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Congresso Internacional ABED de Educação a
Distância (CIAED). Durante cinco dias, o evento
receberá educadores, especialistas, pesquisadores e
dirigentes de organizações educacionais para
discutir assuntos diretamente relacionados à
educação a distância no Brasil e a inovação desse
modelo de ensino. 

Veja também:
» Veja como ter o seu texto sobre educação à
distância publicado
» Confira cursos à distância - e gratuitos - da Unesp
e Unicamp
» Todas as notícias de Educação

Entre as empresas palestrantes estará a Universia
Brasil, que apresentará a plataforma de e-
learning Miriada X com cursos em português e
espanhol. Os interessados terão a oportunidade de
participar de debates, apresentações de trabalhos
científicos, mesas redondas, minicursos e
workshops, além de conseguir ampliar seu network.

O congresso ocorrerá na Fundação Parque de
Eventos e Desenvolvimento de Bento Golçalves
(FUNDAPARQUE), localizado na Rua Alameda
Fenavinho, 481. Para mais informações, acesse o
site oficial do evento ou entre em contato com a
organização ligando para (11) 3275-3561 e
enviando e-mail para abed@abed.org.br.

 

SOBRE A ABED

A Associação Brasileira de Educação a
Distância (ABED) foi criada em 1995 por
educadores com interesse neste modelo de ensino a
distância, além da aplicação de novas tecnologias
no aprendizado. Dentre seus objetivos desta
sociedade científica sem fins lucrativos está
estimular a criatividade e a inovação na EaD.
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