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PROFESSOR

Estamos vendo durante a pandemia que os celulares são cada vez mais as ferramentas de 
comunicação do século 21. Há quatro anos desenvolvemos um método de ensino EAD pelo 
celular, que pode ser utilizado pelo ensino médio, pelo ensino universitário e para 
treinamento de professores. Vamos passar em 6 horas todo conhecimento necessário 
para que você adote o EAD na sua instituição.

Demonstraremos como usar o telefone celular para diminuir os custos de produção e 
distribuição de material didático, videoaulas e podcasting, de uma forma organizada, que 
pode depois ser transcrita para a secretaria acadêmica da sua instituição, cumprindo as 
diretivas do MEC.

Conteúdo do Curso
Vamos aprender a organizar salas de aula no celular; organizar cursos estruturados para 
o celular; distribuir material didático pelo celular; produzir videoaulas e podcastings pelo 
celular. Também vamos demonstrar como transformar esse material em diários de classes 
com a anotação do material didático e presença dos alunos, e as atas de professores.

Público Alvo
Participantes interessados em baratear seus custos em EAD, assim como professores 
interessados em inovação.

Pré requisitos para os participantes
Um telefone smartphone de uso comum e saber utilizar o WhatsApp.

http://www.abed.org.br/hotsite/26-ciaed/pt/minicursos/

