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Marcos Ota – Cruzeiro do Sul Educacional
Mestrado em Ciências da Educação e doutorado em Ensino com pós-doutoramento em competências digitais docentes.
Gerente de Tecnologia Educacional da Cruzeiro do Sul Educacional. Experiência de 20 anos nas áreas de Educação e
Tecnologia, em especial projetos de inovação pedagógica, formação docente, criação de cursos superiores na modalidade
a distância e metodologias híbridas. Realiza programas de formação para diversas áreas, desenvolve pesquisas em
aprendizagem adapta va, ambientes virtuais, ensino híbrido, metodologias a vas, design educacional, learning
experience design, m-learning, competências digitais docentes e es los de uso dos espaços virtuais.

Be na von Staa - D2L
Consultora para o desenvolvimento e promoção de inovação da educação. Trabalha com tecnologia educacional deste o
ano 2000. Atualmente, dedica-se à criação de produtos inovadores para o letramento digital, para a Educação Básica e o
Ensino Superior. É coordenadora do CensoEAD.Br, da ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância.

Márcia Aguiar – FGV
Gerente da área de assessoria educacional da SOL/IDE na FGV.Doutoranda em Polí cas Públicas pela UERJ, possui
mestrado em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, MBA em
Gestão Universitária pelo Centro Universitário Carioca. Atua também como professora dos cursos de Avaliação e de
Pedagogia da Faculdade Cesgranrio. Já exerceu a função de avaliadora do Inep/MEC para avaliação qualita va dos polos
da UAB, além de já ter exercido a função de tutora e de coordenadora de tutoria. Atuou ainda como coordenadora de pósgraduação, coordenadora de EAD; gerente de projetos corpora vos e desenhista instrucional.

Ana Pereira - Cypher
Designer educacional com mais de 15 anos de experiência prá ca em EAD, com especialização em Tecnologias Digitais
Aplicadas à Educação (IFES). Atualmente é Especialista EdTech do Ambiente Virtual de Aprendizagem NEO LMS - CYPHER
LEARNING com foco em empoderar professores e proﬁssionais de T&D no uso de tecnologias digitais na aprendizagem.
Moderação:

Veronica Molina – Masterclass
Fundadora e CEO da Masterclass, função que desempenha desde 2020 e embaixadora Genially no Brasil e Comendadora
da Ordem JK de 2021 no setor de empreendedorismo e educação. Focada em trabalhar com tecnologias da educação e
tecnologia da inteligência. Tem passagem por grandes escolas no Brasil, além da idealização do 1º Congresso Online de
Metodologias A vas.(ICONONMETA). Graduada em letras português-espanhol pela UMESP, Especialista em Tecnologias
da Inovação na Educação pela Anhembi Morumbi, Master pela Universidad de Cantábria En Enseñanza Universitária del
español como 2º idioma, Mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC SP e pesquisadora na área da
educação e recursos tecnológicos e suas abordagens metodológicas.
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