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21º CIAED ‐ Congresso Internacional ABED de Educação a Distância
25 a 29 de outubro de 2015

A Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) realizará entre os dias 25 e 29 de outubro o 21º
Congresso Internacional ABED de Educação a Distância. O Congresso, que neste ano acontecerá na cidade
de Bento Gonçalves/RS, tem por objetivo estimular seus associados (e outros interessados) a pensar com
ousadia, imaginação e espírito desafiador

 

Os esforços da ABED como sociedade científica para encorajar o estudo das teorias e a prática de

pesquisa, na busca da excelência em educação a distância, a ética nas relações entre instituições, entre

docentes e discentes, resultou na eleição da ABED pela comunidade de EaD como o fórum principal para

a discussão e apresentação de pesquisas relacionadas à área.

O 21º CIAED será um fórum de debates e atualização profissional, com apresentações em sessões

plenárias de especialistas internacionais, mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos,

workshops, minicursos com foco na discussão dos aspectos relacionados à educação aberta, flexível e a

distância no Brasil.

Reunindo educadores, pesquisadores, consultores empresariais e dirigentes de organizações

educacionais, que contribuem direta ou indiretamente para a inovação do ensino a distância no Brasil e

no mundo.Serão cinco dias de intensa atividades, os destaques importantes deste encontro são a

montagem da Expo‐EaD exposição de produtos e serviços de empresas e instituições líderes no setor da

EaD, os lançamentos de livros, as apresentações de trabalhos científicos, os minicursos e a oportunidade

de network.

O 21º CIAED é um evento tradicional no calendário da ABED, que a cada ano procura construir um novo

capítulo para ampliar as possibilidades educacionais no Brasil.

 

SERVIÇO

21º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância

Data: 25 a 29 de outubro

Cidade: Bento Gonçalves/Rio Grande do Sul

Submissão de trabalhos até 30 de junho

             

Cidade: Bento Gonçalves

Estado: RS

Site do Evento
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XXVI Encontro Nacional dos Cursos de Graduação
em Administração ‐ ENANGRAD
25 a 27 de outubro de 2015
A 26ª edição do Enangrad terá como tema norteador
a Administração e a Sustentabilidade, que pretende
embasar uma discussão sobre o efetivo papel do
ensino da administração no atual contexto
brasileiro. O evento será em Foz do Iguaçu (PR),
entre os dias 25 e 27 de outubro. A programação do
encontro traz, entre outras atrações, o XIX
Seminário Nacional Angrad, oficinas pedagógicas,
palestras e painéis. Associados à ABMES têm 60% de
desconto. Inscreva‐se!

Visitar o site do evento

21º CIAED ‐ Congresso Internacional ABED de
Educação a Distância
25 a 29 de outubro de 2015
A Associação Brasileira de Educação a Distância
(ABED) realizará entre os dias 25 e 29 de outubro o
21º Congresso Internacional ABED de Educação a
Distância. O Congresso, que neste ano acontecerá
na cidade de Bento Gonçalves/RS, tem por objetivo
estimular seus associados (e outros interessados) a
pensar com ousadia, imaginação e espírito desafiador

Visitar o site do evento
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SEMINÁRIO ABMES: Processos
regulatórios das IES na Seres/MEC –
limites e avanços (I)

SEMINÁRIO ABMES: Processos
regulatórios das IES na Seres/MEC –
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