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Abed realiza congresso internacional que abordará
educação a distância
O evento será on-line entre os dias 14 e 18 de setembro.

Agência Educa Mais Brasil

Entre os dias 14 e 18 de setembro, a Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED) realizará o Congresso Internacional de Educação a
Distância, para abordar temas como a educação a distância. O evento
contará com entrevistas de autoridades no assunto, debates, palestras,
mesas-redondas, entre outras atividades, e por conta da pandemia será
realizado on-line com acesso totalmente gratuito. As inscrições são
realizadas através do site http://www.abed.org.br/hotsite/26-
ciaed/pt/edicao-virtual/.
O congresso será um evento 100% on-line, gratuito e com emissão de
certificado de participação geral. Haverá discussões sobre a educação
formal em todos os níveis, o papel da TI nos programas de EaD, bem
como da inovação, marketing, legislação e políticas públicas para EaD.
Confira abaixo algumas das palestras e mesas-redondas da programação:

Palestras:
 

Algoritmo e tomada de decisão
Marcos europeus de competência digital docente no contexto das metodologias ativas
CensoEaD.br – Relatório analítico da educação a distância no Brasil
Criação de material didático próprio
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Enem 2020: Inep abre
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É necessário ter graduação em Letras;
prazo é até 5 de outubro.
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Estado institui
Universidade para Todos
como política de
fortalecimento das
aprendizagens de acesso
ao Ensino Superior

O secretário da Educação do Estado,
Jerônimo Rodrigues, falou sobre a
importância do decreto para o progr...
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Colégio Estadual Rotary
em Feira de Santana
alcança uma das
melhores pontuações do
Ideb na Bahia

Fundado em 1968, o colégio oferta apenas
o Ensino Médio regular e possui,
atualmente, 534 estudantes matricu...
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Mesas redondas:

Wikipédia e Educação Aberta: uma coreografia dialógico-reflexiva
Planejamento e design de disciplina e cursos online
IES em conformidade com a LGPD: primeiros passos

Confira a programação completa
 

Bolsas de estudo EAD

A educação a distância (EAD) tem se tornado cada vez mais presente dentre as modalidades de ensino. Durante a
pandemia, ela tem sido a principal alternativa para manter o aprendizado no isolamento social.
O Educa Mais Brasil disponibiliza descontos especiais em bolsas de estudo para todas as modalidades de ensino,
incluindo EAD. Você pode conseguir até 70% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação,
pré-vestibular, cursos de idiomas, entre outras modalidades. Faça a sua inscrição gratuita agora mesmo!
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