth/OpenAthens, URL de referência e Google 
CASA. O acesso via OAN (Organization Access Numbers) está 
disponível mediante solicitação.

•  O SeamlessAccess é um aprimoramento da nossa 
prestação de serviços e oferece suporte ao acesso 
federado em todas as organizações participantes.

•  Indexada em todos os principais sistemas de descoberta, 
incluindo ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT.

• Registros KBART e MARC disponíveis para download.

•  A plataforma Emerald Insight se esforça para estar em 
conformidade com a diretriz W3C AA e a Seção 508 
dos EUA.
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