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Da comunicação à EAD 

 

Era 1992 quando consegui meu primeiro estágio 

como monitor no estúdio de TV da faculdade. Um 

ano depois fui trabalhar em uma das maiores 

produtoras de cinema e TV do Rio Grande do Sul na 

época. 

Mas o trabalho de produção não era o que eu 

imaginava, e rapidamente mudei para a área de 

criação, trabalhando como redator em agências de 

propaganda. 

Em 1997 me graduei e fui montar minha 

empresa de comunicação, com foco em Marketing 

e Internet. 

Em 2001 o trabalho como consultor me rendeu 

convite para dar aulas, ideia que a princípio me 

apavorava – falar em público, como assim? Mas 

encarei o desafio, pois eram para cursos rápidos 

sobre negócios na internet.  

E descobri como era muito legal estar em um 

ambiente e poder interagir e trocar com grupos de 

pessoas diferentes, heterogêneos. Eu não somente 

ensinava, mas aprendia muito. 

Desejei me desenvolver nesta área, busquei 

então a pesquisa, o mestrado, o doutorado, e 

passei a direcionar meu trabalho para a docência, 

o que é meu foco a mais de 15 anos. 
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Já lecionei em cursos de graduação em 

Comunicação, Administração, Design e até 

Engenharias. 

Já implantei ou coordenei cursos de graduação 

e pós-graduação. 

Já orientei dissertações de mestrado e trabalhos 

de conclusão de especialização e graduação, e já 

estive em bancas de doutorado. 

Já publiquei 6 livros e tenho artigos no Brasil e 

no exterior. E sigo escrevendo. 

Já ministrei palestras. Já gravei cursos no Brasil 

e no exterior. 

Já avaliei mais de uma dezena de cursos de 

graduação e de instituições de ensino superior. 

Aprendi e sigo aprendendo. 

Nestes já mais de 28 anos de trabalho com 

Comunicação e 16 anos de docência, sendo 10 

deles também envolvido com a EAD, atuei, apliquei 

e somei os conhecimentos sobre os meios de 

comunicação e sobre educação em meu trabalho. 

E escrevo este e-book trazendo o que pude 

aprender, desenvolver e aplicar nas variadas 

experiências que tive com a EAD. 

Aqui, assim como nos cursos que desenvolvi e 

ofereço na Internet, estão compiladas as melhores 
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práticas, técnicas e dicas para que você conheça, 

aprenda e possa dar aulas na EAD. 

Para que você esteja preparado para fazer uma 

boa vídeo-aula, para gerar recursos e conteúdos 

diferenciados em um podcast, gerar apresentações 

encantadoras, e-book completos, e mais. 

 

Seja bem-vindo, e obrigado! 

 

 

 

 

Prof. César Steffen 
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1.Introdução 

 

As linguagens e técnicas dos meios de 

comunicação são, sem dúvida, o maior desafio que 

os professores enfrentam quando começam a 

lecionar na EAD. 

Como tive a oportunidade de trabalhar com 

todas as linguagens de todos os meios em minha 

carreira de produtor, redator, criador e professor, 

desenvolvi uma série de técnicas e lógicas de 

trabalho que não somente me facilitaram o 

trabalho com a EAD, mas também garantiram 

resultados excelentes – e muitos convites de 

trabalho. 

E já de saída fica uma dica: EAD não é nenhum 

bicho de 7 cabeças. Aliás, nem de 1 cabeça. É uma 

forma diferente, específica, com características 

próprias de fazer educação. E como tudo, pode ser 

aprendido com calma, atenção e prática. 

Então, este e-book foca nas mídias, nos meios, 

na forma de suar os recursos tecnológicos e 

linguagens dos meios para construir boas aulas e 

bons materiais na EAD 

Não tenho nenhuma pretensão de esgotar o 

assunto aqui, mas sim de fornecer o essencial, um 

mapa ou guia para os elementos essenciais da EAD. 
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Muito mais há para saber, e sempre surgem 

novidades na área. Siga nossos canais nas redes 

sociais que muitas novidades e novos conteúdos 

surgirão. 

 

Boa leitura! 

 

Prof. Dr. César Steffen 
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2.Os meios e as técnicas para EAD 

 

Antes de começarmos na parte das técnicas, 

quero colocar uma informação inicial fundamental. 

Tão fundamental que a repito e repetirei em todos 

os livros sobre EAD. 

Na EAD, você não está falando com uma turma, 

você está interagindo com UM aluno. 

Devemos atentar a isso, pois faz toda a 

diferença na construção da fala. 

Veja, estamos acostumados a salas de aula com 

30, 40, 50 ou até mais alunos, e a tratá-los no 

coletivo: a turma, os alunos, vocês, etc.  

Mas na EAD o aluno está em casa, no trabalho, 

no ônibus ou trem, à tarde ou de madrugada.  

Ele pode ser da cidade onde você mora, da sua 

região, do seu Estado, mas também de ser de outra 

parte do país, com uma cultura e hábitos muito 

diferentes.  

Não sabemos, e nem sempre teremos como 

saber. 

Então, a primeira dica é: trate o aluno em 

primeira pessoa, VOCÊ, TU, e suas derivações.  

O plural deve ser evitado, e regionalismos 

também. 
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Pense pessoal, pense em uma pessoa, e fale 

com ela, dirija-se a esta pessoa de forma direta e o 

mais intimista possível. “Olho no olho”. 

E lembre-se: por mais que você esteja tentado a 

achar que está falando para um computador, isso é 

um equívoco. Você está falando com uma pessoa.   

Então, dito isto, vamos em frente! 

 

2.1.EAD Assíncrono 

 

Muitos materiais e conteúdos para EAD são 

preparados e ficam disponíveis para os alunos nos 

ambientes, podendo ser acessados a qualquer 

momento que ele puder e desejar. 

Por isso é denominada assíncrono, pois não há 

sincronia, não há encontro entre o professor, o 

tutor ou mesmo os colegas de aula. O acesso 

ocorre quando, onde e da forma que cada um 

desejar. 

 

Vídeo-aula 

 

O maior medo da maioria dos professores que 

conheço quando chegam a EAD é a câmera, o 

estúdio, a gravação. Todos falam do desconforto de 
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estar em um estúdio, ou mesmo em uma sala de 

aula com uma câmera apontada registrando tudo o 

que faz e fala. 

Bem, compreendo. A câmera realmente pode 

ser intimidadora, e o silêncio ou mesmo a luz, a 

iluminação do estúdio pode tirar um pouco nosso 

foco e concentração. Eu mesmo passei por isso no 

início. 

Mas, isso é simples de superar. Pense na câmera 

como o olho do seu aluno. 

Sabe quando estamos em sala de aula, 

explicando um conteúdo, debatendo com a turma, 

e temos aqueles vários olhares nos seguindo? Bem, 

olhe para a câmera e pense no seu aluno, pensa na 

pessoa que estará do outro lado. 

E converse, dialogue, troque com ele. Faça 

perguntas, mesmo que ilustrativas ou retóricas. 

Gesticule, aponte, interaja … mesmo que você 

tenha um roteiro no teleprompter e esteja lendo o 

conteúdo, faça isso da forma mais natural possível. 

Sim, você não terá retorno, pois a câmera não 

fala, e a equipe de gravação dificilmente terá 

atenção ou tempo para fazer este papel. Mas a sua 

manifestação entre pergunta/resposta, simulando 

um diálogo tornará sua vídeo-aula mais natural, e 

manterá o aluno atento. 
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Aliás, usar de “chaves” de interação ajuda 

bastante no desenvolvimento do conteúdo e na 

manutenção da atenção dos alunos. Frases como: 

“você já pensou nisso?” ou  

“o que você já sabe sobre o tema tal?” 

ou mesmo  

“lembra que tratamos disso na última vídeo-

aula?”  

Todos esses chamados e outros semelhantes 

mantém o diálogo e deixam em aberto um canal ou 

forma de interação, que mantém a atenção do 

aluno. 

Vamos a algumas dicas de como aprimorar e ter 

os melhores resultados na vídeo-aula. 

 

 Atente ao tempo, e mude o assunto sem mudar 

de tempo em tempo. Ou seja, mantenha o 

tema, mas aborde de forma diferente, 

mudando a forma ao  

 Se possível – as instituições têm regras que 

podem ir contra isso – faça vídeo de até 10, 12 

minutos. É melhor para o aprendizado do aluno 

vários vídeos curtos e diretos; 

 Problematize o tema, de forma a que ele esteja 

contextualizado em relação ao momento social 

e histórico. Se possível, faça inclusive relação 
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com seu surgimento, com a forma como ele se 

desenvolveu; 

 Exemplifique e traga para o mundo real, 

passado ou atual. E use de fotos ou vídeos 

externos sempre que possível; 

 Seja coloquial ao máximo. Isso não significa 

abrir mão da linguagem da área ou campo, mas 

apenas tentar ao máximo dialogar com o 

aluno; 

 Finalmente, a lente da câmera é o olho do 

aluno, então tente ao máximo falar, se 

relacionar com a lente. 

 

E lembre-se: ninguém nasce sabendo, e a 

prática leva mais próximo a perfeição. Ou seja, não 

se preocupe se errar uma ou outra vez. Os amis 

experientes atores erram, engasgam, e precisam 

começar de novo. Você também tem esse direito. 

 

Podcast 

 

O podcast surgiu como uma forma de 

distribuição de áudio através do feed RSS de sites e 

blogs, e acabou virando sinônimo de áudio na 

Internet.  

É como se fosse uma rádio que você faz 

download do programa que quer ouvir - 
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normalmente em MP3 - ou conecta com o site de 

streaming, e ouve quando quer, mas que 

normalmente - para não dizer obrigatoriamente - 

tem um tema específico que é abordado em várias 

edições. 

Como grande vantagem, o podcast é rápido e 

fácil de produzir, gera arquivos pequenos que 

podem ser facilmente baixados e rodados em 

qualquer celular ou dispositivo, e pode ser feito de 

praticamente qualquer lugar.  

Para a EAD, o podcast apresenta um grande 

benefício: a possibilidade de aprofundar um tema, 

conceito ou elemento de forma rápida e específica, 

aplicando os recursos de voz, trilha sonora e até 

mesmo efeitos sonoros, dependendo do tempo e 

de seu conhecimento da área, e enriquecendo o 

conteúdo e a experiência do aluno 

Imagine: você está no shopping e encontra um 

colega ou amigo especialista no tema da aula da 

semana. Vocês sentam para tomar um café, você 

liga o gravador de voz do celular e bate um papo 

rápido com ele sobre o tema, pegando dicas, 

sugestões, casos, histórias e mais. Sem muita 

edição você pode colocar isso na EAD para os 

alunos, enriquecendo o conteúdo e aumentando o 

interesse dos estudantes.  

Como desvantagem, por usar somente um 

sentido o podcast tende a ser um tanto dispersivo, 
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mas para superar isso a dica é fazer áudios rápidos, 

de não mais de 10 minutos.  

Outra dica é repetir as informações, pois sabe-

se que no rádio, o avô do podcast, a repetição das 

informações ajuda o ouvinte a perceber, e gravar, 

lembrar, da informação. 

O foco para utilizar bem o podcast na EAD é 

exatamente esse: ter foco. Pode-se usar o áudio 

para aprofundar o tema da semana, contar uma 

história, analisar um caso, entrevistar um 

especialista, e até mesmo como atividade para 

envolver os alunos, que podem gravar podcast 

sobre temas das aulas como atividade - lembrando 

o velho e bom seminário ;-) 

Mas importante: o podcast deve ser encarado 

como elemento de apoio a aula. Salvo se o tema ou 

disciplina envolver diretamente a produção de 

áudio, como uma disciplina de jornalismo ou de 

produção fonográfica, o podcast é para apoio ou 

aprofundamento.  

Nunca se deve usar o podcast como elemento 

ou linguagem principal de uma aula ou disciplina 

EAD justamente pela sua característica de 

dispersar a atenção.  

E é importante antes de desenvolver algo 

verificar como a instituição e a plataforma de EAD 

encaram o podcast para evitar barreiras e 

limitações técnicas e/ou pedagógicas. 
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Havendo suporte, use. O podcast, além de leve 

e interessante, pode se tornar algo divertido de 

fazer e distribuir. 

 

Apresentação  

 

Uma apresentação em lâminas – o popular PPT 

-  pode ser um excelente elemento para organizar 

e planejar a aula, mas deve ser aplicado com 

cuidado e atenção a EAD, então seguem algumas 

dicas e sugestões para ter o melhor 

aproveitamento deste recurso na EAD. 

 Pouco texto, muito foco - o PPT é um apoio, 

um suporte, algo que ajuda a organizar e até 

mesmo roteirizar a aulas. Mas este deve ser o papel 

dele, um suporte, então organize-o desta forma;  

 Letras e fontes grandes - imagine seu aluno 

lendo seu PPT ou acessando a vídeo aula no celular. 

Será que ele conseguirá ler? Então, na medida do 

possível use letras em tamanho grande, mas sem 

estourar as margens. E fontes sem serifa tendem a 

ser mais fáceis de serem legíveis na tela; 

 Abuse dos tópicos - uma ótima forma de 

organizar o conteúdo e ter o PPT como apoio é 

inserir tópicos para gerar a ordem, o 

encadeamento dos tópicos e temas da aula. Aliás, 

já vi um professor que usava o flipchart com pincel 
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atômico em suas aulas na EAD, pois ele acreditava 

que era diferente e “quebrava o tédio” da aula 

(palavras dele ...). E vale, sem dúvida; 

 Não leia - definitivamente, um erro que o 

professor não pode cometer - e isso vale também 

para a aula presencial - é ler o PPT. Então, salvo no 

caso de algum conceito, imagem ou processo que 

precisa ser tratado de forma clara e exata, 

detalhada, nas palavras precisas e formatos do 

autor, não leia o PPT. Ele deve ser seu apoio, 

suporte, mas nunca o ator principal; 

 1 minuto - em média, calcule 1 minuto para 

cada tela, mas não se prenda a isso, uma vez que 

certos conceitos podem precisar de mais detalhes. 

Na dúvida, faça uma leitura antes de gravar e 

verifique como está o tempo; 

 Cuide com os formatos e layouts - muitas 

IES têm formatos próprios do PPT, modelos com 

cores, formas, tipos de fontes, etc. Atente a isso, e 

utilize; 

 PPT não é polígrafo - a apresentação ajuda 

o aluno, e acho até legal colocar no ambiente para 

eles baixarem (com as devidas proteções ao 

conteúdo, claro ;-). Mas não substitui outras 

formas de acesso ao conteúdo, especialmente 

polígrafos e e-books. Atente a isso. 
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E lembre-se: o professor é você, é você que 

deve brilhar e ter a atenção. O PPT é e será sempre 

um apoio, entra trate-o assim. 

 

Escrita para EAD 

 

É comum que sejam solicitados ao professor o 

desenvolvimento de polígrafos ou e-books para as 

disciplinas EAD 

Um polígrafo será mais simples, com mais cara 

de texto corrido, enquanto o e-book terá uma 

diagramação mais cuidadosa. 

Outra diferença é o aprofundamento. O 

polígrafo tende a ser menor, tratando de um 

conceito ou tema de forma direta, enquanto o e-

book normalmente irá abranger mais de um tema 

ou conceitos de uma área. 

Então, como fazer para gerar um e-book que 

seja claro, rápido e atenda as demandas da 

disciplina, do curso e da IES? A seguir estão 

elencadas algumas técnicas e dicas: 

 Comece estruturando o sumário, o índice, 

organizando todos os tópicos e temas que serão 

abordados, e sua hierarquia, de forma a ter uma 

visão geral do que e como será abordado; 
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 Organize as referências que serão 

utilizadas em cada capítulo e subcapítulo, como 

autores, livros, e etc. Assim você organiza o 

trabalho e as atividades de pesquisa para cada 

tópico, cada elemento ou momento de produção, 

poupando tempo e agilizando o trabalho; 

 Entenda, analise quem é o aluno, quem é a 

IES, quais identidade e valores eles manifestam e 

compartilham, e leve isso para o texto e para a 

identidade visual; 

 Escreva da forma mais dialógica possível. 

Claro que o conteúdo, os conceitos e a informação 

têm suas características e deve assim ser mantido 

e respeitado. Mas na medida em que for possível 

estabeleça um diálogo com o leitor, assim o texto 

tende a ficar mais fluido, mais leve e ser mais 

facilmente compreendido; 

 Estabeleça conexões entre os temas, os 

capítulos e subcapítulos, de forma que fique clara 

a relação de complementação, oposição ou outras 

entre os temas e tópicos; 

 Finalmente, cuidado com a linguagem. EAD 

alcança todo o país, às vezes até mesmo outros 

países ou brasileiros que moram no exterior. Então 

evite regionalismos e gírias que podem 

comprometer a compreensão. 

E se precisar ajustar o sumário, sem problemas, 

o texto é vivo, ele se desenvolve cresce à medida 
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em que escrevemos. É natural, então, que surjam 

ajustes durante a redação. Não se preocupe com 

isso, o importante é ficar claro para o aluno. 
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2.2. EAD síncrona 

 

Síncrona é toda modalidade de ensino que 

ocorre com a presença e interação de professor e 

do ou dos alunos no mesmo ambiente e ao mesmo 

tempo.  

Existem vários formatos que podem ser 

adotados para aulas síncronas na EAD, que serão 

abordar a seguir. 

 

Aulas ao vivo 

 

É bastante comum, principalmente no ensino 

superior e em instituições com foco em cursos 

totalmente EAD, ter aulas ao vivo. Ou seja, um dia 

e hora em que você irá interagir com a turma como 

um todo. Há instituições, inclusive, que cobram a 

presença. São poucas, mas existem. 

Bem, este momento pode ser muito positivo e 

construtivo, mas traz consigo dois desafios. 

O primeiro é que muitas vezes os alunos não 

estão acostumados com as aulas ao vivo, e reagem 

perdidos com o sistema, com as regras de interação 

e até mesmo com os colegas.  
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Então, reserve bons primeiros minutos no início 

da aula para instruções sobre como será a aula e a 

interação. E faça isso em todas as aulas, como se 

estivesse firmando um contrato com os alunos, 

com a turma. Isso vai ajudar a organizar as 

atividades. 

Muitas IES já têm um sistema preparado para 

lidar com essas situações, e automaticamente 

fecham o áudio e vídeo dos alunos. Isso, no 

entanto, pode não ser positivo pois limita o contato 

com os estudantes. 

Claro, em uma turma com 300 alunos, por 

exemplo, não é possível interagir com todos, e se 

torna até mesmo necessário este bloqueio. Mas é 

importante que haja algum espaço para dúvidas e 

interações com os estudantes de alguma forma. O 

uso do chat disponível na plataforma, desde que 

orientado para questionamentos, pode ser viável.  

Outra possibilidade é que o professor se 

comunique antes com a turma, solicitando suas 

sugestões e dúvidas por e-mail. Assim você 

consegue organizar sua fala de forma a resolver o 

máximo de dúvidas e problemas deles, sem 

precisar ajustar a interação todo o tempo, e 

também consegue se aproximar mais, 

estabelecendo canais de troca que são bastante 

positivos para o andamento das aulas. 

Uma questão recorrente é que muitos alunos 

não participam da aula por falta de agenda, 
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problemas de conexão, e outros tantos. Nesses 

casos, acabam procurando o professor para 

esclarecer dúvidas e resolver questões, nos mais 

diversos canais.  

Minha dica é: deixe esses problemas para a 

tutoria ou para o suporte técnico. Seu papel é 

organizar a aula, transmitir os conteúdos, e 

esclarecer as dúvidas nos momentos pontuais, 

marcados para esse fim. Por mais que isso possa 

parecer antipático, tentar salvar o mundo às vezes 

só leva a desgastes e mais problemas - e teria 

dezenas de casos para relatar sobre isso. 

A dica final é: grave esta aula. As plataformas 

EAD têm recursos para isso e, não raro, 

disponibilizam automaticamente a gravação. Os 

alunos vão agradecer. 

 

Interações Diretas 

 

Nas aulas ao vivo é normal haver um canal de 

chat síncrono, onde os alunos podem interagir com 

o professor ao longo da aula fazendo comentários, 

trazendo dúvidas, e mais. 

Algumas IES já organizam isso, deixando o chat 

com os tutores ou assistentes. Mas sempre é 

positivo o estudante ter contato com o professor, 
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poder conversar, tirar suas dúvidas, ou até mesmo 

só saber quem ele é. 

Então, é importante organizar a forma como a 

interação será construída, então aí vão algumas 

dicas que aprendi nestes anos de aulas EAD: 

 Foque no que pode e deve ser colocado no 

chat:  perguntas, dúvidas, comentários, etc. e deixe 

isso claro para os participantes; 

 Se possível, tenha uma janela ou campo 

aberto para copiar as perguntas - particularmente, 

eu não gosto de interromper explicações no meio, 

então sempre que posso peço para o aluno esperar 

e respondo depois; 

 Observe sempre os nomes, e trate a dúvida 

citando quem a manifestou. Lembre-se: na EAD 

estamos lidando com UMA pessoa, que às vezes 

está sozinho em casa, no ônibus, e mais. Então, seja 

pessoal na resposta, isso não somente envolve o 

aluno como estimula outros a participarem;  

 Controle o tempo das respostas para não 

estourar o tempo da aula, e tenha previsto no 

tempo da aula um espaço para perguntas e 

respostas; 

 Priorize as dúvidas que tenham a ver com 

o conteúdo da aula. Sobre conversas e assuntos 

transversais deixe-os reservados para o final da 

aula, se houver tempo disponível;  
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 Se puder, peça apoio de um tutor para 

mediar, especialmente em turmas grandes. Muitas 

IES já preveem isso, mas se não tiver verifique se é 

possível, e peça. 

E, acima de tudo, muna-se de muita paciência. 

E lembre-se: as mesmas limitações e problemas 

que você professor sente na EAD o aluno pode 

estar sentindo também, e mais ainda. Então, 

simpatia e empatia, sempre. 

 

Webinário 

 

Webinário é a palavra em português criada para 

traduzir “webinar”, “web based seminar”, 

“seminário baseado na web”. Trata-se de uma 

palestra ou seminário transmitido pela internet, e 

que virou febre no marketing digital, 

especialmente em 2020. 

Basicamente, o webinário é muito assemelhado 

a uma aula ao vivo, mas como uma diferença 

fundamental: não há interação. 

Ou seja, é como uma aula gravada, mas ao vivo. 

Não há interação, não há conversa, não há 

respostas a perguntas, e normalmente o tempo é 

bastante limitado: no máximo uma hora de 

duração. 
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Por que são promovidas? Bem, no ensino 

superior os webinários são bastante raros, e 

aparecem mais frequentemente em cursos de 

modelo híbrido. 

O principal benefício de um webinário, e motivo 

para sua promoção, é o de estabelecer uma 

explicação rápida e direta para um tema ou assunto 

específico da disciplina ou curso, abordando-o de 

forma direta e pontual. 

Ou seja, em um webinário não se discutirá, por 

exemplo, as linhas teóricas da sociologia Brasileira, 

mas se falará de um pesquisador ou sociólogo em 

específico. Nem de toda a semiologia dos 

problemas de comunicação, mas somente de 

interpretações, por exemplo. 

O webinário raramente exige presença dos 

alunos, mas isso depende da instituição e suas 

políticas, e sempre é gravado para ser acessado 

futuramente por quem não esteve online no 

momento. Aliás, não raro os webinários são 

gravados previamente fora de estúdio e depois de 

editados são disponibilizados para os alunos. 

A dica para planejamento de um webinário é 

simples: pense em uma aula normal, mas como UM 

único tema, foco e assunto aprofundado ao 

máximo. E se prepare para dar seu show com um 

bom roteiro e material de apoio. 
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As dicas acima são bastante gerais e devem ser 

avaliadas, e é importante que cada um reconheça 

e assuma o seu próprio estilo. 

Finalmente, um convite: siga as redes sociais do 

projeto de onde surge este livro, “EAD sem 

mistérios”. Utilize o QR Code no início ou busque 

nas redes. 

Estamos constantemente gerando novos 

conteúdos e informações, analisando novas 

tecnologias e novos recursos. Uma boa forma de 

você estar e ficar atualizado. 
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Fechando ... 

 

Como coloquei, este e-book não tem a intenção de 

esgotar o tema das aulas, mas fornecer uma guia do 

essencial a saber e pensar. 

A tecnologia e os recursos estão evoluindo, 

avançando, principalmente pela experiência que os 

profissionais estão adquirindo. 

A EAD está crescendo no ensino superior, e deve 

chegar as outras modalidades em breve. Estar 

preparado, qualificado técnica e profissionalmente é 

indispensável para pensar e atuar na educação nos 

tempos que virão. 

Mas sem esquecer o lado humanos, pois um BOM 

professor de EAD: 

 age com empatia; 

 é verdadeiro, consigo e com o outro; 

 conta histórias relevantes; 

 emociona; 

 é criativo; 

 cativa seus alunos. 

E, acima de tudo, ser feliz com o que se faz! 

 

Prof. Dr. César Steffen 
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