
Escola de gestão adota sistema 
de aprendizagem integrada 
e ensino remoto para acelerar 
a obtenção de resultados

European School of 
Management and 
Technology (ESMT)
www.esmt.org
Colaboradores: 200
Alemanha
Ensino

A European School of Management and Technology (ESMT) deseja 
proporcionar aos seus estudantes uma experiência de aprendizagem ideal. 
A instituição começou a testar o Microsoft Surface Hub, um dispositivo de 
colaboração que facilita a realização de aulas com especialistas remotos, 
o trabalho em projetos de grupo e a aproximação entre o ensino e o mundo 
empresarial. Utilizando o Surface Hub, a ESMT promove a aprendizagem 
integrada, proporciona um currículo apelativo e encoraja os estudantes 
a assumirem um papel ativo para um ambiente de sala de aulas mais 
colaborativo. 

http://www.esmt.org


Sediada em Berlim, na Alemanha, a European School of 
Management and Technology é uma escola internacional 
de gestão que foi fundada em 2002 por 25 empresas 
e instituições alemãs de vários setores.

Os líderes do futuro
A European School of Management and Technology concentra-se na 
liderança e na responsabilidade social, na competitividade europeia e na 
gestão da tecnologia para os seus programas de Mestrado em Gestão, 
MBA e Executive MBA. A instituição proporciona igualmente formação para 
executivos, com objetivos de desenvolvimento de capacidades de liderança. 
A instituição recebe anualmente centenas de estudantes provenientes de 
mais de 40 países, concedendo um caráter verdadeiramente internacionais 
ao campus de Berlim e de Colónia, na Alemanha.

Fundada por 25 empresas e instituições alemãs, a ESMT tem o objetivo 
de preparar líderes empresariais que pensam globalmente, agem 
responsavelmente e respeitam as características individuais de cada um. 
A instituição tenciona manter-se na liderança da gestão tecnológica 
fomentando um ambiente colaborativo. “Pensamos constantemente no 
futuro do ensino e na forma como podemos ajudá-lo a chegar lá mais 
rapidamente”, afirma a Professora Catalina Stefanescu-Cuntze, Reitora 
da Faculdade na ESMT. “Por exemplo, gostaríamos de ver um número 
maior de professores a integrarem a tecnologia na sala de aulas, mas esta 
integração só terá lugar se as ferramentas forem fáceis de utilizar”. 

“Temos estado a 
ver um grande 
entusiasmo 
relacionado com 
o Surface Hub da 
parte do corpo 
docente e dos 
estudantes. Estou 
verdadeiramente 
entusiasmada com 
tudo o que ele 
pode adicionar ao 
ambiente da sala de 
aulas”.

— Martha Ihlbrock, 
Diretora de Comunicações 

e Marketing da European 
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and Technology



Além disso, a instituição procura constantemente 
oportunidades para os estudantes aprenderem com 
especialistas externos à instituição e ao corpo docente; 
no entanto, a logística e os custos limitam a exposição 
dos estudantes a estes conhecimentos externos.

A ESMT reconhece igualmente que os estudantes 
têm uma vida ocupada. Alguns estudantes têm um 
emprego a tempo inteiro, pelo que a instituição 
pretende suportar a eficiência e a flexibilidade sempre 
que tal seja possível. “A identificação de formas mais 
eficientes para os estudantes compensarem faltas e 
para lhes fornecer novas ferramentas de colaboração 
melhora certamente a experiência de todos os 
participantes”, afirma Nick Barniville, Reitor Associado 
de Cursos Universitários da ESMT.

Ensino interligado
Para explorar os avanços da tecnologia na sala 
de aulas e continuar a apoiar os seus estudantes, 
o ESMT decidiu testar um dispositivo de colaboração 
Microsoft Surface Hub. O Surface Hub é um 
dispositivo tátil equipado com um ecrã UHD (ultra alta 
definição) de grandes dimensões que proporciona 
funcionalidades integradas de videoconferência 
através do Skype para Empresas e duas câmaras 
de 1080p, juntamente com capacidades de quadro 
digital e partilha de notas. Sendo um baseado no 
Windows 10, o Surface Hub oferece aplicações do 
Microsoft Office 365, como o PowerPoint, o Excel 
e o OneNote, incluindo igualmente o Skype para 
Empresas, utilizado pela instituição para suportar 
tarefas de comunicação e colaboração.

A ESMT estabeleceu um “programa de embaixadores”, 
através do qual vários membros do corpo docente, 
diretores de programa do conselho executivo e grupos 
de trabalho compostos por estudantes utilizam 
o Surface Hub para descobrirem os modos como 
o dispositivo pode expandir a experiência de ensino.

Os resultados têm sido positivos. “A interação na 
sala de aulas com o Microsoft Surface Hub tem o 
potencial de dar vida à matéria, com a mais-valia 
de poder enviar a sessão anotada diretamente para 
os estudantes no final da aula”, afirma Per Olsson, 
Professor de Contabilidade da ESMT.

Os estudantes apreciam o facto do Surface Hub 
proporcionar uma experiência de colaboração mais 
interligada para os grupos de trabalho. “O Microsoft 
Surface Hub é de uma simplicidade brilhante. A sua 
utilização intuitiva e possui várias funcionalidades 
que suportam o trabalho em grupo, especialmente 
quando nem todos os estudantes podem estar 
presentes no campus ao mesmo tempo, afirma 
Katiso Seeiso Letsie, estudante de Mestrado de 
Gestão na ESMT. Ele acrescenta, “Utilizando o Skype 
para Empresas, os meus colegas podem trabalhar 
numa reunião de grupo e, independentemente do 
local em que me encontre, posso apresentar-lhes 
o meu ambiente de trabalho e até mesmo permitir 
que modifiquem os meus cálculos em tempo real. 
O Surface Hub tem a imprescindível capacidade de 
aceder, projetar, fazer apresentações ou executar 
aplicações a partir dos dispositivos interligados. 
E o melhor de tudo é que não precisamos de ser 
especialistas em tecnologia para usarmos as suas 
funcionalidades”. 



“Penso que será 
mais fácil encorajar 
a integração 
da tecnologia 
interativa no 
currículo agora 
que os membros 
do corpo 
docente viram 
as possibilidades 
disponibilizadas 
pelo Surface Hub”.

— Robert Wilke, Diretor 
de Tecnologias de 

Informação da European 
School of Management 

and Technology

Ensino ativo
A ESMT sabe que os estudantes aprendem de várias formas e que pode 
utilizar o Surface Hub para proporcionar opções de aprendizagem 
totalmente diferenciadas e flexíveis, quer se trate da visualização de 
vídeos incorporados, da anotação de uma apresentação através do toque 
e da utilização de tinta digital ou a interação com peritos de outros 
países para a demonstração de novas abordagens.

As vantagens do Surface Hub não afetam apenas os estudantes. 
“Atualmente, um especialista externo pode participar numa 
videoconferência: os alunos podem vê-lo, mas ele tem dificuldade 
em saber se as informações que está a transmitir estão a ter impacto”, 
afirma Robert Wilke, Diretor de Tecnologias de Informação da ESMT. 
Utilizando o Surface Hub, os professores remotos podem ver e interagir 
com os participantes e a resposta em tempo real proporcionada pelas 
expressões e gestos dos estudantes faculta uma experiência de ensino 
e aprendizagem mais gratificante. Além disso, o envolvimento de 
especialistas externos é mais prático e rentável para nós quando estes 
não têm de se deslocar fisicamente ao nosso campus”.

Wilke salienta também que os estudantes serão encorajados a assumir 
um papel mais ativo através da interligação fácil dos dispositivos pessoais, 
quer sejam smartphones, tablets ou computadores pessoais. “Atualmente, 
se um estudante tiver uma informação ou análise no seu portátil para 
mostrar ao resto da turma, não o faz porque a ligação de todos os cabos 
necessários origina uma perturbação desnecessária”, afirma Wilke. “No 
entanto, o Surface Hub permitirá que os estudantes acedam rapidamente 
às informações relevantes existentes nos dispositivos pessoais e as 
apresentem sem fios através da tecnologia Miracast, o que fomenta a 
participação. A possibilidade de partilha de ideias e do trabalho poder ser 
guardado no Microsoft OneDrive para Empresas para acesso posterior 
constitui um grande melhoramento na forma como o corpo docente e os 
estudantes podem trabalhar em conjunto”.

Adoção sem problemas
Através da utilização do Surface Hub, a ESMT permite, de forma mais fácil do 
que nunca, que os membros do corpo docente integrem currículos apelativos 
na sala de aulas e criem um ponto focal tecnológico. “Estamos a salientar 
o “T” do “ESMT””, afirma Ihlbrock. “Possuímos imensa tecnologia que não foi 
adotada porque foi considerada demasiado complicada, mas temos estado a 
ver um grande entusiasmo relacionado com o Surface Hub da parte do corpo 
docente e dos estudantes. Estou verdadeiramente entusiasmada com tudo 
o que ele pode adicionar ao ambiente da sala de aulas”.



“Utilizando o Surface 
Hub, os professores 
remotos podem ver 
e interagir com os 
participantes e a 
resposta em tempo 
real [que recebem 
dos estudantes] 
proporciona 
uma experiência 
de ensino e 
aprendizagem mais 
gratificante.”
— Robert Wilke, Diretor de 
Tecnologias de Informação 

da European School 
of Management and 

Technology

Ao oferecer um dispositivo de colaboração que fornece tantas 
oportunidades de aprendizagem sem qualquer complexidade adicional, 
a ESMT está a distinguir-se como uma instituição visionária que atribui a 
máxima prioridade às necessidades dos estudantes. “É tão fácil de utilizar 
e intuitivo que fomenta a criatividade e aumenta a eficiência”, afirma 
Wilke. “Penso que será mais fácil encorajar a integração da tecnologia 
interativa no currículo agora que os membros do corpo docente viram as 
possibilidades disponibilizadas pelo Surface Hub”.

Microsoft Surface Hub
O Surface Hub é um dispositivo de colaboração, concebido 
para maximizar as potencialidades dos grupos e equipado 
com software e serviços da Microsoft como o Windows 10, 
o OneNote e o Skype para Empresas.

Para obter mais informações sobre o Microsoft Surface Hub, visite:
www.microsoft.com/surfacehub
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