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Detalhes Organizador

« Todos Eventos (https://porvir.org/acontece/)

26º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância

14 de setembro até 18 de setembro Livre

Todos os anos a ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância) realiza o Congresso Internacional voltado a este setor

educacional, o CIAED, que este ano completa a sua 26ª edição. Em decorrência da pandemia de covid-19 e o isolamento social, o

evento presencial foi adiado para 2021, sendo a sua realização marcada para 20 e 24 de março do ano que vem, em Fortaleza (CE).

No entanto, com o intuito de manter dentro do possível o seu calendário de atividades, a associação vai manter a realização do 26º

CIAED em sua versão virtual para setembro de 2020, que acontece de 14 a 18 de setembro. As inscrições já estão abertas e

participação é gratuita e aberta ao público (http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/edicao-virtual/).

O Congresso Internacional ABED de Educação a Distância já se tornou uma tradição para a EAD e pro�ssionais que atuam no setor

(empresários, professores, gestores e cientistas). Todos os anos o evento reúne membros do Brasil e de vários países e no caso do

“encontro virtual” será 100% online e vai contar em sua programação com apresentação de entrevistas com palestrantes convidados,

debates, mesas-redondas, palestras e outras atividades.

As temáticas abordadas durante o evento são: o EaD na educação formal em todos os níveis, na aprendizagem corporativa e

continuada, o papel da TI nos programas de ensino a distância, bem como na inovação, marketing, legislação e políticas públicas

para o EaD.

Após a realização do CIAED virtual será disponibilizado certi�cado de participação geral. Porém, não haverá menção de carga horária

ou descrição das atividades realizadas. É importante dizer que o certi�cado será liberado para download mediante o preenchimento

da avaliação geral do evento após o dia 21/09/2020, A participação será livre, por meio do chat e a transmissão será no Canal da

ABED no YouTube. Todas as informações referentes ao evento (mais detalhes, inscrições e programação completa do “encontro

virtual”) devem ser obtidas no site da associação (http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/edicao-virtual/).

Transmissão: Canal da ABED no YouTube (https://www.youtube.com/user/marketingabed)
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Início:
14 de setembro (2020-09-14)

Final:
18 de setembro (2020-09-18)

Preço:
Livre

Website:
https://www.youtube.com/user/marketingabed
(https://www.youtube.com/user/marketingabed)

ABED

Telefone:
(11) 3275-3561

E-mail:
abed@abed.org.br

Website:
http://www.abed.org.br
(http://www.abed.org.br)

« 2º Congresso Internacional de Brincadeiras e Jogos
(https://porvir.org/acontece/2o-congresso-internacional-de-brincadeiras-e-
jogos/)

15º Seminário Internacional de Avaliação » (https://porvir.org/acontece/15o-
seminario-internacional-de-avaliacao/)
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