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Congresso internacional gratuito da ABED abordará
educação a distância

Evento online acontece entre os dias 14 e 18 de setembro

10/09/2020

  

A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) realizará o Congresso Internacional de Educação a
Distância entre os dias 14 e 18 de setembro. Por conta da pandemia, o evento será realizado online. O acesso será
totalmente gratuito. 

Durante o congresso serão discutidas temáticas envolvendo a educação a distância. O evento contará com
entrevistas de autoridades no assunto, debates, palestras, mesas-redondas, entre outras atividades. 

Faça a inscrição 

                            Veja também: Estudar EAD: 3 dicas para melhorar seu rendimento

Congresso ABED
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Mais Notícias

Pequeno notável: garoto de 12 anos ensina que deficiência não é motivo de tristeza

Com nanismo, Gabriel Vidal tem simpatia e inteligência gigantes

ITA decide prorrogar inscrições do vestibular 2021

Prazo foi estendido até o dia 30 de setembro

MEC abre inscrições para o Revalida 2020

Exame será realizado no dia 6 de dezembro

Conheça a história da idosa que superou limites e se formou em Gastronomia

Conceição de Maria conquistou o diploma aos 69 anos

Vestibular misto da Unifesp 2020 tem novas datas divulgadas

Processo seleciona estudantes para os cursos de medicina e Biologia

O congresso será um evento 100% online, gratuito e com emissão de certif icado 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

                          Veja também: 3 dicas para escolher uma boa faculdade EAD

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. 

Pensando nisso, o Educa Mais Brasil tem disponibilizado tem disponibilizado descontos especiais em bolsas de
estudo 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!

Fonte: E+B Educação | Gabriele Silva

Confira aqui as bolsas de estudo EAD
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