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Entre as maiores economias do mundo, o Brasil tem um universo 

educacional que talvez seja um dos mais insulares. Dos 800.000 

estudantes estrangeiros matriculados em universidades norte-

americanas, apenas 9.000 são brasileiros, colocando o país no 14o 

lugar entre os países de origem desses alunos. Já o número de 

estudantes estrangeiros em universidades públicas brasileiras é de 

apenas 4.000, quase todos participantes do programa governamental 

PEC-G do governo brasileiro em apoio a 156 países amigos. Enquanto 

a Universidade Harvard tem 20% do seu corpo discente composto de 

estrangeiros, as três universidades públicas paulistas (USP, UNESP e 

UNICAMP) têm apenas 2%.

Com relação a docentes estrangeiros no Brasil, a UFABC lidera com 58 estrangeiros 

(13% dos seus professores), e a USP com 393 (6.5% do seu total). Os diferentes 

sistemas internacionais de “ranking” de universidades valorizam a característica de 

internacionalização porque consideram uma prática que “enriquece o ambiente de 

ensino”, “traz um repertório diversificado de ideias, questionamentos e soluções”, e 

“obriga as instituições a se atualizar e a oferecer novos currículos”. 

Por outro lado, o “multiculturalismo” apresenta problemas complexos a 

serem superados para que a EAD tenha sucesso, como as limitações linguísticas 

de muitos indivíduos, propostas curriculares engessadas, tradições pedagógicas 

EAD e a Internacionalização da 

Aprendizagem no Brasil

e comunicativas diferentes, e obstáculos burocráticos, por exemplo: no 

recrutamento e matrícula de estudantes, na contratação de professores, bem 

como no reconhecimento de créditos acadêmicos e de diplomas globais.

A EAD oferece muitas oportunidades para aumentar a internacionalização de 

instituições de ensino, de treinamento corporativo e governamental, assim 

como de educação “ao longo da vida”. Além de possibilitar o crescimento 

do corpo discente (aumentar escala), significa atender populações ainda 

não alcançadas com estudos avançados, mas possuindo acesso às novas 

tecnologias de informação, como os 4 milhões de brasileiros residentes 

no exterior atualmente. Visualizado, ainda, a possibilidade de ter um fluxo 

bidirecional regular de via EAD (cursos brasileiros com participantes no exterior, 

e cursos do exterior com participantes brasileiros), seria possível contemplar os 

membros das diferentes diásporas no Brasil (portugueses, japoneses, italianos, 

alemães e árabes, entre outros), com estudos das culturas dos seus antecessores.

A EAD, em termos internacionais, representa um novo capítulo na educação no Brasil. 

Estamos engatinhando, mas para um horizonte promissor!     

Prof. Dr. Fredric michael litto
Presidente aBED

apresentação
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Justificativa

Acreditamos que uma das importantes atividades da ABED é a divulgação da 

“filosofia da instrução e aprendizagem” de cada instituição de ensino. Esta 

divulgação facilita a constante reavaliação dos caminhos das instituições, através 

de discussão entre pares e permite sua atualização. 

A apreciação pela comunidade de EaD dos conteúdos dos programas de EAD 

das instituições, os recursos humanos e tecnológicos que proporcionam apoio 

ao aluno, e as formas de certificação do aprendizado através da avaliação do 

conhecimento adquirido permitem que os responsáveis pela aprendizagem a 

distância,  reitores e pro-reitores de extensão de universidades, coordenadores 

pedagógicos de colégios e professores troquem experiências valiosas. 

A apresentação e a troca de experiências num congresso internacional promovem 

a exposição das instituições nacionais e o exercício acadêmico da produção 

de artigos e trabalhos científicos vão contribuir com grande relevância para o 

desenvolvimento das instituições participantes.

características do evento 

Objetivos

Uma oportunidade ímpar para a apresentação de 

trabalhos científicos, e divulgação de experiências 

práticas, relatando a integração dos diferentes 

elementos que compõem o fenômeno denominado EAD 

em diferentes abordagens, nacionais e internacionais. 

Desde que opiniões sejam munidas de evidências 

comprobatórias, quanto mais diversidade de 

conhecimento circular entre os profissionais, melhor 

será a prática da EAD. Felizmente, existem muitos 

caminhos para ser obter resultados bem-sucedidos na 

organização de programas de aprendizagem a distância. 

Importante é que a “filosofia de ensino e aprendizagem” 

de cada instituição seja amplamente divulgada, e 

constantemente reavaliada através de pesquisa, para 

garantir sua atualização.

Local:  Expo Unimed Curitiba

 Curitiba - Paraná - Brasil

Data: 6 a 9 de outubro de 2014
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Público-Alvo

 Pesquisadores e professores que desejam relatar as experiências de  
 suas instituições de ensino apresentando inovações e desenvolvimentos  
 nas práticas de EAD

  Profissionais da educação em Aprendizagem Aberta e Educação   
 Continuada para adultos; Especialistas Técnicos em Comunicação   
 e Educação e Tecnologia Industrial

  consultores em treinamento de Instituições e Empresas Públicas e   
 Privadas; e representantes de  Universidades, Colégios, Empresas, ONGs,  
 Museus e Bibliotecas

  instituições de Ensino Superior e Médio na área pública e privada que  
 visam divulgar as práticas em EAD implementadas e confrontar seus  
 resultados com as instituições congêneres

  Órgãos de Governo e seus representantes Federais, Estaduais e   
 Municipais que estão interessados em informar o desenvolvimento de  
 suas políticas e anunciar os estudos de longo prazo para o    
 desenvolvimento do ensino no país

características do evento 

Estrutura do congresso

  atividades - Palestras em sessões plenárias; Painéis de debates; mesas redondas;    

 minicursos; apresentações institucionais; Expo-EaD; Trilha especial de apresentação de   

 empresas patrocinadoras; lançamento de livros; Rodada de negócios; reunião editorial da   

 Revista Brasileira de  Aprendizagem Aberta e a Distância RBAAD; Revista Científica da   

 ABED; Reunião dos Coordenadores dos Núcleos Regionais da ABED; programação cultural   

 e turística; encontros estratégicos de grupos de fornecedores, de tutores e de

 Universidades Corporativas

  alimentação - Coffee break e coquetel de abertura oferecido gratuitamente aos participantes

  cobertura Fotográfica - Realizada e disponibilizada no local e no site do congresso

  sala de apoio - Equipada com acesso a Internet

  sala de imprensa - Equipada com acesso a Internet

  sala ViP - Equipada com acesso a Internet

  slide Desk - Para atendimentos aos palestrantes

  secretaria Geral do congresso - Credenciamento receptivo efetuado por pessoal treinado,   

 identificado e uniformizado

  internet - Cyber Point e Wi-Fi
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Para pagamento por empenho os valores de inscrição serão o da tabela 2 (após 25 de setembro de 2014).

A inscrição só será considerada válida com o envio à ABED da cópia da nota de empenho referente à 

inscrição contendo o nome, departamento e telefone para contato do responsável pelo pagamento, assim 

como o nome da pessoa que irá participar do congresso.

até 25 de setembro de 2014

catEGoria congresso mini curso

Associados ABED R$ 400,00 R$ 200,00

Não Associados R$ 800,00 R$ 400,00

após 25 de setembro de 2014
Pagamento no local e Empenho

catEGoria congresso mini curso

Associados ABED R$ 800,00 R$ 400,00

Não Associados R$ 1.600,00 R$ 800,00

Nº de inscrições Desconto

10 8%

20 12%

30 17%

40 22%

Acima de 40 27%

inscrições

Via Internet no site da ABED: www.abed.org.br/congresso2014

O mailing completo das inscrições será disponibilizado aos Parceiros

Para os Parceiros o evento permite por ocasião das inscrições, a inserção de detalhes com os quais eles 

podem realizar ações posteriores ao evento. No cadastro haverá um termo de aceite para que o usuário tenha 

ciência sobre o processo.

O patrocinador poderá sugerir o pedido de informações que são específicos e úteis e receberá a lista 

completa dos participantes.

Lembramos que a ABED conta com uma lista de 28 mil endereços eletrônicos para efeito de divulgação, 

todas ligadas a atividades de ensino e as suas atividades. 

Por ocasião das inscrições poderão ser divulgadas mensagens específicas dos Parceiros por e-mail.

Cadastro das Inscrições

Aquisição de inscrições de grupos

Desconto

Progressivo
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key notes convidados

   ali Ekrem ozkul
 Turquia

   anant agarwal
 Índia

   Ben Nelson
 Eua

   christian-andreas schumann
 alEmanha

   David Gibson
 Eua

   David Wiley
 Eua

   George siemens
 Canadá

   Gonzalo Frasca
 uruguai

   indrajit Banerjee
 França

   Jarbas Novelino Barata
 Brasil

   John m. Keller
 Eua

   martha Gabriel
 Brasil

   miguel Buendía Gómez
 moçamBiquE

   Pierre mairesse
 união EuropEia

   sherry turkle
 Eua

   sohail inayatullah
 Taiwan

   tony Bates
 inglaTErra

   Venkat ramaswamy
 Índia 

   Don olcott
 inglaTErra



20ºciaed  CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIAtecle “esc” para visualização normal x

promoção do evento & expo ead

Promoção do Evento

O Congresso e a Expo-EaD serão amplamente divulgados nos 

meses que precedem o evento, cujo início foi 27 de novembro de 

2013, o que incluiu:

  Campanha de mala-direta impressa e mala direta eletrônica para  

 cerca de 28.000 endereços;

  Promoção, anúncios e chamadas em publicações via Internet  

 em sites de parceiros;

  News Letters digitais;

  Site especial para o Congresso.

Exposição Institucional Expo-EaD

Paralelamente ao evento teremos montada exposição com 935 m2 de área total, 

que será disponibilizada em módulos de 9,0 m2.  A ABED entregará o estande com 

montagem básica contendo: piso coberto com forração, painéis TS no fundo e 

laterais, testeira com logomarca do expositor, mesa, duas cadeiras, display, ponto de 

iluminação e ponto de energia elétrica. Esta área será comercializada para interessados 

em expor seus produtos e serviços.

pEças do 19º CiaEd

Tel.: 11 3275.3561 - abed@abed.org.br

www.abed.org.br/congresso2013

INFORMAÇÕES

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REALIZAÇÃO

Congresso Internacional ABED de

Educação a Distância

9 a 12 setembro 2013 - Salvador - Bahia - Brasil

anuncio 2013.indd   1

03/05/2013   12:26:31
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Os patrocinadores são nossos parceiros e co-responsáveis pelo sucesso do evento e por isso, 

trabalharemos em estreita e permanente colaboração para que os objetivos específicos de suas 

participações sejam plenamente alcançados. O Congresso é um evento exponencial no setor.

A qualidade e o número de participantes fazem do evento uma oportunidade única para apresentar sua 

empresa ou instituição a um público de alto nível e num ambiente exclusivo e acolhedor.

Ali, sua presença como patrocinador ou expositor despertará nos interlocutores adequados o interesse 

por seus produtos e serviços e a percepção de seu envolvimento com a educação.

O patrocinador poderá sugerir o pedido de informações que são específicos e úteis e receberá a lista 

completa dos participantes.

catEGoria iNVEstimENto Nº DE cotas

Patrocinador ouro r$ 80.000,00 5

Patrocinador Prata r$ 40.000,00 10

Patrocinador Bronze r$ 20.000,00 20

anúncio programa oficial r$ 15.000,00 5

Por que Patrocinar este Evento? 

oportunidades de parcerias

alguns dos motivos para patrocinar este importante evento:

  Participação do público diferenciado presente 

  Conteúdo temático importante para o empresariado

  Ações diretas para um público altamente qualificado de todo Brasil

  Associação de Marca

  A mídia espontânea editorial alcançada em eventos anteriores

  Fortalecimento da Imagem Institucional 

  Forte articulação com instrumentos tecnológicos 

  Presença e conexão com redes sociais envolvendo assuntos de alta relevância à sociedade

  Dados cadastrais importantes

São múltiplos formatos de Parcerias para a promoção de suas 

instituições no próprio evento, assim como nos documentos que os 

participantes receberão e levarão consigo; incluem-se aí as áreas 

de exposição, mensagens eletrônicas e impressas, documentos, 

sinalização geral e específica e sessões especiais. Mais ainda, se 

você tem algum formato específico de sua maior conveniência, 

converse conosco para que possamos ajudá-lo a viabilizar seu projeto 

de participação.

Categorias de Patrocínio 
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oportunidades de parcerias

Valor Do iNVEstimENto
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CONTRAPARTIDAS  r$ 80.000 r$ 40.000  r$ 20.000  r$ 15.000

Estande de 9m2 de área de exposição com: uma mesa, duas cadeiras, um armário balcão, iluminação, fonte de energia elétrica e um porta banner 3 2 1 --

Inserção da logomarca em todo material promocional de divulgação produzido para o evento (impresso e eletrônico). Produzidos após a assinatura do 
contrato de parceria/patrocínio

OK OK OK OK

Inserção de material institucional e/ou promocional nas pastas dos participantes (fornecido pelo parceiro/patrocinador) OK OK OK OK

Palestra institucional, em uma das salas do evento. A organização do Evento fará a divulgação desta sessão no Programa Oficial. Durante a 
apresentação estarão ocorrendo sessões simultâneas, assim, sugerimos às empresas que estarão se apresentando a confecção de convites para 
inserção nas pastas dos congressistas.

90’ 60’ 30’ --

Disparo de e-mkt com matéria institucional nos ID Informes Digitais da ABED mensagem eletrônica distribuída para o malling da ABED cerca 28 mil 
endereços eletrônicos, o texto a ser publicado será de responsabilidade do patrocinador

24 12 6 3

Credenciais exclusivas para as atividades oficiais do evento (não estão incluídas as atividades sociais, culturais e turísticas que serão promovidas pela 
organização do evento por adesão)

80 40 20 10

Agradecimento nas cerimonias oficiais de abertura e encerramento pelo mestre de cerimônias OK OK OK OK

Logomarca no audiovisual de abertura das sessões plenárias, alternada com os demais parceiros/patrocinadores (power point) OK OK OK OK

Acesso ao mailing geral dos participantes do evento (30 dias após o término do evento) OK OK OK OK

Anúncio 4 cores formato A4 veiculado no programa oficial do 20º CIAED. A criação e arte final do anúncio são de responsabilidade do patrocinador -- -- -- OK

Tabela de Contrapartidas para os

Investimentos no 20º CIAED

O PROGRAMA OFICIAL é o objeto mais esperado do evento, sendo o primeiro material a ser manuseado pelo 

congressista. O anúncio de sua marca é uma forma criativa e efetiva de estar presente em todos os momentos 

dos participantes. Inove anunciando na programação do evento.
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RESULTADOS

AVALIAÇÃO DO 19º CIAED REALIZADO EM SALVADOR-BA

DE 9 A 12 DE SETEMBRO DE 2013 

tel: 11 3275 - 3561
informações

Ótimo

Bom

Regular

28,57% 35,72%

35,72%

ATENDIMENTO COMERCIAL

INTERESSE DO PúBLICO CAPTAÇÃO DE CONTATOS RESULTADOS x OBJETIVOS

ORGANIZAÇÃO GERAL

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

21,43%

42,86%

21,43%

14,28%

Ótimo

Bom

Regular

21,43%

71,42%

7,15%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não Avaliaram

28,57%

35,71%

14,29%

7,14%

14,29%

PROSPECÇÃO DE NEGóCIOS

Ótimo

Bom

Regular

Não Avaliaram

28,57%

42,86%

21,43%

7,14%

Ótimo

Bom

Regular

21,43%

71,42%

7,15%

SEJA UM PARCEIRO

CLIQUE E VEJA O
COMPARATIVO DAS 4 ÚLTIMAS 

EDIÇÕES DO EVENTO

abed@abed.org.br

mailto:abed%40abed.org.br?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20PRATROC%C3%8DNIO%2020%C2%BA%20CIAED
http://www.abed.org.br/congresso2014
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informaçõesSEJA UM PARCEIRO

Ótimo
32%

Bom
45%

Regular
16%

Ruim
4%

Não Avaliaram
3% Ótimo

21%

Bom
39%

Regular
22%

Ruim
10%

Péssimo
5% Não Avaliaram

3%

Ótimo
33%

Bom
42%

Regular
16%

Ruim
5%

Péssimo
2% Não Avaliaram

2% Ótimo
35%

Bom
45%

Regular
14%

Ruim
4%

Péssimo
1% Não Avaliaram

1%

19º CIAED - SALVADOR- BA

17º CIAED - MANAUS - AM

18º CIAED - SÃO LUíS - MA

16º CIAED - FOZ DO IGUAÇU - PR

COMPARATIVO DE EDIÇÕES ANTERIORES

tel: 11 3275 - 3561

abed@abed.org.br

mailto:abed%40abed.org.br?subject=INFORMA%C3%87%C3%95ES%20PRATROC%C3%8DNIO%2020%C2%BA%20CIAED
http://www.abed.org.br/congresso2014
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