
Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

Geral 
Mesas Redondas 18º CIAED 

1 2 

31 

142 
222 

Péssimo 

Ruim 

Regular 

Bom  

Ótimo 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 01 - Produção de material didático para cursos a distância 
Denise Aparecida Bunn – UFSC 
Ymiracy do Nascimento Polak – UFPR 
Alvaro Pistono - Fábrica de Cursos 
Moderação: Mauro Cavalcanti Pequeno - UFC 

7 

18 

21 
Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- A palestra foi ótima, mas o local não propiciou estrutura adequada: cadeiras 
desconfortáveis, quadro de projeção ruim. 
 

- Um dos participantes não compareceu; a discussão foi muito proveitosa. 
 

- A prof. Ymiracy detém notório saber sobre a elaboração de material didático. 
Álvaro, por sua vez, ainda está aprendendo, aos poucos ele trouxe suas experiências 
de mercado. Valeu a pena. “Pena” que foi muito pouco tempo de apresentação. 
 

- Palestrantes dom ótimo domínio do conteúdo e discussão com temas 
importantíssimos. 
 

- Excelente apresentação. 
 

- Muito boa a discussão, as falas foram bem postas e o espaço para discussão. 
 

- Gostei muito da MR, mas acho que ela ficaria mais dinâmica se os apresentadores 
pudessem mostrar exemplos de materiais didáticos. 
 

- Ótima mesa, porém um dos ministrantes não compareceu, prejudicando a 
distribuição do tempo. 
 

Continua -> 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 01 - Produção de material didático para cursos a distância 

Comentários (continuação): 
 
- Achei excelente o tema apresentado. Estou no início de trabalho em EaD no HAOC, na área de capacitação em urgências e emergências. Gostei do tópico de 
avaliação do aluno. 
 

- A ausência de um palestrante prejudicou um pouco a MR, considerando-se que experiências diversas enriquecem o debate. 
 

- Apresentação acelerada devido ao tempo. Seria interessante aumentar o tempo. 
 

- Equívocos conceituais. Ex., transposição didática não é diagramação. 
 

- Ótimos palestrantes, pena que foi pouco tempo. 
 

- Organização do evento como um todo, deixou a desejar. 
 

- O tempo não foi suficiente para discutir o conteúdo proposto. 
 

- Os apresentadores que estavam presentes foram muito bons, mas faltou 1 dos apresentadores. 
 

- Sala muito cheia, pessoas interessadas, ótimo conteúdo. 
 

- O tema é bastante interessante, mas o tempo foi pouco para os palestrantes conduzirem seus assuntos de forma completa. Sorte deles e nossa é que faltou uma 
integrante da mesa e isso facilitou o debate. 
 

- O tema é ótimo, mas foi abordado de forma superficial. Sugiro que o tema seja trabalhado como um  minicurso. 
 

Continua -> 
 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

Comentários (continuação): 
 
- Desorganização da sala e dos equipamentos, bem como na condução dos trabalhos, pois o mediador não tinha nem o currículo para apresentar um dos 
palestrantes. 
 

- Faltou a 3ª palestrante porém o debate foi ótimo. 
 

- Os palestrantes mostraram um material de boa qualidade, a discussão foi fluindo bem ao longo do tempo, porém fomos colocados em um ambiente péssimo, 
aonde não se via bem os slides e nem se podia ver direito os palestrantes quem estava atrás na sala. 
 

- Começou atrasado, faltou um palestrante. O que salvou a mesa foram os debates e principalmente a Profª Ymiracy. 
 

- Acho apenas que o tempo destinado ao assunto foi muito curto. Além disso, o espaço era bastante complicado – apertado e desconfortável. 
 

- Foi bacana ver dois profissionais expondo e discutindo desafios e soluções comuns às minhas. / - PROBLEMA DE DESORGANIZAÇÃO – Obs: a sala continha mais 
cadeiras do que comportava, o que dificultou bastante o acesso a elas, bem como reduziu a capacidade de ouvintes ao inutilizar uma região da sala pela 
impossibilidade de acesso às cadeiras. 
 

- Apesar do tema interessante e das boas apresentações e debates, a mesa foi prejudicada pelos problemas técnicos e pela ausência de um dos participantes. 
Gostaria que o tempo tivesse sido usado para a conclusão da fala da profª Ymiracy. 
 

- Excelente. Pouco tempo para Profª Ymiracy. 
 

- Profª. Ymiracy foi muito bem, mas o segundo palestrante foi fraco. Faltou o terceiro palestrante. 
 

- A MR foi excelente. O espaço péssimo. Cadeiras amontoadas sem espaço para os participantes passar ou se acomodar. Um absurdo a organização do espaço e do 
evento. Vergonhoso pagar caro por um péssimo atendimento. Não estamos participando com gratuidade, estamos pagando. 
 

 

MR 01 - Produção de material didático para cursos a distância 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 02 - Educação corporativa: novas perspectivas no contexto do hibridismo 
tecnológico digital e da multimodalidade 
Amarolinda Iara da Costa Zanela Saccol - UNISINOS 
Daiana Trein (John Deere) - UNISINOS 
Felix dos Santos Júnior - DATACOM 
Diego Alfonso Erba - Instituto Lincoln – Argentina/EUA (participação online) 

1 1 Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Conteúdo bom! Sistema de integração das tecnologias demorou para ser 
configurado para início da apresentação remota. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 03 - Escolas de Governo: inovações educativas e ensino virtual 
Cláudia Cristina Muller - ENAP 
Giovani Lemos de Carvalho Júnior - ANP 
Fernanda Oliveto - EAGU 

2 

3 

3 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Muito bom. Aprendi muito. 
 

- Apesar do título estar relacionado à inovação e escola de governo não 
identifiquei “inovação” nas práticas relatadas. 
 

- Vale ressaltar que esta mesa foi apresentada também pela Cláudia Cristina 
Muller – ENAP, entretanto, sua avaliação foi RUIM pela forma/abordagem da 
temática apresentada. / A experiência trazida para a MR foi bastante superficial 
para a proposta/objetivos apresentados que trouxeram os participantes para esta 
mesa. / Foram apresentadas experiências riquíssimas pelos órgãos/palestrantes 
acima citados. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 04 - Casos de Planejamento Pedagógico para EAD e Ambientes on Line de 
Ensino Aprendizagem  
Luciana Nunes Ferreira – Exército Nacional 
Ewertton Carneiro Pontes – Exército Nacional 
Iêda Pinheiro da Silva Oliveira - SEC-BA 
Sandra Cedraz Lopes – IAT/BA 

2 

7 

6 
Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Muito bom. Experiências positivas. A ABED pode lançar, caso não tenha livro 
com melhores casos. 
 

- Sala pequena e quente. A palestra que presenciei não era a escolhida 
preferencialmente, foi a sala que tinha vaga. 
 

- Interessante a apresentação da Profª Luciana Nunes que exemplificou os 
processos pedagógicos e as rotinas administrativas da EaD no Exército Brasileiro. 
 

- O curso não começou no horário previsto. Não relação do tema com o 
apresentado – experiência do exército. 
 

- Alguns palestrantes poderiam ter apresentado exemplos mais práticos. 
 

- Penso que a mesa estaria muito mais enriquecida se os palestrantes 
apresentassem os materiais / os projetos, não apenas explicarem. 
 

- Positivo: palestrantes e material apresentado / Negativo: ar condicionado não 
gela. 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 05 - Políticas Públicas para EaD: “Desafios, Cenários e Tendências”  
Drica Guzzi – Escola do Futuro da USP 
Daisy Grisólia - Escola do Futuro da USP 

3 

2 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Gostaria que a estrutura fosse melhor. 
 

- Palestrantes muito preparadas para o debate. 
 

- A mesa foi apresentada em espaço físico desconfortante e sem os equipamentos 
de multimídia, por causa da sala não organizada. Percebeu-se desorganização por 
parte da empresa de eventos. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 06 - A adoção de tecnologias e a formação docente  
Ana Beatriz Gomes Carvalho – UFPE 
Alex Sandro Gomes – UFPE 
José Aires de Castro Filho – UFCE 

1 

6 

12 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Explanação elucidativa. 
 

- Mesa muito interessante. 
 

- Excelente alinhamento entre os palestrantes. 
 

- Merece mais divulgação. 
 

- Só faltou o ensino médio e não graduação. Deveria ter isso no título. Muito 
superficial. 
 

- Apontar questões do cotidiano educacional, buscando a reflexão do público para 
as questões da educação mediada por tecnologias. 
 

- Domínio de conteúdo fantástico dos palestrantes. 
 

- Existe realmente a necessidade de mudar a cultura. / A tecnologia é o meio e 
não o fim escolar. Computador não é inteligente. / O grande diferencial é a 
didática. / Excelentes explanações. Parabéns aos participantes. 
 

- O mediador chegou atrasado e foi extremamente deselegante com os 
professores da mesa, querendo alterar a organização já proposta pelos membros 
da mesa do público. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 07 - A EaD nas Universidades Corporativas  
Márcio de Araújo Benedito (China) – UniSerpro - Serpro 
Jose Claudio Caldas Calgaro - UniCorreios/VIGEP 
Ricardo Antonio Pereira Duarte - UniCAIXA 
Monica Valéria Costa Caribé - Universidade Corporativa do SEBRAE NA 
Elizabeth Amaral de Oliveira - Universidade Corporativa UNIALGAR 

1 

9 

2 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Pouco tempo. 
 

- Sala pequena. 
 

- Autocentrada e cansativa. Alguns erros exacerbados. 
 

- Espaço físico inadequado. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 08 - Espaços e Desafios para a Participação na Construção da Política 
Nacional de EAD  
Marcio Bunte – Professor da UFMG e Conselheiro da Câmara Superior do CEE/MG 
Marcelo Gomes da Rosa – Conselheiro e Presidente da Comissão de EAD do CEE/RJ 
Ronaldo Mota – The Institute of Education - University of London 

3 

7 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- O tema foi bem delineado pelo mediador na abertura da sessão. / Os 
palestrantes foram objetivos e direto ao ponto. 
 

- A mesa colocou pontos importantes e atuais, o que para mim foi muito 
proveitoso. Mostrou o quanto a modalidade EAD ainda carece de apoio a esfera 
pública. 
 

- Acho que os temas e não só os nomes devem estar permanentemente 
expostos/exibidos num local visível da sala. 
 

- Reflexões amplas e pertinentes. Representação de diferentes perspectivas e 
espaços institucionais, permitindo a construção de um panorama amplo e 
complexo. 
 

- Na experiência de Moçambique, no INED, contamos com a colaboração dos 
provedores de EAD, Ministérios da Educação e outras instituições afins como das 
TIC´s, comunicações, etc, e os próprios estudantes, para a elaboração dos vários 
instrumentos de EaD. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 09 - Dos LMSs aos PLEs, SLEs e  
MOOCs: games, mundos virtuais 3D,  
web 2.0 e redes sociais em educação 
João Mattar - TIDD - PUC-SP / Anhembi Morumbi 
Patrícia Scherer Bassani – Feevale 
Paulo G. D. F. Simões – Força Aérea - Portugal 

2 

6 

18 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Excelentes apresentações feitas com rigor e bom humor. 
 

- As palestras conseguiram passar para a plateia diversas informações inovadoras, 
com clareza. / O ponto alto do evento foi a discussão com os participantes. 
 

- Foi muito proveitoso. 
 

- Ótima palestra, que nos livrou de algumas angústias. 
 

- Discussão de alto nível, profunda e séria, feita por quem realmente entende, 
pesquisa e aplica o assunto. 
 

- Desejo ampliação do tema nos próximos encontros. 
 

- Cadê o tema Games? 3D? 
 

- Melhores instalações: maior tela de exibição dos slides, microfones, disposição das 
cadeiras. 
 

- Interessante a discussão e a forma de condução dos professores. 
 

- Excelente palestra do Paulo Simões (Portugal). 
 

- Muito esclarecedor, gostei das experiências demonstradas, pelas discussões e pela 
franqueza dos palestrantes – este é um assunto ainda muitos pontos em aberto e 
que ainda tende a se desenvolver. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR10 - Inovação e Qualidade: Soluções Integradas na Produção de Materiais 
para EaD 
Maurício Rheinlander Klein - CEPA/USP 
Priscila Pesce L. de Oliveira - CEPA/USP 
Ivan Ramos Pagnossin - CEPA/USP 

1 

Ótimo 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 11 - Formação de conteudistas para cursos online – histórias e análise 
das práticas  
Georgiane Pessoa Alcoforado Jordão 
Márcio Benedito - Serpro 

2 

4 

5 Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Parabéns para os apresentadores, ao SERPRO e ESAF. 
 

- Para os dois palestrantes com destaque para Márcio (China), em face da riqueza 
de informações e casos práticos expostos. 
 

- Mais um curso muito bom, mas que foi prejudicado pela organização do evento. 
Um congresso de EaD cujos equipamentos não funcionam é, no mínimo, tosco. 
 

- Palestrante parece deter poucos conhecimentos sobre a área de DI. Falou-se do 
trabalho de planejamento de um curso mas não se mostrou os artefatos para esse 
trabalho. 
 

- Tema relevante mas, ao longo da apresentação, percebeu-se que o palestrante 
se perdeu em suas explicações. Falou de alguns documentos usados no SERPRO, 
mas mostrou apenas alguns deles. Poderia ter melhor explorado a oficina de 
desenvolvimento de soluções educacionais como metodologia para capacitação 
online de conteudistas. 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 12 - Cross Board e a EaD  
Rosa Pessina - CETEB 
Marcos Formiga - CNPq 

1 

2 

3 
Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- O tema da mesa redonda não foi contemplada na apresentação. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 13 - Gestão da UAB: o caso da UNEB 
José Bites de Carvalho - UNEB 
Silvar Ferreira Ribeiro - UNEB-UAB 
André Ricardo Magalhães - UNEB-UAB 
Maria Olivia Matos - UNEB 

3 

Bom  

Comentários 
 
- Objetivo de apresentar a gestão, concentrou-se na narrativa histórica. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 14 - Para onde vai a EaD na sua opinião 
Argemiro Aluísio Karling 
Chaim Zaher – COC 
Rogério Melzi – Estácio de Sá 
Wilson Picler - Uninter 

4 

8 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Maravilhoso. 
 

- Alguns palestrantes se preocuparam mais em promover suas IES do que com os 
temas propostos. 
 

- Foram tratados assuntos de muita relevância, retratando a realidade brasileira 
da EAD, no sentido de analisar a atuação do MEC e outros órgãos do governo na 
direção de dar mais liberdade as IES e sua produção universitária no preparo de 
indivíduos para a sociedade. 
 

- Muito boa atividade, mediada pelo Prof. Litto e com uma importante 
apresentação dos gestores das IES privadas. Parabéns! 
 

- Faltou ar condicionado na turma, tiveram que abrir as janelas e o barulho 
externo atrapalhou quem estava atrás para ouvir os palestrantes da mesa, 
principalmente porque não foi utilizado o microfone. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 15 - EaD e o ensino de idiomas  
Alvaro Pistono - Fábrica de Cursos 
Piri Szabó – Pearson 
Rodrigo Camargo Aragão – SEC BA 

2 2 Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Apesar de problemas técnicos que inviabilizaram a apresentação de slides de um 
dos palestrantes. As apresentações foram boas e ricas em discussões. 
 

- Houve muita confusão em organização da sala. Era uma sala e depois outra, isto 
diminuiu nosso tempo de apresentações e as discussões foram prejudicadas. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 16 - Educação e Cultura Digital nos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 
Ana Beatriz Gomes Carvalho – UFPE 
Eliane Schlemmer - UNISINOS- GPe-dU e RICESU 
João Mattar – TIDD - PUC-SP / Anhembi Morumbi 

1 
2 

10 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Muito produtivo! 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 17 - O curso piloto da Universidade Aberta do Brasil: gestão, permanência 
e evasão  
Antônio Roberto Coelho Serra – UEMA 
Amanda F. Aboud de Andrade – UEMA 
João Augusto Ramos e Silva – FGV/RJ 

6 

1 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Gostei das apresentações muito pertinentes sobre o tema proposto no qual os 
apresentadores apresentam o resultado de suas teses de mestrado e doutorado. 
 

- O trabalho é extenso demais em relação ao tempo determinado para a 
apresentação. 
 

- Gráficos extensos que dificultaram a visualização dos dados apresentados. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 18 - Teletrabalho e Teleatividades e a EaD  
Melita Hickel - UNIBIZ Educacional 
Édio Schrader – PM Lagoa dos Três Cantos/RS 

2 

1 

1 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Skype não funcionou bem, prejudicando a webconferência. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 19 - Videoaula: o tempo e o espaço dessa mídia na EaD 
Mauro Carozzo Todaro – UEMA 
Patrícia Rodrigues – Teleaula EaD 
Nehemias Bandeira – UNICEUMA 
Paulo Alves Nunes - UEMANET 

1 

Bom  

Comentários 
 
- Bom relato do trabalho desenvolvido. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 20 - Licitações e Contratos para Desenvolvimento de Cursos Virtuais 
Pedro Koshino - TCU 
Anna Carla Duarte Chrispim – ESAF MG 
Eva Rocha de Azevedo Torreias – Consultora 

1 

4 

9 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Excelente mesa! 
 

- Tanto os participantes quanto o mediador executaram um papel impecável. 
 

- Havia muito mais para debater e o tempo foi insuficiente. É uma pena. 
 

- Tema de extrema importância deverá ser mais explorado nos próximos 
Congressos, pois uma grande parte do público é oriunda do serviço público e 
deve fazer contratos com empresas de desenvolvimento das soluções em EaD. 
 

- Excelente palestra deve estar presente em todos os encontros da ABED. Um 
dos melhores debates do evento! 
 

- Uso do tempo inadequado, impedindo o debate apropriado de tema tão 
relevante. 
 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 21 - As convergências de aprendizagem em educação básica, técnica e 
universitária sobre o mesmo teto virtual 
Monica Franco – SEB/MEC 
Antonio Cesar Russi Callegari – SEB/MEC 
Carlos Eduardo Bielschowsky - Cederj 
Waldomiro Loyolla – UNIVESP 

4 

5 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- As experiências apresentadas foram muito pertinentes. 
 

- Boas apresentações, principalmente do caso da Fundação CECIERJ. 
 

- Excelente apresentação mostrando as contribuições da UNIVESP no cenário 
educacional do Estado de SP. Apresentação bem objetiva e clara. 
 

- Excelente o discurso do Prof. Carlos e a proposta da CIERJ. Parabenizo o 
trabalho. 
 

- Super atual. 
 

 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 22 - O cenário atual da EaD no ensino superior brasileiro 
Ryon Braga – Grupo Hoper 
Carlos Antônio Monteiro – CM Consultoria 

1 

Bom  



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 23 - Avaliação de aprendizagem em EaD 
Adriana Barroso de Azevedo - Metodista 
Luciano Sathler Rosa Guimarães – Mackenzie 
Enilton Ferreira Rocha – WR3EaD 

1 
8 

23 

Péssimo 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Ótimas apresentações. 
 

- Excelente o Luciano! 
 

- A melhor mesa redonda que participei! 
 

- Ótima mesa. Parabéns! 
 

- Muito conhecimento por parte do palestrante. 
 

- Ótimas apresentações, assuntos bem explorados. 
 

- Adquiri conhecimentos novos, informações relevantes para a atualidade de 
docente. 
 

- A mesa apresentou uma discussão muito rica da avaliação de aprendizagem, e 
para minha maior satisfação, com foco andragógico. 
 

- Uma iniciativa visionária que visa em proporcional em massa a qualidade de 
ensino no Brasil, explorando a tecnologia e favorecendo o ensino no Brasil com 
uma nova metodologia moderna e eficaz. 
 

Continua -> 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 23 - Avaliação de aprendizagem em EaD 

Comentários (continuação): 
 
- Os palestrantes sabiam o tema e compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre a avaliação de ações EaD. 
 

- Prof. Enilton – apresentação muito rápida e corrida. Não deu tempo nem da leitura das lâminas. / Profª Adriana – apresentou uma 
didática excelente. / Luciano Sathler – excelente apresentação. 
 

- Apenas mostrou slides de uma maneira muito rápida. O professor tinha um compromisso e precisava sair com urgência. 
 

- A mesa redonda foi bem dirigida pelo Prof. Luciano Sathler. O Prof. Enilton apresentou a andragogia de forma coerente e 
esclarecedora e a Profª Adriana foi brilhante sobre as questões éticas da Avalilação. O professor Luciano Sathler apresentou 
brilhantemente as estratégias didáticas da W2.0 – MOOC e learning analytics. 
 

- Sugiro apresentação de práticas avaliativas para o próximo ano: Diagnóstico inicial e diário / Aprendizagem pela busca / Indicadores 
de conformidade de resultados / Processo interativo negociado / Aluno perceber o avanço. 
 

- O tema e os apresentadores estavam em perfeita sintonia. 
 
 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 24 - EaD e o esporte no Brasil – Grande eventos 
José Fardim - UC do Voleibol 
COB/Rio 2016 - 
Jéssica Almeida - ACADEPOL 

1 

Bom  



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 25 - EaD na área da saúde 
Lucia Dupret - Fundação FioCruz 
UNASUS 
Hospital Oswaldo Cruz 

1 

9 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Deve sempre ter um espaço de saúde. 
 

- Atraso na seção. Faltou espaço para discussão. 
 

- A mesa apenas apresentou experiências de suas instituições. Faltou uma 
reflexão sobre a utilização de EaD na área da saúde de forma mais ampla. 
 

- A ABED deveria colocar mais profissionais de saúde com experiência em EaD. 
 

- Mesa redonda rica em conhecimento na área da saúde em EaD. Que nas 
próximas edições outras instituições da área da saúde.  



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 26 - Jogos Digitais e a EaD 
Denio Di Lascio - SENAC SP 
Monica Valéria Costa Caribé - SEBRAE NA 

1 

5 

8 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Ótimas apresentações. Exposições seguras e claras. 
 

- Interessante os apontamentos que foram apresentados em relação aos jogos. 
 

- Apenas para não atrapalhar: controlar o fluxo na porta, entrada ou saída em 
momentos específicos. 
 

- O tema foi tratado de forma inteligente pelos apresentadores, trazendo 
novidades sobre ele. 
 

- Além do participante, que apresentou muito bem um assunto interessante, 
gostei que a moderadora começou o evento na hora. Gostei também da iniciativa 
do SEBRAE. 
 

- As duas apresentações foram interessantíssimas, trazendo elementos e 
perspectivas de realidades diversas. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 27 - Neurociências e a EaD –  
Perspectivas cognitivas e  
neurocognitivas e as 
tecnologias digitais virtuais 
Susane Garrido – Estácio de Sá 
Ryon Braga – Grupo Hoper 
Cristine Barreto – Cederj 

1 

6 

16 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Sem consistência técnica, nada de novidade. 
 

- Números atualizados, palestra provocativa. 
 

- Ryon Braga começou sozinho, sem parceiro de mesa e sem mediador. / No fim da 
apresentação, Carlos Monteiro chegou e apresentou sua reflexão. / Resultado: ocupou-se o 
intervalo. / Organização, pontualidade e respeito é esperado. / Apesar disso, pode-se dizer 
que a apresentação de Ryon Braga foi objetiva, provocadora e relevante. 
 

- Excelente tema, excelentes palestrantes. Como em todas as outras MR´s, prejudicados pelo 
tempo. Em meia hora a aboradagem fica “rasa”, apesar do conhecimento deles. 
 

- Excelente, dinâmica, interessante e inovadora. 
 

- Muito interessante – pena que foi pouco tempo! 
 

- As apresentações foram instigantes e complementares. / O único ponto é que todos os 
palestrantes tinham maia a apresentar do que o tempo disponível. 
 

- Tempo insuficiente para MR. Excelente tema e palestrantes para tempo tão curto. 
 

- Um dos ótimos trabalhos apresentados na ABED! 
 

- A primeira palestra foi comprometida por problemas técnicos no retroprojetor. 
 

- Seria preciso mais tempo para tratar desta temática. 
 

- O tempo não foi suficiente para as apresentações . 
 

- A palestra do Ryon foi muito boa, mas o Carlos Monteiro, talvez até por ter chegado 
atrasado, não se ateve ao tema. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 28 - EaD e a Educação Básica e EJA 
Francisco Aparecido Cordão – CNE - Câmara Educação Básica 
Elaine Cristina Palhares Guarisi - Monitor 
Arnaldo William Pinto – Pearson 

4 

3 
Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- O debate foi esclarecedor. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 29 - Existe internet para aplicação da metodologia EAD? 
Gley Fabiano Cardoso Xavier – SENAC SP 
Eduardo Giráldez – IP.TV “Tablet OFF Line” 

2 

2 

7 

Ruim 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Dorian – Ruim (quis vender a empresa dele!) / Gley – Ótimo. 
 

- Desvio do tema. 
 

- Ferramenta utilizada pelo grupo VAT-IPTV de grande importância no EAD no 
Brasil. Tecnologia pioneira no uso de software embarcado no tablet com AVA 
offline. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 30 - EaD e a Educação Continuada 
Carmem L. E. de Souza – Unisinos 
Fernanda Furuno – UnG 

2 

2 

2 
Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Voltado apenas para a educação continuada em saúde. Voltado para 
divulgar os próprios produtos. 
 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 31 - Jogos Digitais. O Lúdico no desenvolvimento de cursos EAD 
Aurélio Athayde Rauber - SENAI- RS 
Christian Lykawka - Rockhead Games 
Maria de Fátima Rodrigues de Lemos - SENAI/RS 

4 

14 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Muito interessante, todas as palestras, muito bom. 
 

- Excelente! Palestrantes contribuíram muito. 
 

- A importância de atender as necessidades dos alunos em um mundo altamente 
tecnológico, dando importância ao processo de estímulo aprendizagem. 
 

- Os conhecimentos compartilhados contribuíram muito no tocante a aquisição de 
novos saberes com relação ao lúdico no desenvolvimento de cursos EAD. 
Parabéns... 
 

- Fantástica apresentação! Trouxe novidade, trouxe prática, apresentou 
estratégias que podem (e devem) ser utilizadas como referência. Parabéns! 
 

- Excelente trabalho de equipe. Proposta dinâmica. Precisa ser incentivada a 
patente para que possam ser produzidos como produto. 
 

- Palestrante muito prática e objetiva, o que tornou a palestra envolvente  e 
dinâmica. Através desta palestra pude perceber os jogos como uma ferramenta 
de aprendizagem real, interativa e capaz de proporcionar saberes cada vez mais 
rico. Parabéns! 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 32 - Inovação Educacional - tecnologias, metodologias e implantação 
Danilo Luna - SENAI Unidade CIMATEC 
Tânia Maria Hetkowski - GEOTEC - UNEB 
Marcelle Minho - SENAI ITed 

3 

3 

5 Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Excelente. 
 

- Muito produtivo! 
 

- Senti falta da apresentação das teorias para o desenvolvimento de inocações, 
em duas das apresentações. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 33 - A EAD e o Serviço Social 
Amarolinda Iara da Costa Zanela Saccol 
Daiana Trein 
Felix dos Santos Júnior 
Diego Alfonso Erba 

2 2 
Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Palestra de grande importância para provocar o diálogo com os CRESS, para 
propiciar  o ensino do serviço social pela EaD. 
 

- A mesa redonda foi proveitosa resultando na apresentação e discussão do tema 
entre os diferentes atores envolvidos. 
 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 34 - EaD na pós-graduação strictu sensu 
Patricia Lupion - PUC-PR 
Vani Kenski USP-SP 
Jucimara Roesler - UVA-RJ 

1 

3 

Regular 

Ótimo 

Comentários 
 
- Parabéns pela apresentação. 
 

- Algumas observações interessantes – bastante autopromoção – ideias 
pessoais. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 35 - Novos Caminhos da Universidade 
Othon de Carvalho Bastos 
Mauro Pequeno – UFC 
Ismar Frango Silveira - Mackenzie 

1 

3 

2 

MR35 

Regular 

Bom  

Ótimo 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 36 - Otimização dos processos de gestão acadêmica: Integração dos 
sistemas Sagu e Moodle 
Willian Mano Araújo – UEMA 
Gabriel Seabra Nogueira Candanedo Guerra – UEMA 
Kilton da Silva Calvet - UEMA 

Não foram localizadas as fichas de avaliação desta MR 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR 37 - 10 anos de Recursos Educacionais Abertos: história, desafios e 
perspectivas” 
Andreia Inamorato dos Santos - Mackenzie e Projeto OportUnidad 
Stavros Panagiotis Xanthopoylos – FGV On Line 
Teobaldo Rivas - USP 

7 

4 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Temática interessante e atual. Pouco tempo para muitos palestrantes. 
 

- Palestra muito boa, que me possibilitou contato com o assunto. 
 

- Todos os palestrantes foram muito atualizados no assunto. 
 

- Preocupação com pontualidade dos palestrantes , louvável! Que mais 
palestrantes tenham essa preocupação no ano que vem. 
 

- Começou com atraso. / Sugestão: evitar apresentações muito longas dos 
currículos dos palestrantes. Retomar temática nos próximos Congressos. 



Avaliação de Atividade: 
Mesas Redondas 

MR38 - Condições de trabalho dos tutores no âmbito UAB 
Universidade Aberta do Brasil 
Daniel Mill – Ufscar (A Confirmar) 
Luis Gomes – Anated 

4 

7 

Péssimo 

Ruim 

Regular 

Bom  

Ótimo 

Comentários 
 
- Parabéns ANATED! 
 

- Esclarecimentos precisos a respeito do tema e as perguntas elaboradas pelos 
participantes. 
 

- A mesa redonda, foi significante para os esclarecimentos de todos nós. 
 

- Discussão importantíssima para tutores EAD, em especial os tutores da UAB. 
Parabéns a ANATED!!! 


