
 

 

Programação Preliminar 

MESAS REDONDAS DO 20° CIAED 

 

 

MR 01 - 06OUT14 - SALA 07 - 13:30/15:30 

Criando ambientes de aprendizagem na web 

Estudos apontam que o uso de aplicações web 2.0 no contexto educativo pode resultar em               

inovações pedagógicas, uma vez que oportunizam novas formas de criação coletiva, de            

compartilhamento de conteúdos de aprendizagem e de comunicação entre alunos e           

professores. Além disso, o uso de diferentes aplicações web na educação permitem a criação              

de ambientes de aprendizagem personalizados e centrados no aluno, remetendo ao conceito            

de ambientes pessoais de aprendizagem (do inglês, personal learning environments ou PLE).            

O objetivo desta mesa-redonda é oportunizar uma discussão sobre o uso de ferramentas             

web na educação escolar sob a perspectiva do PLE. Parte-se de uma discussão sobre PLE,               

apresenta-se um framework para seleção de aplicações web e discute-se as possibilidades e             

limitações da web no espaço escolar, especialmente no que se refere ao acompanhamento             

da produção do aluno. Entende-se que a discussão proposta pode impulsionar o debate             

sobre blended learning na escola. 

Patrícia Brandalise Scherer Bassani – FEEVALE 

Adriana Neves dos Reis – FEEVALE 

Patrícia Thoma Eltz – FEEVALE 

Coordenação: Patrícia Brandalise Scherer Bassani – FEEVALE 

 

MR 02 - 06OUT14 - SALA 08 - 13:30/15:30 

Videoaulas na ead: aspectos técnico-pedagógicos no Ensino Superior 

Compartilhar experiências do percurso de produção de videoaulas para a modalidade EaD            

em instituições de ensino superior públicas e particulares. Discutir o processo de produção de              



videoaulas em instituições de ensino superior públicas e particulares e os aspectos            

técnico-pedagógicos da mídia na EaD. 

Patricia Rodrigues da Silva - TELEAULA EAD 

Aline Mendonça – CEUMA 

Fátima Rios – UEMA 

Lucas do Vale - UNIT 

Coordenação: Patricia Rodrigues da Silva - TELEAULA EAD 

 

MR 03 - 06OUT14 - SALA 09 - 13:30/15:30 

Design Instrucional para cursos online 1 

Esta é a primeira de três mesas a serem apresentadas neste 20° CIAED - Congresso               

Internacional ABED de EaD - e que se articulam entre si, a partir do mesmo tema: Design                 

Instrucional. Nesta primeira mesa serão expostas as questões básicas que norteiam a            

formação de um DI, ou seja, os aspectos conceituais relacionados às áreas de educação,              

tecnologia digital e gestão de projetos educacionais on-line e as articulações entre elas. Serão              

apresentados também aspectos relacionados ao futuro da profissão e os seus           

desdobramentos em novas áreas de atuação, de acordo com os avanços tecnológicos e as              

necessidades educacionais de cada contexto. 

Paula Carolei - UNIFESP 

Julia Moreira Kenski - UNIFIEO & MACKENZIE 

Vani Moreira Kenski - FE/USP 

Romero Tori - USP & SENAC/SP 

Coordenação: Paula Carolei - UNIFESP 

 

MR 04 - 06OUT14 - SALA 10 - 13:30/15:30 

A avaliação da aprendizagem na ead: possibilidades da avaliação formativa 

O surgimento de novas concepções sobre avaliação em educação e sobre avaliação da             

aprendizagem, tem transformado profundamente os conceitos e as formas de se avaliar.            

Teorias que privilegiam a autonomia do aluno, tem imprimido ao ato de avaliar uma nova               

face, de diagnóstico que serve para a regulação da aprendizagem. Esse tema já amplamente              

debatido no cenário da educação presencial, vem se tornando latente no que se refere à EaD,                

onde são necessárias propostas inovadoras que contemplem as características próprias          

dessa modalidade educacional. Assim, algumas pesquisas mais recentes já apontam para           

uma nova concepção da avaliação da aprendizagem nos cursos a distância, com prevalência             

para a avaliação formativa. Esta proposta de mesa redonda visa discutir o que tem sido uma                

das maiores dificuldades enfrentadas pelos profissionais da EaD, que é a avaliação da             



aprendizagem mediada pelos recursos do AVA. Serão apresentadas experiências da UFMA e            

da UMESP nos últimos anos de trabalho na EaD. 

Reinaldo Portal Domingo - UFMA 

Adriana Barroso de Azevedo - METODISTA 

Marcelle Patrícia Lopes Cunha - SEDUC/MA 

 

Coordenação: Reinaldo Portal Domingo - UFMA 

 

MR 05 - 06OUT14 - SALA 07 - 16:00/18:00 

Gestão institucional na Rede e-Tec 

Esta mesa apresenta, para conhecimento e discussão, os resultados mais relevantes da            

pesquisa que teve como objetivo responder à seguinte pergunta: Como ocorrem os processos             

de gestão na implementação dos cursos da Rede e-Tec Brasil? O objeto de pesquisa foi a                

gestão institucional nas coordenações gerais, de cursos e de polos, da Rede e-Tec. A              

orientação metodológica foi baseada nos passos do Arco de Maguerez. A população alvo             

foram os gestores da Rede e-Tec, os coordenadores gerais, de curso e de polos. Os resultados                

foram apresentados em forma de diagnóstico e recomendações, publicados em ambiente           

on-line e em obra impressa: gestão e docência em EaD - referênciais, guias, protocolos,              

sistemas. 

Clovis Nicanor Kassick - UNISUL 

Paulo Ricardo Dutra - UFRPE 

João Henrique Caminhas Ferreira - IFES 

Madson Teles de Souza - IFTO 

Silvia Modesto Nassar - UFSC 

Coordenação: Clovis Nicanor Kassick - UNISUL 

 

MR 06 - 06OUT14 -  SALA 08 - 16:00/18:00 

Gestão pedagógica em ead 

Esta mesa apresenta, para conhecimento e discussão, os resultados mais relevantes da            

pesquisa que teve como objetivo responder à seguinte pergunta: como ocorrem os processos             

de gestão pedagógica na implementação dos cursos da Rede e-Tec Brasil? O objeto de              

pesquisa foi a gestão dos projetos pedagógicos dos cursos, da elaboração dos materiais, dos              

programas de formação continuada, e do Proeja. A orientação metodológica foi baseada na             

metodologia de resolução de problemas utilizando os passos do Arco de Maguerez. A             

população alvo foram os gestores da Rede e-Tec, os coordenadores gerais, de curso e de               

polos. Os resultados foram apresentados em forma de diagnóstico e recomendações,           



publicados em ambiente on-line e em obra impressa: gestão e docência em EaD - referenciais,               

guias, protocolos, sistemas. 

Paulo Roberto Colusso - CTISM 

Maria Herminia Laffin - UFSC 

Carlos Dallabona - UTFPR 

Maria das Graças Costa Nery da Silva - IFPE 

 

Coordenação: Araci Hack Catapan - UFSC 

 

MR 07 - 06OUT14 -  SALA 09 - 16:00/18:00 

Internacionalização, cibercultura e aprendizagem colaborativa 

Esta mesa redonda visa estabelecer relação entre internacionalização na EaD, conceitos de            

aprendizagem colaborativa e cibercultura, apresentando as atividades propostas no         

Ambiente Virtual de Aprendizagem como instrumentos que possibilitam o registro e a            

disseminação de conceitos estabelecidos por uma pessoa para um grupo, mediados pelas            

tecnologias de informação e comunicação. O fórum, como uma das atividades propostas,            

pode ser realizado pelos participantes, encontrando-se os mesmos em qualquer lugar do            

planeta e permite que as respostas sejam visualizadas e comentadas pelos demais sujeitos             

que compõem tal comunidade, caracterizando uma inteligência coletiva partilhada e          

alimentada pela colaboração de todos. Importante salientar que, para atingir objetivos           

específicos no processo de construção do conhecimento, o fórum caracteriza-se pelo           

compartilhamento de conhecimentos ou experiências, denotando seu contexto de         

dialogicidade e comprometimento com as reflexões apresentadas. 

Kátia Solange Coelho - UNICESUMAR 

Siderly do Carmo Dahle de Almeida - UNICESUMAR  

Alvaro Martins Fernandes Junior - UNICESUMAR 

Eliane Zanoni - UNICESUMAR 

 

Coordenação: Kátia Solange Coelho - UNICESUMAR 

 

MR 08 - 06OUT14 - SALA 10 - 16:00/18:00 

Cooperação internacional no ensino superior 

A cooperação internacional no ensino superior viu-se, nos últimos 20 anos, uma modificação             

profunda no panorama da produção intelectual e do ensino superior mundial. Junto com o              

importante aumento da parcela de população com acesso ao ensino superior e ao             

conhecimento, a cooperação internacional é uma das principais tendências do ensino           

superior. Essas dinâmicas de cooperação refletem a globalização da economia e as            

transformações tecnológicas iniciadas no fim do século passado, que deram luz à uma             

economia do conhecimento em que inovação e o aprendizado contínuo são condições            



indispensáveis à sobrevivência. Essa mesa redonda tem por objetivo apresentar uma           

discussão sobre diferentes abordagens possíveis de colaboração internacional no ensino          

superior, sobre as competências necessárias a essa colaboração e sobre como o ensino a              

distância pode contribuir para o desenvolvimento dessas competências. ela também          

analisará experiências de colaboração internacional como a iniciativa do Grupo INSA, com a             

criação de INSA Internacional. 

Vilma Aguiar - OPET 

Mhamed Drissi - INSA/RENNES 

Hanelise Wagner Rauth - OPET 

Coordenação: Vilma Aguiar - OPET 

 

MR 09 - 06OUT14 – SALA 12 - 13:30/15:30  

Internacionalização da C&T do Brasil 

A internacionalização e mobilidade da pesquisa colaborativa e da educação superior e os             

fluxos de comércio e geração de riqueza a elas associadas são pilares da Sociedade do               

Conhecimento e da Economia da Inovação, constituindo elementos vitais do seu           

funcionamento em rede. O Brasil possui uma das maiores economias do mundo, mas, seu              

universo educacional e de pesquisa no exterior é bastante isolado.  

Marcos Formiga - MCTI 

Edivaldo Boaventura - A TARDE 

Maria Rebeca Otero Gomes - UNESCO 

Coordenação: Marilda Franco de Moura - UNISEB 

 

MR 10 - 07OUT14 – SALA 07 - 13:30/15:30 

Produção de material didático institucional 

O setor de produção de material didático é um dos mais sensíveis de um núcleo de EaD, caso                  
a instituição opte por produzir os seus próprios materiais didáticos. Diante desse cenário,             
algumas editoras estão buscando entrar neste nicho de mercado. A proposta é discutirmos             
sobre quando devemos optar por terceirizar a produção de material didático institucional ou             
produzi-lo internamente, bem como apresentar os modelos existentes e seus constantes           
desafios. 
 

Adriana Barroso de Azevedo - METODISTA 

Jacqueline de Oliveira Lameza - UMC 

Renato Luís de Souza Dutra - UNICESUMAR 

Marcia Loch - UNISUL 

Luciano Gamez - UNIFESP 



Coordenação: Adriana Barroso de Azevedo - METODISTA 

 

MR 11 - 07OUT14 - SALA 08 - 13:30/15:30 

A tutoria presencial como ferramenta estratégica 

Discutiremos as heranças docentes na constituição do papel do tutor presencial; a hierarquia             

docente na modalidade a distância; a relevância da atuação desse agente; suas interações             

com os processos de aprendizagens e novos caminhos para esse profissional. 

 

Benhur Etelberto Gaio - UNINTER 

Juliane Marise Barbosa Teixeira - UNINTER 

Achiles Batista Ferreira Junior - UNINTER 

Karin Sell Schneider Lima - UNINTER 

Viviane Marques Goi - VG CONSULTORIA 

Débora Cristina Veneral - UNINTER 

Coordenação: Benhur Etelberto Gaio - UNINTER 

 

MR 13 - 07OUT14 - SALA 10 - 13:30/15:30 

Gestão de cursos na modalidade a distância 

Entende-se que os sistemas de EaD devem dispor de uma equipe multidisciplinar responsável             

pela gestão dos vários setores, dentre os quais destaca-se o pedagógico. Na gestão             

pedagógica temos a figura do coordenador de curso, responsável por diversas atividades que             

garantem o andamento e a consolidação do curso na instituição. Nesse sentido, a proposta              

está em discutir (1) o papel do coordenador de curso, evidenciando as suas responsabilidades              

e atribuições, refletindo, entre outras coisas, a respeito da necessidade de conciliar aspectos             

operacionais x aspectos pedagógicos considerados estratégicos nas instituições que visam a           

qualidade do ensino, bem como (2) as relações com o corpo docente; o corpo de tutores; os                 

coordenadores de área - pedagógica, tecnologia, apoio ao aluno – e os alunos. 

Janes Fidelis Tomelin - UAM 

Marcia Previato de Souza - UNICESUMAR 

Francieli Stano Torres - UNIASSELVI 

Ana Cristina Oliveira Corredato - UNIPAR 

Coordenação: Kátia Solange Coelho - UNICESUMAR 

 

MR 28 - 07OUT14 - SALA 14 -13:30/15:30 



A falência do modelo atual do ead - como aproveitar a tendência da             

digitalização e gratuidade da educação online? 

Valderes Pinheiro - IMPACTA 

Carlos Longo - LAUREATE 

Marta de Campos Maia - FGV 

Coordenação: Onófrio Notarnicola Filho - EDUZZ 

 

MR 53 - 07OUT14 - SALA 1 - 16:00/18:00 

Ações da ead nas políticas públicas de formação docente continuada 

Caso: Formação em TIC para 25.000 professores da Rede Estadual da Bahia 

 

Apresentar a experiência do Curso de Aperfeiçoamento em Tecnologias Educacionais (CATE)           

ofertado pelo Núcleo de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários da Unidade           

Acadêmica de Educação a Distância da Universidade do Estado da Bahia em parceria com a               

Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Trata-se de experiência de curso totalmente a              

distância no ambiente moodle para 25.000 professores da Rede Estadual da Bahia. A             

discussão desta mesa perpassará o relato do caso, a discussão da concepção metodológica             

do curso, as implicações de um projeto dessas dimensões, a prospecção de impacto na              

prática docente e a função estratégica da EAD para a implementação de políticas públicas de               

formação em larga escala. 

Emanuel Nonato - UNEB 

Jader Cristiano Magalhães - UNEB 

Marcio Palmeira - UNEB 

Coordenação: Marcus Tulio de Freitas Pinheiro 

 

MR 14 - 07OUT14 -  SALA 06 - 16:00/18:00 

Ensino do empreendedorismo e da inovação: contribuições da ead  

Vários estudos demonstram que o ambiente empreendedor e de inovação tem impacto sobre             

o desenvolvimento econômico e social de um país. Como desdobramento, o           

empreendedorismo e a inovação tem assumido importância crescente na pauta das agendas            

política, empresarial e acadêmica no Brasil. A partir da lei de inovação, as universidades              

públicas brasileiras foram obrigadas a institucionalizar uma instância responsável por          

administrar a propriedade intelectual, realizar transferência de tecnologia, prestar apoio às           

empresas criadas pelos membros da universidade, sensibilizar a comunidade acadêmica          

sobre estes temas, dentre outras atribuições. Embora seus impactos sejam pouco explorados            

pelas universidades privadas, a preocupação com o ensino do empreendedorismo e da            

inovação, cujo início se deu com o pioneirismo da Fundação Getúlio Vargas em 1981, faz               

sentir-se presente. Assim, esta mesa pretende apresentar e discutir como o           



empreendedorismo e a inovação podem se integrar nas atividades de ensino, pesquisa e             

extensão na perspectiva da EaD. 

Alexandre Aparecido Dias - UNISEB 
Marco Fabio Polli - UNISEB 
Saulo de Souza Rodrigues - FIPASE 
 
Coordenação: Jeferson Ferreira Fagundes - UNISEB 

 

MR 15 - 07OUT14 -  SALA 07 - 16:00/18:00 

Design Instrucional para cursos online 2 

Esta é a segunda de três mesas a serem apresentadas neste 20° CIAED e que se articulam                 

entre si, a partir do mesmo tema: Design Instrucional. Nesta mesa será apresentado o              

processo de criação do designer instrucional para a criação de materiais instrucionais            

hipertextuais para cursos on-line, e como esses materiais podem ter seu potencial interativo             

ampliado por escolhas mais adequadas de gênero dos conteúdos, tipos de links e modos de               

navegação. Em seguida o tema a ser discutido é storyboard, sobre o qual será exposto               

conceitos, tipos, benefícios, estrutura, processo de elaboração e os parâmetros a serem            

observados nele, além de abordar questões importantes ligadas aos tipos de mídia que             

podem ser usadas e suas maneiras de representação no storyboard. 

Adriana Clementino - SENAC & FIPEN 

Cristiane de Lima Santos - RIOSOFT 

Paula Carolei - UNIFESP 

Coordenação: Adriana Clementino - SENAC & FIPEN 

 

MR 16 - 07OUT14 -  SALA 08 - 16:00/18:00 

Modelos de tutoria e mediação pedagógica em ead 

O tutor em EaD é o responsável por orientar, motivar, conduzir e avaliar os alunos. Diante de                 

tão importante papel no contexto da EaD, a proposta é discutirmos os modelos de tutoria e                

mediação pedagógica em EaD. 

 

Adriana Soeiro Pino - EDUCOM 

Jacqueline de Oliveira Lameza - UMC 

Fabrício Ricardo Lazilha - UNICESUMAR 

Rebecca Villagrán Seoane - FGV ONLINE 

Coordenação: Adriana Soeiro Pino - EDUCOM 

 

 



MR 17 - 07OUT14 -  SALA 09 - 16:00/18:00 

Avaliação na ead corporativa: práticas e indagações 

A exemplo do que acontece no mundo acadêmico, na educação corporativa a EaD se              
desenvolve de modo particular, na medida em que ela interfere acentuadamente na            
sociologia organizacional, oportunizando mudanças gerenciais, estratégicas e       
comportamentais. Atua fortemente na qualificação de mão de obra, na gestão do            
conhecimento e implantação de sistemas administrativos, fortalecendo a uniformização e          
atualização de procedimentos. Tem sido forte aliada na preparação de pessoas para a             
condução de planejamento, execução e cumprimento de metas empresariais, oferecendo          
metodologias ativas que integram conhecimento e aplicação contextualizada. A avaliação da           
aprendizagem e seus resultados assumem ainda papéis primordiais no desenvolvimento de           
programas educacionais corporativos, tendo em vista a importância de seus instrumentos e            
critérios na medição da efetividade entre o conhecimento e a expectativa de mudanças na              
sociologia organizacional. Nesse cenário, essa mesa redonda propõe a discussão sobre a            
avaliação na EaD corporativa com destaque para: O avaliar: o que avaliamos na sociologia              
organizacional? De que modo a avaliação na aprendizagem pode interferir no desempenho            
empresarial? Quais fatores internos e externos são limitadores na definição de critérios e             
instrumentos avaliativos na educação corporativa a distância? Quais seriam os prós e            
contras do sistema avaliativo na aprendizagem corporativa? A mediação tecnológico-digital:          
que contribuições podem agregar as interfaces e artefatos tecnológico-digitais como          
mediação na avaliação da aprendizagem corporativa? Pontos e contrapontos da utilização           
de redes sociais como interfaces na avaliação da aprendizagem corporativa. Indicadores,           
eficiência e eficácia: quais seriam os indicadores de medição de eficácia da avaliação da              
aprendizagem na educação corporativa a distância? Pontos e contrapontos das          
metodologias ativas andragógicas (PBL – Aprendizagem Baseada em Problemas, CAV – Ciclo            
de Aprendizagem Vicencial e Flipped Classroom ou sala de aula invertida) como instrumentos             
avaliativos no confronto de medição de aquisição de novas competências empresariais. Se            
você acredita que avaliar na educação corporativa a distância merece uma atenção especial             
na sua instituição ou na sua atividade profissional, chegou a hora de conhecer algumas              
práticas e participar do debate sobre essas inquietações que rodam o cotidiano dos gestores,              
professores e tutores da educação corporativa. 

Enilton Ferreira Rocha - WR3 EAD 

Laurinda Maia Lopes - DATAPREV 

Simone Uler Lavorato - INSS 

Coordenação: Enilton Ferreira Rocha - WR3 EAD 

 

MR 18 - 07OUT14 -  SALA 10 - 16:00/18:00 

A internacionalização da ead: tendências 

A internacionalização da ead: tendências e novos cenários na aprendizagem a distância.            

Objetivo 1: discutir o cenário da internacionalização da educação na modalidade a distância             

– EaD e como esta pode e vem contribuindo com a evolução do processo de aprendizagem                

entre os países do Mercosul e países africanos de língua portuguesa. Pretende-se apontar             

alguns eixos norteadores para o uso das TICs e a EaD na contribuição para a maior                



governança e concretização das políticas em educação no Mercosul e também países            

africanos de língua portuguesa. Objetivo2: a educação é de fato o grande elemento             

estratégico e de diferenciação para qualquer tipo de organização e, para as nações do              

mundo. Mas, como levar uma educação de qualidade para as regiões remotas dos países              

membros do Mercosul? Como proporcionar aos países membros do Mercosul uma           

integração adequada e o seu desenvolvimento? E em países africanos de língua portuguesa?             

O objetivo é apresentar a experiência dos debatedores em programas de internacionalização            

da EaD, as tendências e novos cenários da aprendizagem a distância a partir de adequação               

de abordagem educacional. 

Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral - FSJ 

Adilaurinda Ribeiro de Oliveira - UNIANDRADE 

Paulo Roberto Melo de Castro Nogueira - FGF 

Alessandro Marco Rosini - FMU 

Onilza Borges Martins - UNINTER 

Coordenação: Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral - FSJ 

 

MR 19 - 08OUT14 -  SALA 05 - 13:30/15:30 

Desafios e perspectivas da pesquisa em ead 

A expansão e a consolidação da EaD na educação formal, particularmente no ensino             

superior, não foram inicialmente acompanhadas por uma produção científica que desse           

conta da pesquisa nos níveis macro, meso e micro, como sistemas e teorias da EaD; gestão,                

organização e tecnologia; e ensino-aprendizagem em EaD. Tal situação começa a mudar com             

o crescimento de uma produção acadêmico-científica voltada para a EaD, seja por meio das              

dissertações e teses defendidas em programas de pós-graduação ou das publicações de            

artigos, relatórios e trabalhos vinculados à pesquisa em EaD. Acompanhar e avaliar essa             

produção não deixa de ser um desafio, assim como sugerir novas perspectivas e incentivar a               

pesquisa em EaD. Assim, esta mesa-rendonda pretende apresentar e discutir alguns desafios            

e perspectivas da pesquisa em EaD, compartilhando experiências, identificando dificuldades e           

apontando possibilidades. 

Luís Claudio Dallier Saldanha - UNISEB 

Ronaldo Mota - UNESA 

Claudia Regina Brito - UNISEB  

 

Coordenação: Claudia Regina Brito - UNISEB 

 

MR 20 - 08OUT14 -  SALA 06 - 13:30/15:30 

Educação sem distância e seu virtual futuro  



Esta mesa traz reconhecidos autores e pensadores das tecnologias educacionais para uma            

discussão sobre o virtual (nos dois sentidos: digital e potencial) futuro da educação sem              

distância, à luz de tendências, experiências e estudos recentes no uso de tecnologias             

interativas em atividades educacionais presenciais, a distância ou híbridas.  

Romero Tori - USP & SENAC/SP 

João Mattar - TIDD-PUC/SP & UAM 

Vani Moreira Kenski - FE/USP 

Paula Carolei - UNIFESP 

Coordenação: Romero Tori - USP & SENAC/SP 

 

MR 21 - 08OUT14 -  SALA 07 - 13:30/15:30 

O jogo digital como objeto de aprendizagem na ead 

Discutir a aceitação do jogo digital como objeto de aprendizagem para a EaD. Apresentando              

inclusive dados relevantes de pesquisas realizadas. 

Adalberto de Paiva Rocha - UNESA 

Cibelle Reynaud - UNIRIO 

Leila Maria Freire Ribeiro - UNESA 

Regina Lucia Napolitano Felicio Felix Batista - UNESA 

Zulmira Rangel Benfica - UNESA 

Vicente Willians do Nascimento Nunes - UNESA 

Marcia Gonzalez das Chagas - UNESA 

 

Coordenação: Regina Lucia Napolitano Felicio Felix Batista - UNESA 

 

 

MR 22 - 08OUT14 -  SALA 08 - 13:30/15:30 

Mediação pedagógica e tecnológica das TDICS na ead 

Entende-se que tão importante como possibilitar aos alunos e professores o acesso as TICs, é               

promover a mediação pedagógica e tecnológica dessas ferramentas, permitindo a percepção           

de multiplicidade e interação entre os métodos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido             

entende-se que a formação continuada dos educadores é o mecanismo fundamental, para            

que possa se desencadear mudança significativa na práxis educativa. Dessa forma           

pretende-se promover a discussão com o intuito de identificar os conceitos e aplicações da              

mediação pedagógica e mediação tecnológica no modelo ead e refletir acerca da utilização             

dos recursos tecnológicos como aliados na construção do saber no ensino-aprendizagem no            

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

Flávio de Paula Carvalho Soares - NEAD - UNIPAM 

Adriene Sttéfane Silva - UNIPAM 



Flávio Daniel Borges de Morais - UNIPAM 

Mislene Dalila da Silva - UNIPAM 

Coordenação: Flávio de Paula Carvalho Soares - NEAD – UNIPAM 

 

MR 23 - 08OUT14 -  SALA 09 - 13:30/15:30 

Setores de tecnologia e pedagógico: interação 

Parte-se do princípio de que a execução das atividades e o atendimento ao aluno na               

modalidade a distância devem ser de responsabilidade de uma equipe multidisciplinar, em            

constante alinhamento e compartilhamento de idéias e informações. Nesse sentido, a           

proposta se baseia na discussão das interações necessárias entre os setores pedagógicos -             

que planeja o processo de ensino e aprendizagem, e de tecnologia da informação - que               

viabiliza esse processo por meio de um ambiente virtual que seja capaz de promover a               

autonomia do estudante, bem como uma educação efetiva e de qualidade. 

 

Renata Aquino Ribeiro - CNPQ 

Fernanda Furuno - UNG 

Gilmar Mazurkievcz - UNC 

 

Coordenação: Fabrício Lazilha - UNICESUMAR 

 

MR 24 - 08OUT14 - SALA 10 - 13:30/15:30 

Novas tecnologias a favor da educação 

Discutiremos as abordagens possíveis em Ambiente Virtual de Aprendizagem a partir das            

novas tecnologias educacionais alinhadas com a tendência de Designer Instrucional. 

Marco Antonio Masoller Eleuterio - UNINTER 

Juliane Marise Barbosa Teixeira - UNINTER 

Achiles Batista Ferreira Junior - UNINTER 

Débora Cristina Veneral - UNINTER 

Diego Figueiredo Dias - VG CONSULTORIA 

Karin Sell Schneider Lima - UNINTER 

 

Coordenação: Marco Antonio Masoller Eleuterio - UNINTER 

 

MR 25 - 08OUT14 - SALA 05 - 16:00/18:00 

Desafios e impactos na gestão de ead 



A mesa irá tratar dos desafios e paradigmas envolvidos na criação, implementação, gestão e              

avaliação de cursos superiores de graduação (bacharelado e tecnólogos) e pós-graduação a            

distância a partir da expertise dos participantes em uma universidade particular (AVM            

Faculdade Integrada). Nesse contexto, o papel da gestão é destacado como de fundamental             

importância na otimização de processos voltados para resolução destes desafios através da            

constituição e gerenciamento de uma equipe multidisciplinar. Destaca-se ainda o papel da            

gestão diante de questões como a relação ao mercado de trabalho, público-alvo e didática;              

as limitações e desafios didático-pedagógico dos cursos; as micro e macro variáveis que             

impactam os cursos de EaD; os estágios e reflexões sobre os desempenhos dos cursos e               

pesquisas. Uma atenção especial será concedida a gestão de cursos de graduação            

tecnológica uma vez que os mesmos se diferenciam como qualificação profissional em nível             

superior e desenvolvimento de competências para executar diversas funções de natureza           

tecnológica. Este é um grande desafio para a EaD sob a visão da qualidade e os participantes                 

dividirão suas experiências neste sentido. 

 

Fábio Maia de Souza - AVM 

Antônio Ney - AVM 

Mariana de Castro Moreira - AVM 

Ana Cristina Guimarães - AVM 

Vilson Sérgio de Carvalho - AVM 

Coordenação: Fábio Maia de Souza - AVM 

 

MR 52 - 08OUT14 - SALA 08 - 16:00/18:00 

Educação e o uso das tecnologias digitais como agentes de inovação em            

diferentes contextos educativos 
  

O foco desta mesa redonda está na discussão e no compartilhamento de ideias e pontos de                

vista diferentes sobre as tecnologias digitais inseridas em diferentes contextos educativos. A            

temática será encaminhada por um profissional que atua em instituição de ensino superior e              

analisa o uso da tecnologia no contexto da sala de aula. O profissional de uma editora                

debaterá a digitalização e distribuição de material didático como o e-book. Finalmente, um             

especialista do mundo corporativo analisa a inserção do ambiente virtual de gestão e             

aprendizagem - NEOLUDE como agente de inovação nas empresas e nas instituições de             

ensino. 

 

Lindalia Sofia Junqueira - ESTÁCIO 

Deric Degasperi Guilhen - SARAIVA 

Dorian Lacerda Guimarães - ISAT 

Coordenação: Rita Maria de Lino Tarcia - UNIFESP 

 



MR 26 - 08OUT14 - SALA 06 - 16:00/18:00 

 

Direito EaD 

Marco Antonio Araujo Junior - FDDJ 

Coordenação: Marco Antonio Araujo Jr. - DAMASIO 

 

MR 27 - 08OUT14 - SALA 07 - 16:00/18:00 

Design Instrucional para cursos online 3 

Esta é a terceira e última das três mesas a serem apresentadas neste 20° CIAED - Congresso                 

Internacional ABED de EaD - e que se articulam entre si, a partir do mesmo tema: Design                 

Instrucional. Nesta terceira mesa serão discutidas as questões sobre a ação do DI, as              

condições de ensino e/ou recursos para facilitar a aprendizagem. Serão apresentados temas            

que relacionam o trabalho do DI e o planejamento didático; as relações entre individual e o                

coletivo na produção de DI e nos processos de avaliação e validação dos projetos              

desenvolvidos. Reflexões que nos indagam como as diversas conexões, no contexto social,            

podem intervir no processo e se configurarem como uma bússola para o designer             

instrucional. 

Vani Moreira Kenski - FE/USP 

Adriana Clementino - SENAC & FIPEN 

Ivete Palange - ABED 

Gerson Pastre de Oliveira - UNIP & PUC/SP 

Coordenação: Vani Moreira Kenski - FE/USP 

 

MR 30 - 08OUT14 - SALA 10 - 16:00/18:00 

O fordismo e a educação a distância 

Os meios tecnológicos tais como telefones celulares e redes sociais conseguiram certa            

transparência e democracia na sociedade. Acreditamos que não estamos conseguindo de           

fato trazer estes benefícios para a educação. No EaD, é uma ferramenta administrativa que              

atua como mediadora dos processos de educação, e isto não modifica a "educação fordista".              

Foi importante para a transição no EaD, mas precisamos evoluir para uma escola mais aberta               

não para um mundo virtual, mas principalmente para uma realidade mais mediática.            

Pensando que o EaD avança de forma quase invisível nos ensinos médio e fundamental, é               

interessante uma discussão sobre sua evolução para as gerações nativas digitais. Discutir as             

propostas de blending que estão em vigor nas universidades privadas, demonstrar seus erros             

e acertos, discutir as formas de utilização das ferramentas e suas propostas pedagógicas, e              

talvez, discutir esta aberração que se tornou a nova hierarquia entre tutor, professor de              

apoio, professor conteudista. 



Renato Bulcão de Moraes - UNIP 

Eliane Schlemmer - UNISINOS 

Cristiana Mattos de Assumpção - COLBAND 

Coordenação: Renato Bulcão de Moraes - UNIP 

 

MR 31 - 09OUT14 -  SALA 03 - 10:00/12:00 

 

Jogos digitais e ead 

Os jogos digitais vêm destacando-se no contexto contemporâneo como potencialidade para           

o ensino a distância devido a sua funcionalidade no processo de aprendizagem. Pesquisas             

apontam para sua contribuição no estímulo ao raciocínio lógico e o desenvolvimento de             

habilidades cognitivas entre os sujeitos participantes no processo de aprendizagem.          

Pensando estas habilidades propomos um diálogo no evento sobre a inserção desta interface             

lúdica em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), sua atuação e contribuição como            

potencializadora das habilidades cognitivas dos sujeitos, bem como esta inserção pode           

fomentar a internacionalização da aprendizagem no Brasil, colaborando como proposta          

inovadora para a EaD e seu apoio a superação de problemas que permeiam a EaD como as                 

propostas curriculares engessadas, através do enriquecimento do ensino e apoio aos novos            

processos de aprendizagem. 

Alfredo Eurico Rodrigues Matta - UNEB 
Josenilda Pinto Mesquita - UNEB 
Caroline Alcantara Duarte - UNEB 
Francisca de Paula Santos da Silva -  
Ewerton Carneiro Pontes - UFBA 
Adelmo Fernando Ribeiro Schindler Júnior - UNIFACS 

Coordenação: Alfredo Eurico Rodrigues Matta - UNEB  

 

MR 32 - 09OUT14 - SALA 04 - 10:00/12:00 

Processos de retenção da evasão na ead 

Nesta mesa redonda serão relatados e avaliados alguns cenários de evasão na EaD, com              

destaque para coletas de dados e análise de causas associadas. A partir deste contexto              

busca-se problematizar as questões ligadas com processos de retenção da evasão na EaD e              

sua integração ao planejamento pedagógico adotado nos cursos. Por fim serão discutidas            

possibilidades de aplicação de recursos de mineração de dados educacionais na detecção            

precoce de alunos com o perfil de evasão. 

Sandro José Rigo - UNISINOS 

Eliane Schlemmer - UNISINOS 



Wanderlea Damásio - UNISINOS 

Cleber Portal - UNISINOS 

Coordenação: Sandro José Rigo - UNISINOS 

 

MR 33 - 09OUT14 - SALA 05 - 10:00/12:00 

 

Formação docente, aprendizagem social e tecnologia 

Considerando que hoje apenas palestras não são suficientes para o desenvolvimento           

profissional docente, é necessário preparar coordenadores de curso e professores em suas            

diferentes funções para utilizarem as tecnologias digitais (os ambientes virtuais de           

aprendizagem, as redes sociais, os mundos virtuais) além dos encontros presenciais no            

espaço escolar para que a aprendizagem significativa aconteça. As tecnologias digitais           

permitem a aprendizagem social desenvolvida no comprometimento de uma construção          

coletiva e colaborativa. Por meio do compartilhamento de suas descobertas e superações,            

bem como na identificação de seus problemas reais, pode-se, ainda, nessa perspectiva,            

realizar uma pesquisa colaborativa com foco no âmbito da escola ou no âmbito regional que               

objetive a compreensão dos desafios e as possibilidades concretas para a reconfiguração das             

práticas sociais desenvolvidas no campo da educação formal nas modalidades presencial e a             

distância com apoio na tecnologia digital. 

Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - UTFPR/COTED-CT 

Fernando Roberto Amorim Souza - IFPR  

Glaucia da Silva Brito - UFPR 

Eziquiel Menta - SEED/PR 

Coordenação: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - UTFPR/COTED-CT 

 

MR 34 - 09OUT14 - SALA 06 - 10:00/12:00 

Materiais didáticos e mediação pedagógica em ead: questões profissionais,         

didáticos e mediação: questões profissionais, didático-metodológicas e       

tecnológicas 

Questões profissionais, didático-metodológicas e tecnológicas que fazem parte do cenário da           

EaD em 2014. Esta mesa visa despertar uma reflexão sobre o impacto das tendências              

tecnológicas na educação e suas consequências profissionais e didáticos metodológicas. As           

mudanças substanciais advindas destas tendências perpassam no espaço e tempo da           

aprendizagem solicitando cada vez mais qualificações dos profissionais envolvidos além de           

uma atuação criativa por parte dos educadores. Diante disso, o ambiente inovador do ensino              

a distância torna-se um agente de transformações das práticas pedagógicas, onde o aluno é              

instrumentalizado para investir em seu aprendizado, apropriando-se de conhecimentos, e          

participando de uma relação mais dialógica com os professores e colegas, formando uma             



rede colaborativa, em que os aspectos da interatividade são reforçados e a autonomia             

valorizada consideravelmente. 

Gilmar Luis Mazurkievicz - UNC 

Elisa Maçãs - UNIUBE 

Larissa Kleis Pereira - DELINEA 

Margarete Lazzaris Kleis - DELINEA 

Coordenação: Gilmar Luis Mazurkievicz - UNC 

 

MR 35 - 09OUT14 - SALA 07 - 10:00/12:00 

Reflexões com “práxis”: comunidade e especialistas em educação mediada por 

tecnologias 

Apresentação de pech-kushas sobre as reflexões desenvolvidas pelos membros da          

Comunidade Práxis em 2013 - 2104. 

Cesar A. A. Nunes  

Cristiana Mattos de Assumpção - COLBAND 

Renata Aquino Ribeiro - CNPQ 

Paula Carolei - UNIFESP 

Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

José Manuel Moran 

Coordenação: Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

 

MR 36 - 09OUT14 – SALA08 - 10:00/12:00 

 

Inovação em tecnologias educacionais e ead 

Nesta mesa redonda, os alunos do curso de pós-graduação on-line inovação em tecnologias             

educacionais, oferecido pela Universidade Anhembi Morumbi, apresentarão e discutirão seus          

trabalhos sobre os seguintes temas: fundamentos da tecnologia educacional e EaD;           

ePortfólios; design educacional; redes sociais em educação; gestão de tecnologia educacional           

e EaD; games, gamificação, simulações e mundos virtuais; tendências em tecnologia           

educacional e EaD. 

Coordenação: João Mattar - TIDD-PUC/SP & UAM 

 

MR 37 - 09OUT14 - SALA 02 - 13:30/15:30 

Repositórios institucionais das escolas de governo 

 

O painel “Repositórios Institucionais das Escolas de Governo” visa apresentar as experiências            



da ENAP, ENSP/FIOCRUZ e Fundação João Pinheiro no desenvolvimento dos seus repositórios            

e a sua relação com a educação a distância. Apresentaremos repositórios com ampla             

tipologia de documentos: memória organizacional, produção técnica e científica, objetos de           

aprendizagem, publicações, casotecas, materiais de cursos (conteúdos abertos). Essas         

práticas de gestão do conhecimento das escolas de governo podem servir de referência a              

outras instituições (federais, estaduais e municipais), de todos os poderes, interessadas em            

disseminar amplamente o conhecimento produzido nas organizações por meio de          

repositórios. Esse painel objetiva também promover um debate sobre as possibilidades e            

tendências de disponibilização de conteúdos abertos a toda a sociedade. 

 

Claudia Cristina Müller - ENAP 

Keicielle Schimidt de Oliveira – ENAP 

Rosane Mendes da Silva - ENSP/FIOCRUZ 

Ana Paula Bernardo Mendonça - ENSP/FIOCRUZ 

Diogo Albuquerque Ferreira - CNJ 

 

Coordenação: Claudia Cristina Müller - ENAP 

 

 

MR 54 - 09OUT14 - SALA 10 - 13:30/15:30 

Contribuições do mundo editorial para a produção de conteúdos impressos e 

digitais 

A metodologia de produção de livros impressos e a revolução digital. Autoria, roteirização e              

produção de mídias. Especialização de papéis e produção colaborativa. Lições do passado e             

do futuro: o que a tradição ensina, o que a inovação instiga. 

Andrea Filatro - LETTERA 

Sabrina Cairo - SARAIVA 

Fernanda Mateus - SARAIVA 

Coordenação: Andrea Filatro - LETTERA 

 

MR 38 - 09OUT14 - SALA 03 - 13:30/15:30 

Legislação no ano de 2014 

Discutir as diversas mudanças regulatórias e de avaliação insurgidas no ano de 2014. 

Claudia Maffini Griboski - INEP 

Sérgio Franco - CNE  

Luiz Roberto Lisa Curi - CNE 

 

Coordenação:  Susane Garrido - UNESA  



 

MR 39 - 09OUT14 – SALA 04 - 13:30/15:30 

Gamificação no ensino: resultado de alunos produtores e alunos usuários 

A gamificação do ensino como ferramenta para aprendizagem é uma temática recorrente e             

inovadora no contexto atual da educação brasileira. Desenvolver cursos tendo como           

premissa básica a gamificação, requer que os profissionais gestores compreendam que           

somente a utilização de jogos não garante o processo de aprendizagem. O objetivo             

primordial da mesa redonda “ Gamificação no ensino: Resultado de alunos produtores e             

alunos usuários” é discutir e apresentar os dados imprescindíveis para construção de uma             

metodologia EaD gamificada, do processo de gestão da equipe de alunos produtores de             

games , e ainda, verificar a partir dos olhares dos alunos usuários a aprendizagem ocorrida. 

 

Paula Cristina dos Reis - UP ONLINE 

Roberto de Fino Bentes - UP ONLINE 

Rafael Baptistella Luiz - CTPO 

Rafael Pereira Dubiela - CTPO 

Coordenação: Paula Cristina dos Reis - UP ONLINE 

 

MR 40 - 09OUT14 - SALA 05 - 13:30/15:30 

Tecnologias inovadoras e pedagogia da parceria 

Hyper-i-book; ambientes virtuais de aprendizagem; redes sociais; comunidades de prática;          

aluno da geração NET; o professor do futuro; conectivismo (Siemens); a utilização das             

ferramentas da era digital na pedagogia (Prensky); formas de pensar, comunicar e aprender             

dos nativos digitais (Prensky). 

Nelson Pereira Castanheira - UNINTER  

Alvino Moser - UNINTER 

Elton Ivan Schneider - UNINTER 

Armando Kolbe Junior - UNINTER 

Coordenação: Benhur Etelberto Gaio - UNINTER 

 

MR 41 - 09OUT14 – SALA 06 – 13:30/15:30 

A educação aberta no Brasil: identificando desafios, buscando oportunidades         

(ABED-ABERTA) 

  

Esta mesa-redonda visa a apresentar e discutir algumas tendências da educação aberta (EA)             

contemporânea global, bem como os principais desafios e oportunidades da EaD no Brasil.             

Abordaremos REA, MOOCs, objetos de aprendizagem, gestão institucional de REA e           



tecnologias no atual contexto da educação superior pública e particular. Os principais temas             

norteadores da discussão serão: A) Qual o posicionamento das universidades brasileiras           

frente a tendência da educação aberta global, que aponta para possibilidades de            

reconhecimento formal da aprendizagem aberta? B) Como a EA pode facilitar novas            

abordagens de cooperação internacional, como por exemplo, por meio dos mecanismos de            

colaboração identificados pelo projeto emundus da comissão europeia? C) Os objetos de            

aprendizagem e os REA no cotidiano da educação superior: reality check ; D) Como melhorar,               

por meio da consolidação, os mecanismos computacionais como buscas específicas, sistemas           

de recomendação, procedência de dados, dados analíticos de aprendizagem e aplicativos           

móveis especializados para REA?; E) Como fomentar a cultura colaborativa num projeto de             

implementação institucional de rea em larga escala? EA diz respeito ao acesso, qualidade e              

custo da educação superior. Também diz respeito a estratégias de colaboração internacional            

e de internacionalização das universidades brasileiras. A escolha dessas temáticas para           

discussão visa a ressaltar a importância da adoção de novas políticas institucionais para o              

desenvolvimento de uma educação aberta verdadeiramente inclusiva no Brasil e em           

consonância com o desenvolvimento da educação aberta internacional. 

  

Andreia Inamorato dos Santos - IPTS 

Fabio Nascimbeni - MENON NETWORK & USP 

Giselle Martins dos Santos Ferreira - UNESA 

Itana Maria de Souza Gimenes - UEM 

Marinelli Meier - UFPR 

  

Coordenação: Cristiana Mattos de Assumpção - COLBAND 

 

 

MR 42 - 09OUT14 – SALA 07 – 13:30/15:30 

Culturas e história dos povos indígenas 

A proposta de discussão da temática tem como ponto de partida a lei nº 11.645, de 10 de                  

março de 2008. O objetivo principal do projeto é auxiliar os docentes a colocarem-na em               

prática. Para abordar de forma significativa as culturas e história dos povos indígenas dentro              

da escola, é imprescindível preparar os professores para atuarem de modo efetivo,            

respeitando e valorizando, acima de tudo, as particularidades dessas culturas, bem como            

transmitindo aos alunos informações reais sobre a importância da cultura indígena como            

forma de garantia de igualdade de direitos e oportunidades e de reconhecimento das             

diferenças. Assim, o projeto que está em desenvolvimento oferece oportunidade aos           

docentes de refletirem sobre o tema, de modo menos preconceituoso, sem caricaturas, e,             

tendo contato direto com professores indígenas advindos de comunidades de outras regiões,            

enriquecem a sua formação com a troca de experiência real e ainda elaboram material              

didático para serem utilizados em suas aulas. 

Isabel Freitas Cunha - UNIUBE 

Liliane Alves de Oliveira - CEMEI “PROFESSORA MARIA EMERENCIANA 

CARDOSO” / E.E. FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 

Newton Gonçalves Garcia - E.E. PRES. JOÃO PINHEIRO 



Luís Antonio dos Passos Júnior - SME - DELTA/MG 

Luciana Antonia da Silva - SME - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/ MG 

Magali Resende de Oliveira e Silva - CIEL 

Neide Borges Pedrosa - UFTM 

Sebastião Gavião - REDE MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 

Fernanda Borges de Andrade Dantas - UFTM 

 

Coordenação: Neide Borges Pedrosa - UFTM 

 

 

MR 43 - 09OUT14 – SALA 08 – 13:30/15:30 

 

Docência on-line independente: novos horizontes profissionais na educação  

Os convidados apresentarão seus capítulos onde contam, neste livro em lançamento, seus            

percursos e atividades como docentes on-line independentes. Tratarão da concepção e           

gestão de iniciativas de EaD realizadas fora de grandes instituições de ensino. Dentre os              

temas em debate teremos: O conceito de docência on-line independente e suas            

características; as competências necessárias a essa modalidade de trabalho; design          

instrucional e planejamento pedagógico; docência on-line; empreendedorismo docente e         

gestão da microempreendimentos em EaD; marketing digital aplicado a iniciativas          

independentes; ferramentas tecnológicas; decorrências da docência independente na vida         

pessoal e profissional; perspectivas para essa forma de trabalho e implicações na educação. 

Régis Tractenberg - LD 

João Mattar - TIDD-PUC/SP & UAM 

Wilson Azevedo (Participação por Skype - audio e video) – AQUIFOLIUM 

Patrícia Rodrigues - TELEAULA EAD 

Luciana de Oliveira Leal Halbritter - TJ/RJ 

Coordenação: Régis Tractenberg - LD 

 

MR 44 - 09OUT14 – SALA 09 – 13:30/15:30 

MOOCS e REA: aproximações e diferenças 

O MOOC e os Recursos Abertos são formas de progressão da educação aberta e flexível, tal                

como defendidas pelos precursores do conectivismo, com estrutura aberta e metas de            

aprendizagem claras e sem direcionamento quanto a participação. São experiências que           

defendem um ensino mais democrático e o acesso pleno aos recursos produzidos pela             

academia. Esta modalidade de aprendizagem e a nova configuração de acesso aos recursos             

acadêmicos representam inúmeros desafios à comunidade acadêmica por serem ainda          

experiências emergentes, que exigem grandes discussões. Tais mudanças repercutem na          

forma como olhamos para as tecnologias e como estas atuam como instrumento para             

ampliar o acesso e produção de conhecimento. 



Luís Carlos Fonseca - UEMA 

Mauro Enrique Carozzo Todaro - UEMA  

Sannya Fernanda Nunes Rodrigues - UEMA  

Coordenação: Ilka Márcia R. de Souza Serra - UEMANET/UEMA 

 

MR 46 - 09OUT14 - SALA 12 - 13:30/15:30  

O uso das redes sociais e ferramentas web em processos de ensino            

aprendizagem - o desafio prático de uma aprendizagem significativa 

  

Ao se falar do uso de redes sociais e ferramentas web em processos de ensino e                

aprendizagem é reacender a discussão há muito travada na Educação sobre os diferentes             

papéis a serem assumido diante das inovações por que passa a sociedade. É fato também               

que professores e especialistas de educação ligados diretamente à escola tendem a resistir à              

inovação tecnológica, e expressa dificuldade em assumir, teórica e praticamente, disposição           

favorável a uma formação tecnológica, o que se agrava ainda mais quando se trata das               

tecnologias sociais quer para o uso em EaD, quer para o uso na Educação presencial ou                

mesmo híbrida. Chega-se então a um grande desafio, uma vez que para se atender as novas                

demandas advindas do crescente uso das TICs, é necessário que o professor seja capaz de               

ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos             

diversos universos culturais, dos meios de comunicação o que vai exigir que este profissional              

amplie a sua cultura geral, desenvolva habilidades comunicativas além de ter o domínio da              

linguagem informacional para saber usar os meios de comunicação e as mídias sociais de              

forma articulada em suas aulas. Nesta mesa redonda será discutido a partir de experiências              

práticas os diversos usos feito por professores das redes sociais e ferramentas web para o               

ensino aprendizagem além de ser apresentado na prática, no momento da realização da             

mesa experiências in loco.  

  

Mônica Mandaji - PUC 

Renata Aquino Ribeiro - CNPQ 

Nuria Pons - UFPR 

Gilmar Luis Mazurkievicz - UNC 

Maysa de Oliveira Brum Bueno - UCDB 

Coordenação: Mônica Mandaji - PUC 

 

MR 47 - 09OUT14 - SALA 14 - 13:30/15:30 

Educação com mediação tecnológica: novas práticas pedagógicas com mediação         

tecnológica no presencial e em ead 



Últimas tendências pedagógicas em Blended Learning, como uso de Ambientes Virtuais de            

Aprendizagem no presencial, conteúdos digitais interativos, 3D, realidade aumentada e          

gamificação. 

Eliane Schlemmer - UNISINOS 

Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

Maysa de Oliveira Brum Bueno - UCDB 

Coordenação : Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

 

 

MR 48 - 09OUT14 - SALA 13 - 13:30/15:30 

MOOCS: para onde estamos caminhando? 

Os MOOCs (Massive Open Online Courses ou Cursos Online Abertos Massivos) invadiram o             

cenário da Educação a Distância em 2012, que foi eleito pelo jornal The New York Times como                 

o ano dos MOOCs. O que são MOOCs? Quando eles surgiram? Quais são os diferentes               

modelos de MOOCs? Como os MOOCs estão influenciando a Educação a Distância? Qual o              

futuro dos MOOCs? 

John Keller - FSU 

Stephen Downes - NRC 

Coordenação: João Mattar - TIDD-PUC/SP & UAM 

 

MR 49 - 08OUT14 - SALA 01 - 16:00/18:00 

Andragogia, heutagogia e as novas práticas em ead 

Trocas reflexivas sobre como as novas propostas pedagógico comunicacionais estão          

influenciando os modelos de educação com mediação tecnológica. 

Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

Enilton Ferreira Rocha - WR3 EAD 

Luciano Sathler Rosa Guimarães - METODISTA 

Coordenação: Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

 

MR 50 - 07OUT14 - SALA 05 - 13:30/15:30 

Possibilidades de personalização da aprendizagem em escala 

A personalização da aprendizagem é uma variável importante para a retenção de            

estudantes. No entanto, acompanhar o progresso dos alunos de forma personalizada pode            

ser bastante oneroso para uma instituição, ou demandar um volume de trabalho do qual os               



professores não dispõem. Nesta Mesa Redonda discutiremos recursos tecnológicos que          

permitem promover uma aprendizagem personalizada em escala. Estes recursos são          

bastante variados e envolvem a possibilidade de gravar aulas e notas em vídeo, automatizar              

feedback para estudantes conforme seu comportamento no ambiente on-line, oferecer          

conteúdos conforme a necessidade dos alunos e permitir o compartilhamento de questões,            

ementas e outros materiais didáticos de tal modo que o professor mantenha sua autonomia              

para selecionar e enriquecer os conteúdos dos seus cursos. Os trabalhos apresentados nesta             

Mesa discutirão as implicações práticas destas ferramentas tanto para a administração dos            

cursos quando para o aprimoramento da experiência de aprendizagem dos alunos. 

Dênia Falcão - CONSULTORA 

Rosângela Agnoletto - FAESA 

Vanessa Olmo - UNIGRANRIO 

Jucimara Roessler - UNIT 

Marcos Wesley - UNIEVANGELICA 

 

Coordenação: Stavros Xanthopoylos - FGV ONLINE 

 

MR 51 - 07OUT14 - SALA 04 - 16:00/18:00  

A ead no corporativo: treinamento ou formação 

Bases conceituais sobre treinamento e formação, apresentação de tendências de modelos de            

EAD  e os desafios de adoção no corporativo. 

Luciano Sathler Rosa Guimarães - METODISTA 

Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 

 

Coordenação: Luci Ferraz de Mello - NCE/ECA/USP 


