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Regina Tavares de Menezes – Cruzeiro do Sul Educacional
Graduada em Jornalismo pela Universidade Cruzeiro do Sul (2003), com mestrado em Ciências Sociais (2007), doutorado
em Comunicação e Semió ca (2015), ambos pela PUC-SP (Pon ﬁca Universidade Católica de São Paulo), pós-graduação
em Teaching and Learning in Higher Educa on (2020) pela University of Tampere e especialização em Ensino e
Aprendizagem na Educação Superior pela Universidade São Judas (2020). Desde 2004 é docente com jornada integral no
grupo Cruzeiro do Sul Educacional, além de sua experiência em produção de mídias educa vas, materiais didá co
audiovisuais, videodocumentários e veículos jornalís cos. Atualmente, é gerente do setor de Mídias e Canais de
Comunicação da Cruzeiro do Sul Virtual, integra a Equipe Mul disciplinar e é coordenadora do NIAC (Núcleo de Inovação
Acadêmica).

Diego Dias - VG Educacional
Economista, mestre em Teoria Econômica, atua no setor educacional há 15 anos, especialmente trabalhando com
Educação a Distância. Há 10 anos é sócio e Diretor de Operações da VG Educacional.

Patricia Rodrigues – Teleaula EaD
Consultora e mentora em EAD (Educação a Distância), marke ng e audiovisual. Formação acadêmica em Gerência de
Marke ng (UNIDERP), Especialista em EAD SENAC/MS, pós-graduada no MBA em Gestão Estratégica de Negócios
(UNIDERP). Especialista em Coaching de Carreira pelo Centro ADH. Pós-graduanda em Psicanálise (FAMART). Associada da
ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância. Atua na EAD desde 2005, atendendo diversas ins tuições do país e
exterior capacitando professores, equipe técnica e proﬁssionais de diversas áreas para criação de cursos online, atuação
em vídeos, lives, videoaulas e produção audiovisual na EAD. Ao todo, mais de 3.000 proﬁssionais foram capacitados no
Brasil e exterior seguindo o método VT EAD. Autora do livro Socorro, preciso gravar uma videoaula - o guia completo do
planejamento à performance em vídeo e coautora dos livros Docência online independente - novos horizontes
proﬁssionais na educação (organizado por Régis Tractenberg) e Educação e Tecnologia na América La na (organizado por
Rosangela Mar ns Carrara e Miguel Alfredo Orth).
Moderação:

Ivete Palange - ABED
Formação em Psicologia (USP) com especialização em Comunicação Social (ECA -USP). Possui mais de três décadas de
experiências em projetos educacionais presenciais e a distância, realizados em diversas ins tuições, além de publicação
de livros, ar gos, e textos técnicos na área. Atualmente é conselheira da Associação Brasileira de Educação a Distância e
atua, como proﬁssional autônoma, no desenvolvimento de materiais educacionais para disciplinas a distância e
consultoria em projetos educacionais presenciais e a distância para diversas ins tuições.
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