Webinares e Vídeos sobre Educação e Tecnologias
Conteúdos disponibilizados gratuitamente sobre a educação em época de
pandemia.
22 e 27/10/2020 – Confira os horários na programação
Gestor Educacional 5.0 - Websérie com grandes nomes da gestão educacional
brasileira
A websérie terá 6 episódios, divididos entre Ensino Superior e Ensino Básico. O primeiro
episódio será no dia 22/09. Confira todos os palestrantes e veja a programação completa do
evento.
DreamShaper

22 e 23/09/2020 – 14h00
Workshop – Acolhimento em Educação Digital
Palestras “Educação Mediada pela Tecnologia” e “Inteligência Emocional no Retorno às Aulas”.
AMPESC
-----------------------------------------------------------------------

WEBINARES JÁ REALIZADOS
Educação vigiada
Sérgio Amadeu conversa com Leo Cruz e Filipe Saraiva sobre a problemática do avanço do uso
de plataformas privadas de grandes empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon e
Microsoft na educação brasileira e sobre como a monetização dessas corporações está
baseada no chamado Capitalismo de Vigilância. Termo utilizado pela pesquisadora Shoshana
Zuboff (Harvard Business School) para designar uma forma de reprodução do Capital baseada
na extração de dados pessoais via tecnologias digitais para prever o comportamento das
pessoas e com isso ofertar produtos e serviços.
Podcast Tecnopolítica

Diálogo Sobre o Uso das Tecnologias Digitais em Educação
Webinário com Professora Elizabeth Almeida. Disponível em Libras.
CIED_UFAL

Estudar em casa na quarentena - Painel de Experts em Educação - Escolas e
Universidades
Escolas e Universidades em tempos de coronavírus e quarentena. Super painel com
especialistas consagrados.
Educamos Online

EduWebinar - Ser Maestros en Tiempos de Pandemia
É necessário pensar no processo educativo de forma integral. Se trata apenas da utilização de
tecnologias. O desafio é potencializar cultura, educação e subjetividade. Dirigido a los
docentes de las instituciones públicas y privadas del Ecuador.

RECLA

O uso do design thinking para observar suas próprias habilidades e competências
O Design Thinking é uma abordagem que provoca a forma mais tradicional de planejar e
implementar projetos. Em vez de pensar em fazer algo para alguém, com o DT, fazemos com
alguém e outros mais. Tem a vez com colaborar, cooperar, cocriar. O Design Thinking tem sido
muito utilizado em processos educativos, pois também ressalta a importância da empatia nas
relações humanas e da experimentação, ou seja, de prototipar ideias e soluções para que
sejam testadas, avaliadas e aprimoradas. Neste webinar, a ideia é apresentar como a
abordagem do DT pode ser também utilizada para pensar nossos próprios projetos pessoais,
desenvolvendo empatia com nossa trajetória profissional e de autoconhecimento, além de
buscar formas de colaboração com nossa rede de relacionamentos e experimentando
possibilidades.
Educa Digital
Como criar conteúdos mais interativos com recursos simples do Word e PowerPoint?
Mais uma dica digital para dinamizar suas aulas.
Lu Criativa
Como fazer uma videoaula com áudio e animação apenas com o powerpoint
Saiba nesse conteúdo como você pode fazer a gravação de seu vídeo somente com o
PowerPoint já incluso animações, fala e transições. O vídeo sai prontinho para enviar ao
Youtube ou onde quiser usá-lo.
Sala de Aula .online - Eduardo Gula
#Coronavírus. Fala de Stavros Xanthopoylos - Educador
Depoimento do Prof. Dr. Stavros Panagiotis Xanthopoylos sobre a educação em época de
pandemia.
ADComDanon
Metodologias ativas para uma aprendizagem engajadora com Carolina Costa Cavalcanti
Dicas práticas de como engajar estudantes em ambientes virtuais, utilizando metodologias
ativas.
Saraiva Educação
Os desafios da coordenação de um curso de Direito
As convidadas apresentam suas experiências e tiram dúvidas de como superar esses desafios.
Saraiva Educação
Como vencer os desafios sociais, culturais e operacionais de implantar EaD no Brasil?
Os convidados apresentam suas experiências e tiram dúvidas de como superar esses desafios.
Saraiva Educação
Como explorar estilos de aprendizagem em um AVA
Entenda como potencializar a aprendizagem de estudantes em AVA, explorando seus
diferentes estilos de compreensão de conteúdo.
Saraiva Educação
Como desenvolver competências dos estudantes em cenário de isolamento social
Panorama sobre competências e softskills que estudantes devem desenvolver durante sua
graduação, mesmo em um cenário de quarentena.
Saraiva Educação

Como preparar uma aula EaD: estruturação e avaliações
Propostas de estruturação e formatos de aulas remotas, além de formas de avaliação dos
estudantes nesse cenário.
Saraiva Educação
Docência em tempo de isolamento social
Participação do Prof. Dr. José Moran - USP/SP e Profª Drª. Dênia Falcão - IPE/SC.
PEIn - Práticas Educacionais Inovadoras
Webinar ABED - EaD: antes da pandemia
O rompimento com o presencial, efeitos positivos e negativos. A criatividade para superar as
dificuldades do ensino remoto. Estresses acadêmicos e o efeito dominó. Dúvidas, ansiedades e
soluções emergenciais. EaD e Ensino Remoto, diferenças e usabilidades. Sobrecarga cognitiva.
Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED
Webinar ABED - EaD: depois da pandemia
Aonde chegaremos? Avanços e contradições. Os legados da pandemia para a educação no
Brasil. Educação 4.0 e a EaD. A saúde, a medicina, o direito e o efeito dominó: novos caminhos
depois da pandemia. Novas perspectivas para a EaD.
Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED
Os movimentos da Educação durante e após a pandemia
Nesse webinário, vamos discutir os novos cenários da educação que surgiram como
consequência direta da pandemia e estão promovendo a ressignificação do conceito de “aula”.
A situação que estamos vivendo, tão inédita quanto imprevisível, já deixou claro que os efeitos
de adaptações para ambientes virtuais, que continuam sendo realizadas de forma acelerada,
continuarão a ser sentidos por muito tempo. Como entender esses movimentos à medida em
que são realizados? O que pode mudar no futuro próximo pós-pandemia? A convidada dessa
edição é a professora do programa de pós-graduação em Educação da Unisinos, Eliane
Schlemmer, com mediação do professor Gustavo Reis. Eliane é doutora em Informática na
Educação (UFRGS), mestre em Psicologia do Desenvolvimento (UFRGS) e bacharel em
Informática (Unisinos).
Unisinos
Lançamento do E-book: A Migração Digital da Educação
Prepare-se para este novo momento e entenda os desafios e estratégias para escolas e
universidades vencerem a crise.
Hoper Educação
Técnicas de Comunicação Aplicadas a Aulas para Webinars - oratória aplicada
Este é o primeiro tema de uma série de cinco webinars, parte do projeto intitulado “Corrente
do Bem pela Educação”, fruto da parceria de cinco professores (Marcelo Magalhães, Jeferson
Pandolfo, Dado Guimarães, Leo Barbieri e Fábio Medeiros) com a coordenação do
professor Ney Pereira e a Escola Superior de Redes.
RNP
Semana da Educação 4.0 - Ações práticas para a transformação da Educação
Uma semana de imersão para transformar a Educação. O evento é destinado a todo o
ecossistema dos profissionais da Educação.
IGTI - Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação

Educação em tempos de crise: como prosseguir com um ensino de qualidade a distância?
Transmissão ao vivo com Janes Fidélis Tomelin, Pró-Reitor de Ensino EAD UNICESUMAR
Happy Code
EaD Agora! Por onde começar?
No primeiro episódio da Websérie Especialistas Respondem, a professora Elisa Maçãs, que
possui uma vasta experiência com EaD, explica por onde as IES e os professores podem
começar para implementar atividades que antes da pandemia eram realizadas
presencialmente.
Delinea Tecnologia Educacional
Desenho Pedagógico da EaD em Tempos de Pandemia
No 2º episódio da Websérie Especialistas Respondem, o professor Luciano Gamez, aborda as
diferentes estratégias didáticas e o impacto do Desenho Pedagógico da EaD em Tempos de
Pandemia.
Delinea Tecnologia Educacional
Ferramentas e didáticas para videoaulas
A videoaula é um dos formatos de mídia mais utilizados nas aulas de EaD. Com o
distanciamento social em vigor, muitos professores do presencial encontraram no formato
uma alternativa para dar continuidade às aulas. Porém, mesmo quem já tem experiência com
vídeo precisa ficar atento para que o recurso cumpra o papel pedagógico de ensinoaprendizagem. Se você tem interesse em conhecer ferramentas, técnicas e a didática para
videoaulas, não pode perder o terceiro episódio da Websérie Especialistas Respondem. A
convidada para falar sobre o assunto é a professora Patrícia Rodrigues.
Delinea Tecnologia Educacional

Telemedicina: o uso da tecnologia médica em tempos de Covid-19 com o Dr. Chao Lung Wen
Regulamentada recentemente pelo Ministério da Saúde, a Telemedicina é a melhor escolha
para realizar atendimento médico, obter prontuário digital com total raciocínio clínico
investigativo e dados de forma segura. Na entrevista, você pode esclarecer dúvidas além de
saber como utilizar este recurso antes, durante e após a pandemia ocasionada pela Covid-19.
RS Press
Perspectivas para a Educação Básica em tempos de isolamento social
Participação de conselheiros do CNE, representantes do governo e de grupos educacionais,
além dos presidentes da ANUP e da ANEC.
ANUP
Webinar ABED - Gestão e Planejamento de Instituições de Ensino na crise COVID-19:
Impulsos para a transformação pós crise!
Nesse Webinar, promovido pela ABED, convidamos três profissionais que veem nas últimas
duas décadas construindo projetos educacionais inovadores utilizando de forma exitosa novas
metodologias e TICs em projetos presenciais, EAD e Híbridos no Brasil e no
exterior. Esperamos compartilhar com vocês novas ideias de planejamento e gestão que
podem ser implementados imediatamente e colaborar com a transformação necessária para o
pós-COVID19 sem prescrever nenhum receituário, mas sim estimular a todos os participantes a
repensar suas instituições colaborando para um repensar no futuro da educação superior no
Brasil.
Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED

Google Cloud Technical Solution Series
O Technical Solution Series traz uma série de webinars com uma visão técnica sobre as
soluções do Google Cloud para Infraestrutura & Hybrid, Data Analytics & Machine Learning e
Collaboration, Security & Compliance. Os vídeos são publicados às segundas, terças e quintasfeiras, às 14h, e você pode enviar perguntas para nossos especialistas.Confira a agenda de abril
e faça o seu registro!
Google Cloud
Seminário Online Internacional da QI Escolas e Faculdades
Será abordado o tema Gestão, Educação e Tecnologia, sobre as novas competências e
habilidades para desenvolver o trabalho na Educação. Link da transmissão no
Youtube: https://lnkd.in/eBNChCC
QI Escolas e Faculdades
Preparadão Live
Esta live responderá dúvidas sobre ENEM, emprego/carreiras ou comportamento.
Universia Brasil
Educação básica no Paraná em tempos de pandemia: Um olhar para além das dificuldades
Grupo de Pesquisa em Educação a Distância e Tecnologias Educacionais
GPEaDTEC
Home Office | Como ter uma experiência produtiva
Dicas importantes para você ter uma experiência saudável e produtiva em home office.
E-LEAD+
Regulação e Gestão Educacional durante a Emergência de Saúde Pública
A expansão da pandemia do novo coronavírus no Brasil, que já atinge mais de mil cidades,
amplia a preocupação de gestores educacionais, professores, pais e alunos com a duração da
suspensão das aulas presenciais e com as medidas que têm sido adotadas por redes de ensino
de todo o País para promover o ensino remotamente.
Todos pela Educação
Educação em tempos de pandemia
Crises geram incertezas, mas também podem ser oportunidades para criar, inovar e perceber
as coisas de forma diferente. Com esse pensamento, o Observatório de Educação Profissional
do Senac RJ propõe uma série de debates com especialistas para discutir questões importantes
no universo da educação, especialmente para esse momento que temos que reestruturar
rapidamente nosso status quo.
Senac RJ
Aprendizagens em tempos de pandemia
A transmissão será ao vivo pelo canal da ANUP no Youtube e contará com as participações do
diretor científico da Digital Pages e ex-secretário nacional de Educação Superior do MEC,
Ronaldo Mota, do reitor da Universidade São Francisco e ex-presidente do Conselho Nacional
de Educação, Gilberto Garcia, e do ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, Edson
Nunes.
ANUP
A face oculta da COVID-19
Live com a Dra. Sara Bernardes, Dr. Joaquim Miranda e Dr. Cilas Rosa sobre os bastidores
internacionais da COVID19. A transmissão será feita pelo Instagram, Facebook, YouTube.

IESLA
Pontes entre o Presencial e o Digital: perspectivas para o presente e futuro
Formação de professores para o uso de tecnologias digitais e para o Design Instrucional.
UEMANET
O desafio da volta às aulas: contribuições para o debate público
Para continuar a debater o ensino durante a pandemia do novo coronavírus, lançaremos na
próxima semana uma nota técnica para contribuir com o debate público sobre os desafios do
retorno às aulas presenciais.
Todos pela Educação
Educação no Mundo 4.0 - A Educação a Distância
O moderador Alexandre M. dos Anjos – Presidente da Associação Universidade em Rede
(UniRede), fará as apresentações e relatará as regras do webinar, com participação de Luiz
Roberto Liza Curi – Presidente do Conselho Nacional de Educação – CNE, Dagoberto Alves de
Almeida – Reitor da Universidade Federal de Itajubá UNIFEI e Fredric Michael Litto –
Presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED.
Sebrae / MEC
É possível uma Educação Infantil a distância?
Nos últimos webinários que realizamos, o tema da Educação Infantil em tempos de pandemia
tem sido recorrente nas perguntas e comentários de professores, gestores e pais que nos
acompanham. Pensando nisso, convidamos Beatriz Cardoso, doutora em Educação e
presidente do Laboratório de Educação (Toda Criança Pode Aprender), e Rogério Morais,
secretário-executivo para a Primeira Infância do Recife, para refletir sobre o tema. André
Lázaro e Miguel Thompsonn conduzem o bate-papo.
Editora Moderna
O uso do Minecraft e o futuro dos games na educação
Neste dia o Prof.º Cleiton Feitosa do Escola Maker conversará com uma das maiores
referências em games que temos aqui no Brasil e no mundo o Prof.º Dr. Francisco Tupy!
Escola Maker
COVID-19: o que é EAD de qualidade?
Estamos preparados para fazer essa transição presencial para EAD? O atual ensino presencial
praticado precisa mudar? Saiba mais nesta transmissão que contará com a participação do
Prof. Dr. Fredric Litto – Presidente da ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância.
Helio Dias
O desafio da volta às aulas na visão dos professores
Para continuar a debater o ensino durante a pandemia do novo coronavírus, lançaremos na
próxima semana uma nota técnica para contribuir com o debate público sobre os desafios do
retorno às aulas presenciais.
Todos pela Educação
O Novo Normal para as empresas de educação superior
A pandemia não vai passar e sua IES vai aprender a viver diferente. A partir de questões para
que gestores de instituições de ensino superior reflitam nas mudanças necessárias para este
novo contexto.
Santos Junior Consultoria Educacional

Educação tecnológica em tempos de pandemia como lidar com o novo?
Em tempos de pandemia, as aulas online têm oferecido o acesso à educação. No entanto, a
novidade tem trazido também muita ansiedade e instabilidade emocional. Como lidar com
este novo cenário? Participe nesta quinta-feira (14 de maio), a partir das 18h30, de uma live
imperdível que vai ajudar você a entender melhor a importância da tecnologia como
ferramenta de aprendizagem e a lidar com os novos sentimentos que surgem durante a
participação nas aulas online.
Colégio Vangogh
Webinar ABED - Aprendizagem a Distância: Contribuições e Possibilidades na Educação
Básica – Ensino infantil e fundamental I e II
A escola, além do aprendizado, é o palco de inúmeras experiências, trocas e negociações.
Muitas histórias que ajudam a nos definir como pessoas e que levamos para o resto de nossas
vidas acontecem nos espaços escolares.
Diante o atual cenário da educação, iremos debater como as atividades remotas poderão
apresentar-se como um modelo atrativo e engajador para manter o vínculo com a escola,
com os professores e com o ritmo da aprendizagem.
Por outro lado, discutiremos a diferença entre Educação a Distância e Atividades Remotas.
Iremos debater também sobre os possíveis fatores de críticas dos pais, sobre o enfrentamento
tecnológico das escolas, sobre os equívocos nas escolhas de aplicação de modelos a distância e
por último, os modelos de homeschooling efetivos fora do Brasil.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Webinar ABED - Estratégias emergenciais adotadas pelas instituições superiores brasileiras
frente a pandemia do COVID-19
Com o início da contaminação comunitária do Corona Vírus, COVID-19, a declaração de
estado de confinamento e a publicação de portarias do Ministério da Educação - MEC
suspendendo as aulas em todo território brasileiro, as Instituições de Ensino Superior - IES
se viram diante do desafio de adotarem ou não o Ensino Remoto Emergencial - ERE.
Este Webinar tem como objetivo apresentar e discutir os resultados de uma pesquisa
realizada entre os dias 27 de março e 20 de abril de 2020, englobando 130 IES de todo
o Brasil. Com base nos resultados, espera-se contribuir para o melhor entendimento dos
impactos que a suspensão das aulas trouxe para a educação superior brasileira, bem
como compreender melhor as ações para a adoção do ERE.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
1º EdTech Web Conference Brasil
Em tempos de isolamento social, muitos valores, costumes, modelos de trabalho e de ensino
tiveram de ser repensados. Como será que as empresas de educação tradicionais e as EdTechs
estão se movimentando e adaptando no meio de tudo isso? Quais serão os principais desafios,
aprendizados e oportunidades para o momento? O Blox convida você a participar do 1º
EdTech Web Conference Brasil, voltado para tecnologia e inovação para educação. Como
educação e tecnologia podem caminhar juntas na crise?
Blox Gestão Educacional
Como a Cultura se Reinventará Após a Pandemia?
Rafael Munduruca e Tamara Demuner discutem como a cultura se reinventará após a
pandemia.
TIDD PUC-SP
Live Dia do Pedagogo: "Cenários e Perspectivas da Educação Básica no Pós Pandemia"

Organizada pela UNISÃOJOSÉ, esta live abordará o tema "Cenários e Perspectivas da Educação
Básica no Pós Pandemia", com a participação da Profª Drª Rita Maria Lino Tarcia, Profª Diala
Azevedo de Oliveira, Prof. Dr. José Eduardo Pereira Filho, Profª Ms. Juliana Langsdorf e
moderação da Profª Drª Rita Borges.
UNISÃOJOSÉ
Tecnologia, Aprendizagem e Semiótica Cognitiva
Os professores, Ana Di Grado e Claudio Andre, do programa de pós-graduação da PUC-SP em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital, apresentam suas linhas de pesquisa com
doutorandos do programa.
TIDD PUC-SP
Desafio da educação superior na pandemia e pós-Covid-19
Vamos refletir e buscar alternativas para proposições possíveis com quem pensa, pesquisa e
prática cotidianamente o desenvolvimento de ações formativas mediadas por tecnologias no
ensino superior.
Grupo de Pesquisas ForTEC
Webinar CIEE - Educação a Distância como ferramenta para crescimento profissional e
acadêmico do jovem brasileiro na atualidade
Debatedores: Stavros Xanthopoylos – CEO da Kitutor e conselheiro da ABED; Viviane Goi Diretora da VG Educacional; Aline Mariano – Supervisora de Conteúdo do CIEE. Mediador:
Marcelo Gallo – Superintendente de Operações do CIEE.
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
A sociedade em tempos de isolamento: tecnologias digitais e Educação no contexto do
Covid-19
Evento da LPq4 - Educação, Currículo e Processos Tecnológicos do Ppgeduc UNEB.
Tudo é História
Webinar ABED - Gestão da Educação a Distância na Universidade Pública
Professores-pesquisadores experientes da EAD, atuantes na modalidade desde o início deste
século XXI, apresentam recomendações e ideias para aqueles que sejam engajados recentes
nestes procedimentos pedagógicos, ou naqueles que pretendem engajar-se. Vamos apresentar
situações, experiências, dicas, que são capazes de tornar mais rapidamente, dominados,
os ambientes digitais de aprendizagem.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
O Design Instrucional e sua necessidade para a formação Docente do Ensino Superior
Contribuições do design instrucional para a docência no ensino superior.
Canal Conexão Engenharia da UFF
Webinar ABED - O futuro começou: mudanças que posso fazer já para promover a
transformação digital da aprendizagem
As medidas protetivas contra o Coronavírus com isolamento social obrigaram as instituições a
embarcar na aprendizagem remota, mesmo com o receio de que os professores presenciais
não tivessem domínio sobre tecnologias digitais para ministrar suas aulas. Vale ressaltar, no
entanto, que há uma diferença entre educação online e ensino remoto de emergência. O que
fazer para promover aprendizagem em "ensino remoto de emergência"? Quais são as
diferenças entre essas possibilidades e a EAD praticada no Brasil? Quais são as mudanças que
vieram para ficar, tanto para um ensino mediado por tecnologia como na EAD? Venha ao
nosso webinar imaginar um futuro da educação mais flexível e mais eficaz!

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Tecnologia, inclusão digital e inclusão social: estaremos preparados?
Live com Mediação de Bárbara Sabadin Bueno e participação dos debatedores: Alexandre
Martins dos Anjos, Rita Maria Lino Tarcia e Carlos Alberto Oliveira.
Governo do Estado do Rio de Janeiro
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Nossa convidada especial da live é a Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia, Diretora Administrativa
Financeira da ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância, que vai falar sobre as
ações da associação.
Co11ectadas
Como organizar e gerir uma Escola Digital
Precisamos repaginar a forma que estamos ensinando e as ferramentas que usamos para
exposição e gerenciamento das aulas. Pensando nisso, a Lenovo, a Microsoft e a Big Brain
firmaram esta parceria para levar até você, as noções básicas e ferramentas para criação e
gestão de uma escola digital.
Big Brain / Microsoft
Ensine brincando com o Minecraft Education Edition
Já imaginou que legal seria poder jogar com seus alunos em sala de aula?
Com o Minecraft Education Edition tudo isso é possível! Vamos aprender os primeiros passos
na plataforma, comandos, construção básicas e outras possibilidades.
Big Brain / Microsoft
O Office 365 mudou! Apresentamos o Microsoft 365.
Neste webinar nossa equipe pedagógica falará sobre as alterações no Office 365 que agora é
Microsoft 365. Algumas novidades surgiram e muitas outras estão por vir. Que tal conhecer
um pouco sobre elas?
Big Brain / Microsoft
Gestão de uma Sala de Aula Digital
Neste webinar nossa equipe pedagógica mostrará um pouco de como funciona a gestão,
interação e organização de uma Sala de Aula Digital.
Big Brain / Microsoft
Como realizar transmissão de aulas online através do Microsoft Teams.
Neste webinar nossa equipe pedagógica ensinará como instalar, configurar e utilizar o
Microsoft Teams para transmissão de aulas e aplicação de atividades remotas.
Big Brain / Microsoft
Interação à distância com o Flipgrid
Neste webinar nossa equipe pedagógica ensinará como gerar um ambiente de criação e
colaboração com seus alunos onde vídeos e interações passam a fazer parte da rotina de aula.
Big Brain / Microsoft
Pesquisas e provas com o Forms
Neste webinar nossa equipe pedagógica ensinará como dinamizar suas aulas através de
pesquisas e atividades com autocorreção ganhando tempo no planejamento das aulas.
Big Brain / Microsoft
Apresentações incríveis com o Sway

Neste webinar nossa equipe pedagógica ensinará a criar apresentações e aulas incríveis com a
ferramenta Sway da Microsoft.
Big Brain / Microsoft
Ferramentas de colaboração no Office 365
Neste webinar nossa equipe pedagógica ensinará usar as ferramentas OneDrive, OneNote,
Word e PowerPoint para colaborar remotamente junto a seus alunos e outros professores.
Big Brain / Microsoft
Como realizar transmissão de aulas online através do Microsoft Teams
Neste webinar nossa equipe pedagógica ensinará como instalar, configurar e utilizar o
Microsoft Teams para transmissão de aulas e aplicação de atividades remotas.
Big Brain / Microsoft
A evolução e os Desafios do Ensino a Distância - EAD
Conversa sobre a evolução tecnológica no ensino, a sala de aula invertida, como os professores
do ensino fundamental e médio estão enfrentando a Covid-19, os desafios e conquistas das
Escolas de Governo, etc.
Rodrigo Rennó
Webinar ABED - Robôs que conseguem corrigir provas
Os professores Renato Bulcão e Tales Costa falarão sobre as possibilidades de utilização de
sistemas automáticos de correção de provas. Como funciona e quais são as alternativas de uso
desses sistemas.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Estilos de uso do espaço virtual para a aprendizagem online.
O tema da nossa conversa vai ser sobre os estilos de aprendizagem e de como podem ajudar a
potencializar os espaços de aprendizagem online. Convidada: Daniela Melaré Barros
Professora Auxiliar da Universidade Aberta de Portugal Vamos conversar sobre os estilos de
aprendizagem e maneiras de usar o espaço virtual para a aprendizagem online.
Educações em Rede
O Futuro da Educação - Ferramentas, Inovação e Inteligência Artificial
Em tempos de pandemia, estamos repensando como será o futuro da educação. Um futuro
que já está cada vez mais presente principalmente na urgência de cada instituição que procura
se reinventar neste momento. Quais as melhores ferramentas a Microsoft e Big Brain
consegue oferecer? Quais os insigths de Inovação? Qual será o papel da Inteligência Artificial
em tudo isso? Venha conhecer como estamos entregando inovação e transformação digital
para a educação.
Big Brain / Microsoft
Tira-dúvidas Microsoft 365 e Microsoft Teams para a Educação
Neste webinar nossa equipe pedagógica fará um "Tira-dúvidas" sobre as ferramentas do Office
365 e Microsoft Teams. Participe e envie ao vivo suas perguntas.
Big Brain / Microsoft
Saúde mental na quarentena
Como está a sua saúde mental no período da quarentena? Vamos conversar com a Psicóloga
Renata Moreira para saber como tentar diminuir a ansiedade, procurar ajuda se for preciso e
te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Convidada: Renata Moreira | Mestre em Psicologia e
sócio-fundadora do Mentes Funcionais.

Educações em Rede
Congresso Virtual UFBA 2020
Em 2020, durante o período de suspensão das atividades por conta da pandemia do novo
Coronavírus, a UFBA realiza pela primeira vez um Congresso Virtual, um espaço de
interlocução entre os mais diversos saberes produzidos na universidade, dando visibilidade à
sua produção e, ao mesmo tempo, possibilitando um contexto de debate sobre cenários e
desafios desse momento. O Congresso Virtual não substitui a edição 2020 do Congresso
presencial, prevista para novembro pelo calendário acadêmico aprovado pelo CONSEPE.
As inscrições estão abertas a todos os interessados, mas a submissão de propostas é restrita à
comunidade UFBA. Não é obrigatória a inscrição para ter acesso aos conteúdos, mas serão
emitidos certificado aos participantes inscritos.
UFBA – Universidade Federal da Bahia
Educação pós-pandemia e a urgência da transformação digital nas instituições educacionais
Temas atuais e a visão dos profissionais neste momento de pandemia em paralelo com
Gamificação, múltiplos letramentos, EAD, inteligência artificial aplicada ao ensino,
neurobiologia, políticas públicas para o setor educacional entre outros assuntos relevantes que
envolvem a Transformação Digital no setor educacional serão apresentados por profissionais
renomados no mercado.
TAG - The Auris Group / EduTech
Metodologias Ativas e Educação Transdisciplinar: pistas para uma aprendizagem significativa
Live com o Prof. Dr. José Moran.
ANEC
Design Thinking para educação
A partir do Design Thinking vamos buscar ideias e insights para propor soluções para os
problemas em vivências educativas. Nossos convidados: André Simões | Professor do SENAI e
idealizador do @e_educacao40 Tatiana Russo | Designer Instrucional João Victor Oliveira |
Professsor de História da Rede Estadual de Minas Gerais.
Educações em Rede
Em que ponto estamos? Panorama da Educação a Distância no Brasil.
Live com o Prof. Dr. Luciano Gamez.
ETEC Piedade
Ensino Remoto: O que as escolas podem aprender com as universidades
Essa Live tem por objetivo analisar os acertos e os erros que o ensino superior brasileiro
cometeu na implantação da educação a distância e os aprendizados que as escolas podem
obter com essas experiências.
Instituto Casagrande e ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Cultura digital e docência no novo cenário da Educação
Participações de António Moreira – Uab-PT, Vani Kenski – USP e Emanuel Nonato – UNEB.
Fortec
Formação de Professores em rede
Uma das constatações em tempos de pandemia foi a necessidade da formação de professores
para o uso das tecnologias digitais e metodologias inovadoras para ensinar. Neste sentido, foi
organizada uma formação para os professores em Portugal que será realizada nos próximos
meses. Para conhecer o projeto, vamos conversar com um de seus idealizadores, o Prof.

António Moreira da Universidade Aberta de Portugal. Convidado: Prof. António Moreira |
Diretor da Delegação Regional do Porto Coordenador Executivo da Unidade de
Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem - Universidade Aberta.
Educações em Rede
Webinar ABED - Casos e práticas de EAD em países de expressão portuguesa
Professores-pesquisadores experientes da EAD, atuantes na modalidade desde o início deste
século XXI, apresentam recomendações e ideias para aqueles que sejam engajados recentes
nestes procedimentos pedagógicos, ou naqueles que pretendem engajar-se.
Vamos apresentar situações, experiências, dicas, que são capazes de tornar mais rapidamente,
dominados, os ambientes digitais de aprendizagem.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Professoras da educação básica: os desafios da autoria
O dia a dia da escola é um ambiente fundamental para pensar os processos de ensino e
aprendizagem. É na sala de aula, no pátio, nos laboratórios, parques, auditórios e etc, que
professores, estudantes e toda a comunidade ao redor vivem a experiência de ensinar e
aprender. A Revista Brasileira de Educação Básica é um periódico que pretende valorizar o que
os professores têm a dizer sobre essa vivência. É na autoria desses professores que a
publicação reconhece pessoal, social e politicamente os docentes das escolas espalhadas pelo
país. E a experiência da professora-autora que será o destaque do PENSAR ao Vivo do dia 10
de junho. O bate papo “Professoras da educação básica: os desafios da autoria” com Marcelino
Curimenha, Daiana Zanelato e Renata Oliveira, autores de artigos publicados pela RBEB
pretende valorizar e refletir sobre o ato de professores da Educação Básica Publicarem suas
experiências.
Pensar a Educação Pensar o Brasil
O mundo em que o menos será mais
Uma conversa estimulante sobre um mundo onde menos será mais. Venha participar dessa
live com a Diretora Executiva da Per Creare Hinting, Wandy Cavalheiro.
Instituto Casagrande
Desafios da Educação Superior em Tempos de Pandemia
A educação à distância (EAD) não é uma "adaptação" das aulas presenciais aos meios digitais:
tem uma sofisticação própria, requer criatividade e técnica. A maior parte dos professores e
estudantes brasileiros não estava preparada para seu uso quando a pandemia chegou. A
adaptação à nova realidade não é simples. Nem todos têm os equipamentos necessários nem
internet disponível. No contexto da doença, muitos estão sem tempo para os estudos
e o aprendizado de novas tecnologias, pois têm que cuidar da família e ajudar pessoas em
situação de risco. Como lidar com essas realidades contrastantes, novas e urgentes?
ABC – Academia Brasileira de Ciências
Como selecionar e aplicar metodologias ativas remotamente?
Educadores compartilharão suas experiências pessoais, os desafios do momento e como estão
se reinventando em virtude do isolamento social.
DreamShaper
Boas práticas para a produção interna de materiais didáticos
Com a urgência e o crescimento das demandas de conteúdo para EaD, ocasionadas
principalmente pela pandemia global de Covid-19, as instituições precisam de gestão e
tecnologia para manterem boas práticas na produção de conteúdo. Nós convidamos quatro

especialistas em Educação a Distância para compartilharem desafios e estratégias para as boas
práticas na produção interna de materiais didáticos.
Delinea
Conversando sobre Metodologias Ativas – com José Moran
O GEG - Grupo de Educadores Google de Pelotas conversa com o Prof. Dr. José Moran sobre
Metodologias Ativas.
GEG - Grupo de Educadores Google de Pelotas
Educação em casa: apoiando seus filhos durante a crise
Não há dúvida de que estamos vivendo um momento desafiador e sem precedentes. De
repente, acompanhar os filhos tornou-se um emprego 24 horas por dia, 7 dias por semana e,
para os pais que tentam trabalhar em casa. Neste contexto, a Comissão de Educação da CCBC
promove um webinar para orientar os pais a estabelecerem uma rotina e apoiarem seus filhos
no estudo em casa (evento ministrado em inglês).
CCBC - Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Educação Pandêmica: Desafios, Possibilidades e Implicações - Congresso Online PUC-PR
O evento é um congresso online, que terá por objetivo discutir temáticas relacionadas a área
das humanidades, frente ao contexto da pandemia do COVID -19. Para tanto, o evento terá
como estratégia a composição de plenárias e mesas redondas, que serão realizadas em salas
específicas do BLACKCOLLABORATE.
PUC-PR
Parceria Escola e Família em tempos de crise: em busca do essencial!
Bate papo com os professores da Etec Rubens de Faria e Souza e participação do Prof. Dr.
Luciano Gamez, sobre a necessidade de parceria entre escola e família.
ETEC Rubens de Faria e Souza
Webinar ABED - Inteligência Artificial aplicada à Educação: Robôs no lugar de professores. É
possível?
Nesta live vamos falar sobre o desafio docente na Era da Tecnologia Digital.
Principais temas a serem abordados:
- Contexto da I.A. na Educação (Brasil e Mundo)
- Tendências para os próximos anos
- Inteligência Artificial como apoio para professores e estudantes
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Novas Formas de pensar objetivos e conteúdos na Educação
O cenário da educação mundial, diante da pandemia de Covid-19, experimenta, neste
momento, uma realidade totalmente nova, trazendo, a reboque, desafios enormes para toda a
sociedade. No Rio de Janeiro, o grupo de especialista se organiza, no sentido de prover aos
alunos da rede de Educação Pública Estadual a aprendizagem remota, por meio de mediação
tecnológica, sem deixar de lado a importância da relação professor-aluno. Mediadora: Rita
Maria Debatedores: Maria Inês Fini, Maria Luisa Furlan Costa e Patrícia Smith Cavalcante.
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Do presencial ao digital em 30 dias e agora, como manter o engajamento do aluno?
Saiba como Romane Fortes, Coordenadora Geral da Pós-Graduação do Instituto Singularidades
e Antônio Álvaro de Assis Moura, Diretor de Educação e Inovação da Alumia, lidaram com o
isolamento social e aulas presenciais canceladas. - Como promoveram novas experiências de

aula em um ambiente digital; - Mantiveram o engajamento do aluno; - Quais são os próximos
passos para o "novo" normal.
Alumia
Papos de Gestão – Adaptabilidade aqui e agora
O “Papos de Gestão” recebe Madalena Mattos, Mestre em Administração, Escritora,
Palestrante, Empresária e Professora universitária. Profissional atuante nas áreas
administrativa e comportamental. Idealizadora da Academia de Palestrantes, com a parceira
MRH Gestão de Pessoas, criadora e do Projeto Sociocultural Mundo Mulher, idealizadora do
Guia de Palestrantes e Consultores do Ceará. Foi articuladora do I Fórum Estadual de Saúde e
Segurança no Trabalho com o Grupo O Povo de Comunicação. Contribuiu para os programas
“Gestão Atlântico Sul” e "Tendências" na rádio Atlântico Sul FM, como Consultora de
Marketing Pessoal e Profissional. Participou do quadro "Atitudes" do Programa Matina da TV
União. Foi Assessora de Relacionamento do GPTW/CE em parceria com a Escola de Negócios
UNI7 e O Povo. Atualmente exerce a vice-presidência da ABRH/CE e é voluntária da Casa de
Apoio Sol Nascente.
Papos de Gestão
Portfólios digitais em educação! Por que usar? Como usar?
Cada vez mais escolas e universidades adotam estratégias de portfólios digitais para melhorar
o desempenho de seus alunos. Portfólios digitais na educação básica podem ser um grande
aliado em seus processos avaliativos, gerando evidências do desenvolvimento de habilidades.
No ensino superior pode proporcionar uma maior empregabilidade ao aluno ao oferecer um
diferencial na busca por oportunidades de carreira. Em qualquer caso, portfólios digitais
proporcionam maior engajamento do aluno, melhor desempenho acadêmico e menores taxas
de evasão! Assista esse webinar e entenda porque!
Bulb
Encontro Digital Somando Partes: Tecnologia - A transformação do professor no contexto do
novo normal
Encontro digital com mediação de Talita Dias Fagundes e palestra de Fernando Mello Trevisani,
com o tema: Metodologias ativas, ensino remoto emergencial e práticas docentes.
Contaremos com a participação de Catarina Nunes de Lima (Invest Centro Educacional) e
Rosângela Markmann Messa (Centro de Ensino Médio Pastor Dohms).
Somos Educação
Estratégias de Gestão Acadêmica para o 2º semestre de 2020
Fique por dentro de importantes Estratégias de Gestão Acadêmica para o 2º Semestre de
2020. João Vianney, Adriano Coelho e Niube Ruggero apresentarão os seguintes tópicos: Protocolos de Retorno às Aulas: Ensino Presencial; Aulas e Atividades Remotas; EaD; - Gestão
da Oferta e Controle de Custos (EaD, Híbrida, Remota e Presencial); - Posicionamento
Estratégico com base na Legislação; - Análise da Portaria nº 544 e a Nova Rotina das
Instituições de Ensino no Covid-19.
HOPER Educação
De Repente, Professor Online – O novo normal do ensino superior
Congresso online para entender os desafios do ensino superior durante e pós-pandemia!
Este congresso gratuito é aberto a todos. Para garantir o certificado e ter acesso ao conteúdo
pós-evento, é necessário cadastrar-se.
Grupo GEN
TD Web Conference 2020 - A maior conferência online de Transformação Digital do Mundo

Aconteceu de 18 a 22 de maio a maior conferência online e gratuita de transformação digital
do mundo.
TD Transformação Digital
Webinar ABED - Tecnologia: O que é? De onde vem? Um olhar da Educação Permanente em
Saúde frente ao “novo normal”.
Este webinar promoverá reflexão sobre o contexto social trazido pela pandemia do COVID-19
na sua relação com a tecnologia (suas dimensões e formas de uso) e educação para saúde.
Parte de questões deflagradoras que auxiliam na construção compartilhada, motivando os
sujeitos a assumirem o papel de “participantes” e não somente “espectadores”. Para tal,
procurará consubstanciar o pensamento livre a partir dos olhares de alguns autores do campo
da teoria crítica da tecnologia que convergem como a educação libertadora e a humanização
das ações em saúde para o enfrentamento da pandemia. A interação, assim, se constitui como
um diálogo participativo e crítico, aberto a interessados em contribuir para a aprendizagem
mútua, redução das iniquidades e participação social cidadã.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Como avaliar os alunos remotamente e mantê-los motivados para o próximo semestre?
Educadores compartilharão suas experiências pessoais, os desafios do momento e como estão
se reinventando em virtude do isolamento social.
DreamShaper
Seminário Gestão Estratégica de Empresas Educacionais
A sexta edição do Seminário Gestão Estratégica de Empresas Educacionais trará para o
segmento da educação superior particular discussão sobre como pequenas e médias IES
particulares devem se posicionar em suas estratégias a partir das mudanças sociais,
educacionais e econômicas advindas do momento brasileiro de 2020. O tema central será
evidenciar, através de propostas de ações efetivas, como a economia e a nova sociedade da
informação decorrentes da Pandemia COVID-19, um evento de proporções seculares. Alia-se a
este momento extraordinário a repetição das instabilidades políticas vividas também em 2020.
Para subsidiar este tema, serão tratados assuntos sobre as novas estratégias de captação de
alunos, mudança da pirâmide etária em curso, estratégias de otimização de custos acadêmicos,
estratégias para maior eficiência econômica na oferta da modalidade EAD, exemplos de ações
para fidelização do aluno, parâmetros econômicos e pedagógicos para uma oferta educacional
de qualidade.
Santos Junior Consultoria Educacional
2º Encontro Portaria 544 MEC
Live sobre a autorização de atividades não presenciais teóricas e práticas, no ensino superior,
durante a pandemia de COVID-19.
Instituto IDDETI
Webinar Internacional - A pandemia mudou a forma de educar. Você está preparado para
esse novo futuro?
A pandemia de COVID-19 desencadeou grandes mudanças na educação, com destaque para
práticas de ensino e aprendizagem mediadas por tecnologia. Conferencistas com expertise em
educação, desenvolvimento acadêmico, qualidade curricular, sistemas de avaliação, liderança
acadêmica e políticas educacionais vão debater o futuro da educação, explorando estratégias
de curto e longo prazo para vencer os desafios e aproveitar as oportunidades desses novos
tempos.
Horizontes da Educação

Tecnologias e mídias digitais no ensino. Por que, para quem e como?
Live no Instagram da Learn Now com a Profª Luciana Oliveira, do Canal Lu Criativa.
Learn Now
O uso do Analytics na Educação 5.0
Experiências práticas e desafios enfrentados no uso de Analytics na educação. O webinar irá
abordar: Analytics: Porque usar o Learning Analytics; Experiências práticas do uso do Analytics;
Desafios do Analytics na educação.
TEO – Tecnologias Educacionais Online
A Educação que faz a diferença
Veja as soluções do Ensino Superior Privado na resposta imediata à sociedade na crise do
coronavírus, e as tendências de mudança no pós-Covid-19.
AMPESC
Seminário Internacional de Avaliação da Aprendizagem
14h – Os desafios dos educadores na paralisação e na volta às aulas com a pandemia e a
avaliação da aprendizagem nas escolas > Prof. Renato Casagrande - Pres. Instituto Casagrande,
Márcia Bernardes - Pres. da Undime-SP, Cristina Pereira - Pres. Sinepe – PR e Andréa Pereira Pres. da Undime-MG.
15h30 – O papel formativo da avaliação das aprendizagens num tempo de ensino remoto: a
experiência de Portugal > Prof. Dra. Ariana Cosme - Professora e Pesquisadora da Universidade
do Porto - Portugal.
16h50 - Avaliar para certificar o ensino e a aprendizagem remotos > Prof. Maria Inês Fini - ExPresidente do INEP.
Instituto Casagrande
Virtualidade e o aprendizado remoto
Neste webinar, quatro especialistas em educação, virtualidade, educação on-line e educação à
distância discutirão sobre como garantir o ensino de qualidade por meio da virtualidade e do
aprendizado remoto, nestes tempos desafiadores em que estamos vivendo, e o que se espera
do futuro educacional pós-pandemia.
Turnitin
Webinar transição da escola para o trabalho
Quais as principais dificuldades na transição do jovem para o emprego? Como a educação
pode facilitar a inserção e a adequação do jovem ao mercado de trabalho? Como reter o jovem
no emprego e diminuir a rotatividade? Para discutir medidas eficazes para a preparação
profissional dos jovens e a transição da escola para o trabalho, a consultoria IDados, com o
apoio de CNC, SESC, SENAC e Comissão de Educação da Câmara de Deputados, irá apresentar
os primeiros resultados da pesquisa Transição da Escola para o Trabalho. A participação é
gratuita e deve ser realizada pelo formulário neste Link.
Dados Consultoria
Direitos autorais para EAD
Você é Designer Instrucional? Conteudista? Professor? Usa vídeos do Youtube no seu material
de curso? Usa imagens para ilustrar suas apresentações? Já indicou um conteúdo que
encontrou na internet? Você está seguro de que não está cometendo nenhum “crime” contra
a Lei de Direito Autoral? Sabe a diferença entre direito moral e patrimonial? Descubra no
webinar!
IDI – Instituto de Desenho Instrucional

Webinário Processos Avaliativos Inovadores na Educação
Este evento é organizado pela prof. Me. Elenice Rabelo Costa, pedagoga, alfabetizadora,
blogueira, apaixonada por tecnologias e novas ideias na sala de aula. O link de participação
será enviado no e-mail dos participantes.
Elenice Rabelo Costa
Café com as Co11ectadas: Overview da EAD no Brasil e no mundo
Bate papo com o Prof. Dr. Fredric Litto, Presidente da ABED – Associação Brasileira de
Educação a Distância.
Co11ectadas
Webinar ABED - Edivaldo M. Boaventura, pioneiro da EAD.
Edivaldo M. Boaventura foi sem dúvida um dos grandes educadores brasileiros dos séculos XX
e XXI. Doutor em educação pela PennState University, reconhecido com o PennState Alumni
Award 1989, Edivaldo foi pioneiro da EAD ao criar como Secretário da Educação do Estado da
Bahia, o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, o Instituto Anísio Teixeira - IAT,
tendo participado de projeto de TV Educativa como o Projeto Minerva e muitas outras ações
de gestão e pesquisa em EAD, nos séculos XX e XXI. Sua trajetória se confunde com o
desenvolvimento da EAD no Brasil.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
7º Painel: Construindo Ecossistemas de Inovação Educacional
Com participação do Prof. Dr. Welinton Baxto – Coordenador Geral de Supervisão de Educação
Superior do Ministério da Educação e Diretor da Associação Brasileira de Educação a Distância
– ABED, abordando o tema “Cultura participativa, inteligência coletiva e convergência das
mídias na educação”.
EducaInova Hub Educacional
Perspectivas para a Educação Pós-COVID-19
Educadores compartilharão suas experiências pessoais, os desafios do momento e como estão
se reinventando em virtude do isolamento social.
DreamShaper
O Brasil e o Ensino Técnico: o que falta para decolarmos?
A ANUP - Associação Nacional das Universidades Particulares, em parceria com o Fórum do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB, ABIEE, ABRUC, ACAFE, ANEC,
COMUNG, FORCOM, junto do SEMERJ e da BRASILTEC, tem o prazer de convidá-lo para
participar deste webinar que abordará o Ensino Técnico no Brasil.
ANUP
Tendências de oferta, matrícula e evasão no ensino superior
O que o Big Data e as Redes Sociais revelam neste momento de Pandemia da COVID-19
ampliação das aulas remotas até 31 de dezembro- Panorama e tendências no setor
educacional após dois meses de pandemia.
AMPESC
Escolas Municipais: hora do retorno?
Várias cidades pelo Brasil começam a se organizar para retomar as aulas, mesmo com o
preocupante número de mortos e contaminados por COVID-19. Como pensar a escola, seus
espaços, práticas e vivência em meio à crise sanitária? Para refletir sobre isso, o PENSAR ao
Vivo da próxima quarta feira, dia 01 de julho receberá a professora da Rede Municipal de Juiz
de Fora, Letícia Stephan Tavares, o vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de

Educação de Minas Gerais (UNDIME-MG), Sérgio Luiz Nascimento, e a pesquisadora e
professora da Faculdade de Educação da UFMG, Mônica Correia. A proposta é refletir a partir
do ponto de vista da docência, da gestão e da pesquisa sobre como e quando voltar às escolas.
Esse bate papo também contará com Vanessa Macedo e Luciano Mendes, membros do Pensar
a Educação, Pensar o Brasil, como anfitriões.
Pensar a Educação Pensar o Brasil
Trajetória e perspectivas da EaD no Brasil e no futuro
O objetivo desta live é fortalecer cada vez mais a Educação a Distância no país, principalmente
na região Nordeste. A transmissão será pelo Instagram regional da instituição (@uninassau.pb)
com participação de Enzo Moreira (Ser Educacional) e George Bento (ABED).
Uninassau
Webinar ABED - Os desafios para educação libertadora e inclusiva no enfrentamento das
desigualdades na pós-pandemia
Os reflexos do contexto da pandemia que impuseram o isolamento social logo tornaramevidentes, aos olhos das populações mundiais, o fosso social que separa os grupos humanos,
notadamente naqueles ainda fortemente colonizados. As sombras vieram à luz. O mercado
formal se aligeirou em lançar mão de processos e artefatos tecnológicos para garantir
a continuidade de seus ganhos, enquanto a maioria daqueles que mantinham sua subsistência
calcada nas produções artesanais e de distribuição informais, logo se depararam com a fome,
risco de contaminação e morte iminente. A Educação, confinada entre a noção de adequação
do humano ao mercado e o compromisso com a formação de cidadãos livres, correu para
garantir a continuidade do calendário escolar, a despeito dos educandos, seu contexto social e
das diferentes dimensões trazidas pelo cenário da quarentena. Mais uma vez universalizando
os desiguais pelo olhar opressor. Diante disso, como podemos pensar a educação libertadora
para inclusão social, a partir do que estamos vivendo agora para construirmos o futuro? Como
garantir uma educação popular, pública e equânime a partir do vivido na pandemia,
contemplando as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de
gênero dos seres humanos?
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância
Educação a Distância: Desafios e Tendências
A Educação a Distância (EAD), nos moldes mais recentes, faz parte do cenário educacional
brasileiro desde a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB
9.394/96), em 1996, que regulamentou o sistema educacional brasileiro e garantiu que cursos
emitidos nessa modalidade fossem válidos. Atualmente, diante da pandemia da Covid-19, a
EAD torna-se a alternativa para a manutenção do ensino. A FGV, instituição de ensino de
excelência e experiente em cursos on-line com qualidade, traz à pauta, neste Webinar, a
importância sobre as definições e os conceitos de EAD, a discussão sobre os desafios do estudo
remoto, bem como vantagens e implicações na utilização de tecnologias educacionais.
FGV

Webinar ABED - Orientação para EAD com abordagem socioconstrutivista
Houve um avanço do uso da Educação a Distância - EAD com a Pandemia. Muitos professores e
até instrutores leigos, começaram a utilizar plataformas e sistemas diversos de suporte à EAD,
ou à Educação presencial com mediação tecnológica. O Grupo de Pesquisa Rede-Educa, da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, presente em programas de doutorado e mestrado da
instituição, com trabalhos de pesquisa e extensão realizados nacional e internacionalmente
desde 2001, construiu esta live para prover àqueles que se interessam na realização de EAD de
qualidade, com conhecimento prático aplicado sobre o planejamento e realização de

procedimentos de ensino/aprendizagem mediados por tecnologia digital, com abordagem
socioconstrutivista.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Educação 4.0: O que é e como fazer parte?
Como aplicar o 'learning by doing' de maneira eficaz? De que maneira a transformação
tecnológica influencia esse processo? Como podemos estar preparados para aplicar essas
mudanças em nossas IES? Participe e aproveite para conhecer novas oportunidades para
promover conhecimento.
Alumia

Ensino remoto em tempos de pandemia: visão da pedagogia histórico-crítica
Live com Prof. Dr. Dermeval Saviani (UNICAMP) e moderação da Profª Drª Ronalda Barreto
(UNEB / ADUNEB)
ADUNEB – Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual da Bahia

Webinar ABED - A importância do material didático impresso no aprendizado, na
fidelização do aluno e a rentabilidade para as IES.
Recentemente, em um estudo realizado pela Intergraf (Federação Européia de Comunicação
Impressa e Digital), foi constatado que os alunos que estudam por tela (computadores, tablets
e celulares), evoluem apenas um terço do que poderiam atingir se optassem também por
utilizar materiais impressos. Quando o assunto é digital, tecnologia e afins, sempre achamos
que o certo é se modernizar e abandonar velhos hábitos, como por exemplo o bom e velho
livro impresso em papel. Fazer essa troca pode parecer vantajoso, mas na verdade não é! O
material impresso traz benefícios que não poderiam ser substituídos. Tendo o material em
mãos, o aluno consegue se concentrar melhor no que está estudando, retém melhor a
informação, desenvolve habilidades na escrita, desperta a criatividade, adquiri raciocínio
rápido e habilidades ao se comunicar, além de ficar com uma caligrafia muito mais bonita. Já
para as instituições de ensino, o material didático impresso aumenta a fidelização do aluno e a
rentabilidade. Ou seja, não há dúvidas! Optando pelo papel você escolhe a tecnologia que
nunca envelhece.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Webinar ABED - O impacto da educação on-line no aluno, na família e na escola do
Ensino Fundamental. Quais as perspectivas para o futuro?
Com a pandemia, muitas escolas se organizaram para manterem a continuidade do ano escolar,
oferecendo atividades on-line. Casas foram transformadas em escolas e familiares foram
chamados a serem colaboradores no processo ensino-aprendizagem, principalmente dos alunos
do Ensino Fundamental. Como essa experiência está sendo vivida? Qual o seu impacto? Será
possível conseguir uma aprendizagem mais tranquila e significativa? Que lições podemos
aprender para o futuro?
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Repensando o futuro da educação. Que escolhas faremos?
Estamos vivendo novos paradigmas na educação. Como o ensino irá se reinventar nesse novo
cenário? Esse é o tema do debate ao vivo que acontece nesta quinta-feira, às 17h, com a
presença do Diretor-Geral do SENAI Nacional, Rafael Lucchesi, da Diretora do CEIPE FGV,
Cláudia Costin, e Mozart Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira - IEA USP Ribeirão
Preto.
SENAI Nacional

Webseminário Ensino e Aprendizagem: importância da tecnologia durante e pós
Covid-19
Live com Profª Drª Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra – Coordenadora Geral do UEMANET.
UEMA – Universidade Estadual do Maranhão

O Novo Normal para as empresas de educação superior
Atos normativos vigentes e estratégias frente à retomada e flexibilização por Estados e
Municípios e comentários sobre as mudanças recentes no Ministério da Educação, com o
palestrante Prof. Dr. Jair dos Santos Junior - Diretor na SANTOS JR.
AMPESC - Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina

BNCC: a Cultura Digital e o Ensino Híbrido
Mariane Kraviski e Soraia Reis falarão sobre a Competência 5 da BNCC, Cultura Digital e o
Ensino Híbrido, refletindo sobre o Ensino Não Presencial e como será o ensino pós-pandemia.
Escola Cedec

Cases de Sucesso na Transformação Digital da Educação Básica - Ensino Fundamental
de Barueri/SP e no Colégio Equipatos, de Pato de Minas/MG
Os conferencistas Oscar Júlio Borges, Adriene Silva, Ricardo Nascimento e Rodrigo Sinézio
serão mediados por João Vianney, Jeferson Pandolfo e Jucimara Roesler no próximo Webinar
Gratuito. Nesta conversa vamos expor dois Cases de Sucesso na Transformação Digital da
Educação Básica: Case - Transformação Digital na Secretaria de Educação de Barueri/SP; Case Colégio Equipatos - Alta Performance das Atividades de Ensino On-line.
Hoper Educação

Bate papo sobre Educação Digital com Marc Prensky
Live com tradução simultânea para o Português.
ClassMaker

Pandemia e Educação: A transformação do docente e o protagonismo do estudante
Educadores, docentes e estudantes tiveram suas rotinas duramente afetadas pela pandemia
do coronavírus. Quais são as perspectivas para a educação no futuro pós-pandemia?
Convidamos o Professor Evandro Ribeiro para compartilhar sua visão sobre a necessária
transformação do docente e o papel protagonista do estudante no ensino à distância.
ProQuest / ExLibris

Resgate da Aprendizagem Remota
Vamos dialogar sobre as situações de Resgate da Aprendizagem na realidade Remota. Live
com Davi Fontebasso.
Davi Fontebasso

Webinar ABED - Construindo resiliência: lições para sua vida financeira no pós-Covid
Resiliência é a “capacidade de o indivíduo adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir
à pressão de situações adversas”. Nesse momento de grave crise econômica, essa é a
competência que mais temos que acionar. Para lidar com os problemas financeiros, que
estratégias, ferramentas, conhecimentos de educação financeira podem nos ajudar?
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação
O futuro da educação pelo olhar dos principais especialistas em educação básica. Um novo
tempo na educação se abre e as escolas precisam estar preparadas para este retorno às aulas.

Este congresso internacional permitirá uma ampla discussão sobre a complexidade do novo
papel da escola e suas novas competências. O público composto por professores, gestores
educacionais, mantenedores e integrantes de diversas secretarias de educação permitirá um
debate profundo e muito rico. Mais de 10 horas de Seminário online com os principais líderes
do ensino público e privado que discutirão os temas mais importantes neste período de
preparação para o retorno às aulas. A ABED é parceira institucional do Instituto Casagrande na
realização deste evento!
Instituto Casagrande

Série de webinares gratuitos da ENG DTP & Multimídia
Convidamos você a participar dos Webinares gratuitos da ENG DTP & Multimídia, com
tecnologias e metodologias que irão aumentar a sua produtividade!
Confira a programação e participe: https://www.eng.com.br/agenda.cfm
ENG DTP & Multimídia

Tecnologias digitais na formação de professores: necessidades evidenciadas em
tempos de pandemia
5º encontro da série Webinários SEaD Pré-CIET:EnPED 2020, desta vez recebendo a Profa.
Ketiuce Ferreira Silva.
CIET/ENPED

Como criar estratégias motivacionais para aulas online?
Bate papo com Ana Paula Manzalli, sócia-fundadora da Sincroniza Educação, sobre como criar
estratégias motivacionais para as aulas online.
Co11ectadas

O uso da robótica na educação – Protagonismo da sala de aula para a vida
Live realizada pela ClassMaker Educação com: Carla Luczyk, Isabella Ferreira, Eliana Nayla,
Sergiusz Petya Luczyk e Alexssandro Mesquita.
ClassMaker

Jornada Eficiente para uma educação a distância de qualidade
Tire todas suas dúvidas sobre como alavancar sua instituição utilizando a nuvem. A nuvem tem
recursos para ajudá-lo à medida que sua instituição explora maneiras de mudar para o
aprendizado e o trabalho remotos. Em uma parceria inédita, especialistas da AWS, ABED e
Hoper se juntam para falar sobre como dar continuidade a sua instituição em momentos como
esse. Junte-se a nós e entenda como ter uma jornada eficiente para uma educação à distância
de qualidade!
AWS / ABED / HOPER

2º Seminário Digital da Educação
O objetivo dos webinars é melhorar ainda mais a qualidade do ensino e focar nos assuntos e
conteúdos abordados nos cursos da faculdade, bem como temas relevantes em destaque na
atualidade. Você também terá a oportunidade de fazer perguntas e ter suas dúvidas
respondidas pelos professores durante o seminário. Confira a programação e inscreva-se!
UniBF

"Reconstruindo" a formação de professores da educação infantil e dos anos iniciais.
Live sobre a formação de professores da educação infantil.
SEDE-PE

Aprendizagem Lúdica Criativa no Ensino Infantil
Live com Carla Luczyk e Maria Parlato
Carla Luczyk

Desafios da inovação na educação em rede em tempos de pandemia
Neste webinar você ficará informado sobre a conjuntura atual da educação em rede, em que
serão apresentados aspectos conceituais e práticos, filosóficos e tecnológicos sobre os
desafios de como inovar na educação em tempos de pandemia.
GPM&C / UFSC

Educação em tempos de pandemia: Contextos, currículos e materiais didáticos
Webinar promovido pelo Caravana Vale do Saber, através da parceria do IFRJ Campus
Engenheiro Paulo de Frontin, UNCME-RJ, CME, Unirio e a plataforma EaDistancia, acontecerá
um diálogo sobre educação em tempo de pandemia:contextos, currículos e materiais didáticos
com a Profa. Dra. Adriana Bruno (UNIRIO).
EaDistância

Fact-checking + Educação: com o dispositivo de pesquisa Reglus
A nossa equipe de docência online, da disciplina Informática na Educação do curso de
Pedagogia a Distância da UERJ estará partilhando saberes. Vamos compartilhar nosso atual
desenho didático sobre “Pós-verdade e fake news”.
GPDOC RURAL

Pais e Educadores em Conexão pela Educação
Estamos vivendo um momento singular e, nós do CER e da Educação Empreendedora,
enxergamos tudo isso como uma oportunidade de aprendermos juntos a superar os desafios
que o momento nos impõe. Um dos desafios atuais é a escolarização das nossas crianças e
adolescentes em casa... por isso, convidamos Sheila Couto e o Prof. Motta para discutir
conosco as possibilidades de transformar esse momento em uma experiência memorável para
pais, alunos e educadores!
SEBRAE

Webinar Internacional: Ensino Remoto no Brasil e Portugal
Live com participação da Profa. Dra Dulce Franco, Profa. Doutoranda Francilene Duarte e Prof.
Dr. João Batista Bottentuit Jr.
Faculdade Laboro

Educação Digital em Rede em tempos de pandemia: SC/Brasil
Vamos conhecer as ações que Santa Catarina está desenvolvendo na Educação Digital em
Rede, em tempos de pandemia, no âmbito do estado, dos municípios e da pesquisa? Encontro
com a Prof. Luiz Alessandro da Silva, Secretaria Estadual de Educação/SC, Profa. Sônia R.
Victorino Fochini, da UNDIME/SC e Secretária de Educação de Joinville e Profa. Wanderléa
Damásio, pesquisadora da USJ/SC (GPedudiana), com mediação da GPedudiana Profa. Janilse
Nunes, da UFN/RS.
GPedU - Unisinos

O ensino híbrido e as Metodologias Ativas - Simpósio ABED de Ensino Híbrido na
Educação Básica
O ensino híbrido se caracteriza por mesclar as vantagens da educação online combinadas com
todos os benefícios das aulas presenciais na sala de aula. Valoriza a mediação, a interação, a
autonomia e o aprendizado colaborativo. Existem diferentes modelos de ensino híbrido, que

podem ser adotados nas escolas públicas e privadas brasileiras a partir de um planejamento
adequado. O ensino híbrido nas escolas deve privilegiar as metodologias ativas e diálogar com
a BNCC para aumentar o sucesso na aprendizagem. Conheça experiências exitosas na
Educação Superior e dicas práticas de aplicação no contexto escolar.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Gestão de IES em Tempos de Covid-19: O que já sabemos e o que vem pela frente
Caio Polizel, Coordenador da Área de Consultorias da Hoper Educação, estará ao vivo no
#WebinarHoper para falar sobre “Gestão de IES em tempos de Covid-19: o que já sabemos e o
que vem pela frente” e também: - Reflexões sobre o Cenário Mercadológico; - Gestão
Educacional em Momento de Alta Concorrência; - Diferencial Competitivo para o presente e
futuro das IES; - Tendências para Governança e Valuation.
Hoper Educação

Ensino Remoto e Pais como mediadores da aprendizagem durante a pandemia
Nessa pandemia os pais tiveram entre tantos desafios a responsabilidade de assumir o papel
de tutores da aprendizagem dos seus filhos, fazendo o reforço escolar em casa. Estavam
preparados para isso? Como estão se desempenhando nessa rotina? Vamos conversar sobre
isso. Profa. Dra Ana Lucia Guimarães (Diretora da ANA EDU EMPREENDEDORA - Especialista
em Tecnologias Educacionais Digitais e convidada Profa. Esp. Nívea Lemos (Pedagoga e
Psicopedagoga).
ANA EDU EMP

Educação a Distância - EAD
Live com Ana Ângela Sousa, Coordenadora do Núcleo de EAD do Senar e Gabriella Miranda,
Consultora Educacional.
CNA Brasil

Como conduzir e produzir a aula online
Já são quase 5 meses de confinamento e de escolas fechadas. Nesse tempo os professores
tiveram que se adaptar e reorganizar as suas aulas. Como isso tem corrido? Precisa de dicas?
Então vem com a gente na nossa Programação Especial!
Receberemos Aline Lima Oliveira do Mindset Educacional e Fernanda Leroy do Coruja EaD.
Educações em Rede

Live sobre Tecnologias na Educação
Dicas de apps e muito mais com a Profª Mariane Kraviski. Transmissão no Instagram.
Profª Mariane Kraviski

Trilhas Formativas: A Formação Continuada e em Serviço de Professores em tempos
de Educação Online.
Essa atividade é parte integrante do Projeto CNPq - A robótica, o pensamento computacional e
as tecnologias digitais na educação básica: potencializando aprendizagens e competências em
processos de ressignificação do ensino de ciências.
Inscrição: https://forms.gle/hat2vjGpGqyhVcgU8
Uninove

Mini Reunião Anual Virtual da SBPC
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) anuncia a realização da Mini Reunião
Anual Virtual, uma versão online e reduzida de sua 72ª Reunião Anual, que aconteceria de 12 a
18 de julho, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Realizado

ininterruptamente desde 1949, o maior evento científico da América Latina precisou ser
adiado por conta da pandemia de coronavírus, ainda com nova data a definir. Mas, para
marcar esse período tão emblemático para a ciência brasileira em que tradicionalmente
aconteceria o encontro, a SBPC organiza, entre os dias 12 e 24 de julho, uma série de
atividades virtuais, como conferências, painéis e WEBMinicursos. As conferências e painéis
serão transmitidas ao vivo no canal do YouTube da SBPC e compartilhada na página do
Facebook da entidade (@SBPCnet). O evento virtual é gratuito e aberto a todos, mas os
interessados em participar de um ou mais WEBMinicursos precisam se inscrever até o dia 8 de
julho e pagar uma pequena taxa. Cada minicurso tem carga horária de oito horas, com direito
a certificado de frequência para quem assistir a todas as aulas gravadas até o dia 19 de julho e
à aula ao vivo.
SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Gamifique-se! Atividades interativas para aulas online.
Transmissão em 27/07, às 18h, ao vivo no Canal Onde eu clico.
Onde eu Clico

Os desafios do ensino híbrido nas escolas públicas - Simpósio ABED de Ensino Híbrido
Educação Básica
A migração abrupta das escolas para o ensino remoto emergencial trouxe à tona uma série de
desafios. Há limitações graves, especialmente para alunos e professores mais empobrecidos,
muitos deles localizados em regiões limítrofes das grandes cidades ou na zona rural. Faltam
computadores, aparelhos de telefonia móvel, softwares e Internet de boa qualidade, dentre
outros recursos. Pessoas com deficiências físicas não têm conseguido acompanhar as aulas e
desenvolver as atividades propostas, que não foram adequadas para permitir o acesso
universal. É admirável ver os esforços descomunais de muitos estudantes, famílias, docentes e
funcionários que se juntaram para tentar diminuir os impactos negativos do confinamento. O
ensino híbrido será parte da resposta necessária, tanto no retorno das atividades presenciais
quanto na implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, especialmente para o
Novo Ensino Médio. O webinário vai abordar as estratégias, limites e desafios para a adoção
do ensino híbrido nas escolas públicas para colaborar com a aprendizagem significativa.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Webinar Cengage I DTCOM: Desafios e oportunidades no ensino superior - 1º
Encontro Acadêmico Online
Vamos nos reunir para compartilhar experiências e refletir sobre o papel do professor
no engajamento do aluno e no sucesso e continuidade do ensino híbrido.
Cengage I DTCOM

Como promover a aprendizagem ativa em salas de aulas virtuais?
Não perca a LIVE com os professores Thuinie Daros e Ricardo Fragelli. Esta dupla é
especializada em metodologias ativas e irá compartilhar as principais práticas e recursos que
podem transformar a sua sala de aula virtual proporcionando um aprendizado significativo aos
estudantes!
Thuinie Daros

Formação On-line Metodologias Ativas no Ensino Híbrido
Aprenda a usar as metodologias ativas, as tecnologias digitais e as mídias a seu favor,
transformando as aulas em experiências de aprendizagem significativas, para o estudante do
século XXI.
Gazeta do Povo

Ensino online e as incertezas da Educação no Brasil
Participação da palestrante Profª Drª Daniela Melaré Vieira Barros, da debatedora Profª Drª
Maria Teresa Miceli Kerbauy e mediadora Profª Drª Kelicia Rezende Souza.
CAPED UFGD

Coronavírus e Educação Superior: 4ª fase do estudo sobre o que pensam os alunos
A evolução da pesquisa vem fornecendo importantes subsídios para a tomada de decisões das
IES em relação a captação e retenção de alunos, ajustes acadêmicos, controle financeiro,
implemento de tecnologia e insumos para lidar com os desafios e investir nas oportunidades
trazidas com o cenário atual.
ABMES Rede

Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação
O grupo de experimentação em Ensino Híbrido, iniciado 2014, conta com professores de várias
áreas e segmentos que irão compartilhar suas experiências nesta live. Os participantes são
também autores da obra Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação, lançado em
2015 pela Editora Penso.
Ensino Híbrido

1º Congresso Nacional de Aprendizagem
Em sua primeira edição, o Congresso terá como tema a “Relação entre Educação, Ensino e
Aprendizagem como caminho para o Desenvolvimento Social”. Durante as palestras, os
convidados irão debater temas como Inovação e inclusão na educação superior; O modelo de
ensino híbrido; O papel do docente na retenção de alunos; Os avanços do Ensino a Distância;
entre outros. Entre os convidados estão a especialista em Educação e mestre em Psicologia,
Simone Bérgamo; o fundador da Iniciare Educação Criativa, Vasco Patu; o doutor em Ciências
Farmacêuticas, Thiago Araújo; o doutor em Biotecnologia, Jorge Araújo; os especialistas em
Educação a Distância, Enzo Moreira e Karla Nunes; entre outros.
Portal LeiaJá

Avaliação: significados, desafios e novos rumos.
Vamos falar sobre Avaliação? Nossa próxima live com convidados mega especiais!
Educação na Quarentena

Docência na era digital: experimentando novas práticas - Seminário Regional
UniRede
Os seminários regionais são eventos realizados anualmente em cada região do país, com o
objetivo de atualizar os associados e potenciais associados (Instituições que ainda não fazem
parte da UniRede) sobre as ações que a UniRede vem desenvolvendo e discutir temáticas
relacionadas aos objetivos da Associação. As conclusões resultantes dos debates realizados
durante o seminário regional são registrados em encaminhadas para aprofundamento e
integração com as demais regiões no Seminário Nacional, no Congresso Brasileiro de Ensino
Superior a Distância e no Congresso Internacional de Educação Superior a Distância.
O evento permite identificar as demandas regionais, ao mesmo tempo que propicia espaços de
formação e a divulgação das ações da UniRede.
UniRede

Workshop: Experiências do mundo Educação a Distância "EAD"
Vocês procuram informações sobre a educação a distância, mas não conseguem achar
experiências práticas ou não sabe quem são e como atuam os profissionais nessa Modalidade

de ensino? A Personal Evolux reuniu um time de profissionais de todo o Brasil, atuantes na
EAD, para explicar os desafios e experiências nessa modalidade de ensino que mais cresce no
país!
Personal Evolux

JOVAED 2020 – Jornada Virtual ABED de Educação a Distância - Semana da Inovação
na EAD
A ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância - organiza a JOVAED - Jornada Virtual
ABED de Educação a Distância - um evento online, 100% virtual, aberto e gratuito. Este ano o
JOVAED - Semana de Inovação na EAD será no período de 26 a 31 de julho de 2020, das 16h30
às 22h00. As atividades serão totalmente síncronas, no formato webinar (transmissão ao vivo
onde os participantes podem fazer perguntas em tempo real) transmitidas pelo Youtube, com
a coordenação de Paola Cicarelli – conselheira de inovação da ABED, fundadora da plataforma
Cuboz, José Manuel Moran, professor associado ABED, uma das maiores referências brasileiras
em Metodologias Ativas e Inovação na Educação e Fabiano Birchal, educador que atua nas
áreas de Empreendedorismo, Inovação, Desenvolvimento de Pessoas e Estratégia de Negócios.
Os webinars contarão com a presença de professores convidados que trabalham em projetos
inovadores, que compartilharão suas experiências, acertos, erros, melhores práticas, conselhos
e sugestões para que todos deixem a experiência inspirados e com conhecimento suficiente
para começar a inovar imediatamente. Os inscritos no site da JOVAED receberão certificado.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Aulas Virtuais Síncronas com Tecnologias Digitais para a Aprendizagem Efetiva
A Secretaria da Educação de Sobral promoveu este webinar com o tema “Aulas Virtuais
Síncronas com Tecnologias Digitais para a Aprendizagem Efetiva”, mediado pelo secretário da
Educação de Sobral, prof. Dr. Herbert Lima.
SEDUC Sobral

I JOVIDMat - Jornada Online - Vídeos Didáticos e Matemática
A mesa de abertura é composta pelas professoras Carina Brunehilde, coordenadora do curso
de licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), pela
professora Cláudia Fontenele, coordenadora do Laboratório de Vìdeos Didáticos (LAVID) e pela
bolsista do LAVID, Ramone Freire, representando a organização do evento. Consulte a
programação completa.
LAVIDMat

Webinar ABED - Sete dicas essenciais para potencializar a produtividade
Nesta live, você terá acesso a 7 dicas primordiais para que você aperfeiçoe sua forma de
organizar seu tempo e crie as condições necessárias para que seu dia a dia seja mais fluído,
leve e produtivo. Aline Sirotto é sócia-executiva da Nortus e educadora referência em
produtividade humana. Ela falará sobre como as habilidades para fazer gestão do tempo
podem ser adaptadas a qualquer contexto que se esteja vivendo, seja ele on-line ou offi-line,
individual ou coletivo. Nesta abordagem, a constância é fundamental, fazendo com que a
rotina mais produtiva, com fluidez e leveza seja consequência. A Nortus é uma empresa global
de desenvolvimento humano e organizacional e em parceria com a ABED, realizará uma série
de webinários trazendo temas relacionados ao universo da gestão e educação corporativa a
distância.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Showcase Educação: A tecnologia como como instrumento de mediação educacional

Quais são as tendências educacionais e os maiores desafios a serem enfrentados pelas
diferentes instituições de ensino e por seus gestores? Como os modelos tradicionais de
instrução em sala de aula podem despertar o interesse e inspirar os alunos quando a vida fora
da sala de aula mudou tão drasticamente? Diante deste cenário, a SYNNEX Comstor e a Cisco
têm o prazer de convidá-lo para um exclusivo painel, agora no dia 04 de agosto, juntamente
com renomados profissionais da área. Discutiremos o papel da Tecnologia como instrumento
de mediação no processo educacional, bem como seus desafios contemporâneos.
SYNNEX Comstor / Cisco

O futuro da profissão de pedagogo - Ciclo de Profissões
'PROFISSÃO PROFESSOR' - Mediadora: Elaine de Souza Bancalá - Gerente Educacional e de
Aprendizagem do CIEE. Palestrantes: Arnaldo Niskier - Professor. Francisco Borges - Diretor
Acadêmico da Faculdade Descomplica e Maria Helena Guimarães - Conselheira da Câmara de
Educação Básica do CNE.
Canal CIEE

Webinar ABED - Experiências exitosas de EAD pública: UNEB
A Universidade do Estado da Bahia - UNEB é uma das pioneiras em EAD pública do país. Desde
2007 a instituição desenvolve educação a distância atendendo graduação e pós-graduação, e
atingindo dezenas de polos espalhados pelos cerca de 500.000 km² do Estado da Bahia. Nesta
live vamos apresentar as experiências exitosas de prática da EAD nos cursos de graduação em
Geografia, História, Música e Pedagogia EAD da universidade, além de explicar nossa prática
de trabalho com projetos de curso e redimensionamento curricular.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Fórum Internacional de Educadores
Os desafios da metamorfose da escola e o contexto da pandemia demandam novas soluções
criativas e efetivas para estreitar laços e romper barreiras na educação. Aproveite essa série de
encontros on-line e ao vivo do Senac São Paulo e conheça novas formas de trabalho para
conduzir os alunos à aprendizagem no século 21. Vamos compartilhar experiências e discutir
estratégias e tecnologias educacionais que apresentam caminhos para reinventar a escola
durante e após a pandemia. Faça a sua inscrição gratuita e participe.
Senac

Inovação e disrupção na educação básica - 10º Painel do SETIP - Seminário de
Educação, Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados
O evento está sendo organizado pelo EIHE - EducaInova Hub Educacional e pelo Instituto
IDDETI.
Instituto IDDETI

Volta às aulas: estamos preparados?
Neste episódio especial em parceria com o Instituto da Criança e do Adolescente (Hospital das
Clínicas - FMUSP), vamos debater sobre a volta às aulas, previstas para acontecerem em
setembro.
iqciencia

Web Talks ABED convida: Gustavo Arns
O Web Talks ABED é uma série de diálogos com profissionais inspiradores, transmitidos toda
quinta-feira, sempre às 15h, no canal da ABED no Youtube e no Facebook, com mediação do
Prof. Janes Fidelis Tomelin - Diretor de Ética e Qualidade da ABED e PróReitor de Ensino EAD
na UNICESUMAR. O convidado para este diálogo é Gustavo Arns de Oliveira, Coach e fundador

da Escola Brasileira de Ciências Holísticas - Associação que promove eventos na área do
autoconhecimento. Foi ele quem idealizou o Congresso Internacional de Felicidade, evento
realizado em Curitiba anualmente que atrai milhares de pessoas do Brasil inteiro.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Saiba como utilizar a realidade virtual e aumentada na educação
Live realizada pela ClassMaker Educação com: Carla Luczyk e Igor Arnaldo de Alencar.
ClassMaker

Webinar ABED - Aspectos regulatórios da Educação a Distância no Brasil
O entendimento da legislação a respeito do EaD é fundamental para quem deseja atuar na
área. Importante ressaltar que a mesma é ampla e complexa, além de mutável, sendo
importante reconhecer como está organizada hoje para compreender o movimento de
mudança que certamente ocorrerá. Iremos aqui abordar brevemente o contexto sóciohistórico em que vivemos, seu impacto sobre a educação e, como consequência, na regulação.
Em seguida, será abordada a legislação geral da Educação a Distância para, assim, segmentar
discussão, abordando a Normativa específica do Ensino Superior.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Planejar o ensino híbrido para escolas públicas a partir das soluções em resposta aos
desafios da Covid-19 - Simpósio ABED de Ensino Híbrido na Educação Básica
Desde o início da pandemia, diferentes soluções no Brasil e no mundo foram adotadas em
resposta ao distanciamento social que impede a presença física nas escolas. Os estados e
municípios têm empreendido esforços grandiosos, com destaque para a dedicação heróica de
muitos docentes, para tentar diminuir o impacto negativo que a escola vazia gera na vida de
milhões de alunos e professores. Muitas iniciativas ora implementadas podem fazer parte do
planejamento para o ensino híbrido, que permite colaborar com o aperfeiçoamento das
práticas pedagógicas e resultados de aprendizagem significativa. Vamos conhecer alguns dos
desafios, limites e possibilidades nesse sentido no webinário promovido pela ABED.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Pesquisa científica a distância e sua importância no ensino básico
Mulheres Educadoras visa o desenvolvimento de valores, conhecimentos e metodologias de
ensino que englobam as novas tecnologias e suas ferramentas digitais, sempre alinhando
metas de humanização na educação. Aprenda a se reinventar na sala de aula, otimize recursos
para expandir o desenvolvimento intelectual e social de seus alunos.
Masterclass Mulheres Educadoras

Webinar ABED - Interações colaborativas para gerar resultados sistêmicos
A comunicação é a base de todas as interações humanas. O modo como expressamos afeta a
clareza, a credibilidade, a capacidade de obter e fornecer informações, a capacidade de se
relacionar, influenciar, transformar, negociar, administrar conflitos, gerenciar equipes e de
sensibilizar. A sócia-executiva da Nortus, Mirieli Colombo, falará sobre como a sintonia entre
os aspectos técnico e o comportamental levam a bons resultados no que se refere a troca de
ideias, diálogo saudável e cocriação. Ou seja, conduzem a interações colaborativas e assim,
geram resultados sistêmicos.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Webinar ABED - Educação digital/virtual: Presente e/ou futuro?
Estamos imersos em diversos tipos de educação, remota, digital, EAD, virtual em um tempo
que estamos chamando de pandemia, de transição ou de novo normal. Será que o que

estamos vivendo já é o que será? Ou estamos mesmo em uma transição? Que educação é esta
que se apresenta? Vamos falar sobre isso?
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

A Educação Profissional como instrumento de desenvolvimento para o Brasil
Convidados da live: Cleunice Rehem, Oscar Hipólito, Carlos Rivera e Roberto Leal Lobo.
Mediação de Hélio Dias.
Hélio Dias

Webinar ABED - Planejando o retorno às atividades presenciais
Quando nós imaginamos que o mundo mudaria tão depressa. Em março deste ano, de uma
semana para outra, mudamos nossa rotina de trabalho, de vida e o cotidiano do país se
transformou diante de uma pandemia. Apesar dos impactos em muitos setores, a educação
vivenciou uma situação emergencial e seguiu com o que chamamos de Ensino Remoto
Emergencial. As aulas foram realizadas remotamente em plataformas de webconferência e em
tempo real. Não tivemos tempo para planejarmos as atividades educativas quando do início da
pandemia, mas estamos planejando o retorno às atividades presenciais. Sendo assim,
este webinar se propõe a compartilhar conhecimentos, saberes e experiências sobre o retorno
das instituições de ensino. Cada instituição, de acordo com as condições de saúde do seu
território, com base nos protocolos de retorno do governo e com todos os cuidados
sanitários, irá retornar e o planejamento cuidadoso e sistêmico é fundamental para a garantia
da saúde de toda comunidade acadêmica e para o alcance dos objetivos e propostas
educacionais. O ensino remoto deixa de ser emergencial e construir uma proposta de retorno
será o grande diferencial das instituições. Vamos compartilhar insgihts e reflexões a partir da
dimensão da gestão com o Prof. Rogério Massaro Suriani, da dimensão pedagógica com a
Profa. Rita Maria L. Tarcia e com a dimensão de infraestrutura com a Arq. Cláudia Mota.
A moderadora deste webinar será a Profa. Anne Santos que atua como consultora educacional
e especialista em regulação no Ensino Superior.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

O Ensino Híbrido: um diálogo internacional entre Brasil e Finlândia
A ABED traz uma convidada internacional para apresentar como a Finlândia organizou a sua
Educação Básica para priorizar a interdisciplinaridade, as metodologias ativas e a incorporação
das tecnologias de forma criativa e crítica. O diálogo será com o Prof. Weynner Rodrigues, da
Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da Secretaria Estadual de
Educação de Minas Gerais, que vai apresentar as medidas tomadas para a implementação do
ensino remoto na rede estadual e como estas se relacionam com a implementação do ensino
híbrido.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Webinar ABED - Ensino Híbrido e a Personalização do Ensino em escolas
Ensino híbrido é uma estratégia pedagógica na qual os estudantes aprendem via interações
presenciais (off-line) combinadas com instruções digitais (on-line). Vamos explorar como essa
metodologia oferece maior controle sobre o processo de aprendizagem e uma maior
autonomia para o aluno através de tecnologia.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Fórum de Direito Aplicado à Educação, Proteção de Dados e Tecnologia - 2o Painel –
As Escolas e a Proteção de Dados Pessoais
Organizado e conduzido pelo Instituto de Direito, Educação, Tecnologia e Inovação - IDDETI e
pelo EducaInova Hub Educacional.

IDDETI

Webinar ABED – Socorro, preciso gravar uma videoaula!
Orientações para gravações em tempos de pandemia. Com a presença de convidados especiais
compartilhando suas experiências, inquietações, desafios e vitórias ao produzir videoaulas e
aulas ao vivo.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

Web Talks ABED – 4º Episório – Gabarito para esquadrejar e desempenar a educação
O Web Talks ABED é uma série de diálogos com profissionais inspiradores, transmitidos toda
quinta-feira, sempre às 15h, no canal da ABED no Youtube e no Facebook, com mediação do
Prof. Janes Fidelis Tomelin - Diretor de Ética e Qualidade da ABED e Pró-Reitor de Ensino EAD na
UNICESUMAR. O convidado para este diálogo, no quarto episódio da série, é Claudio de Moura
Castro. pesquisador em Educação, autor de 50 livros, mais de 300 artigos científicos e articulista
da revista Veja.
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

IDDETI TALKS - Impactos da pandemia da covid-19 nas Academias
Vamos falar sobre os impactos que a pandemia de covid-19 provocou nas escolas privadas de
educação infantil?
IDDETI

III Seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem - EEL-USP
Confira a programação completa e participe.
USP – Universidade de São Paulo

A evolução do ensino na modalidade EAD no Brasil e sua importância como
instrumento de democratização do conhecimento.
No dia 3 de setembro, às 15h, a Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito
- Confebras realizará mais um webinar, cujo intuito é o de levar conhecimentos atuais
e relevantes ao grande público, com debates sobre o cenário atual e as perspectivas futuras.
Nesta terceira edição, a Profª.Drª. Josiane Maria de Freitas Tonelotto, conselheira da
ABED, trará o tema “A evolução do ensino na modalidade EaD no Brasil e a sua importância
como instrumento de democratização do conhecimento” e contará com a moderação da
Superintendente da Confebras, Telma Galletti.
Confebras / ABED

A Transformação Digital na Era Exponencial
Abertura pelo Coordenador Central de Ensino à Distância, Prof. Gustavo Robichez e conversa
com Tonny Martins, Presidente da IBM, moderada pelo professor.
PUC-Rio

