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ABED realiza JOVAED 2020 de 26 a 31/07

      

A partir do próximo domingo (dia 26/07), tem início a JOVAED (Jornada Virtual ABED de

Educação a Distância), que se estende até 31 de julho. Intitulado como a Semana da Inovação

na EAD, o evento acontece todos os dias das 16h30 às 22h e será 100% virtual (online), aberto

e gratuito. Para esta edição é importante dizer que os temas debatidos são os que foram os

mais pedidos pelo público: A EAD após a pandemia; Alcance e Políticas Públicas para a

Educação; Melhora da experiência do aluno EAD e Como utilizar inteligência artificial e

simuladores. A transmissão será ao vivo pelo Canal da ABED (Associação Brasileira de

Educação a Distância) no Youtube.

A ideia da realização da JOVAED é justamente visando contribuir com conhecimento para

professores, gestores e especialistas da área de educação, além de alunos e seus pais. As
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atividades serão totalmente síncronas, no formato webinar, com os participantes podendo fazer

perguntas em tempo real. O evento está sendo coordenado pela Paola Cicarelli, que é

Conselheira de Inovação da ABED e fundadora da Plataforma Cuboz; José Manuel Moran, que

é professor associado da ABED e um dos ícones no Brasil quando se pensa em Metodologias

Ativas e Inovação na Educação; e Fabiano Birchal, que é educador que atua nas áreas de

Empreendedorismo, Inovação, Desenvolvimento de Pessoas e Estratégias de Negócios.

O evento vai contar ainda com a presença de professores convidados que trabalham em

projetos inovadores e que na ocasião vão compartilhar suas experiências e melhores práticas.

“A Educação a Distância é cada vez mais uma realidade na vida da população no Brasil e no

mundo, processo este que se intensificou ainda mais com a pandemia de covid-19. Nesses

meses todos de isolamento social, professores, instituições de ensino, alunos e famílias inteiras

tiveram que se adaptar a esta nova rotina, que cada vez mais passa a ser mediada por

tecnologias, por isso acredito que a EAD representa o futuro da Educação”, declara Fredric

Litto, presidente da ABED.

É importante dizer que após o evento será emitido certificado gratuitamente a todos os

participantes inscritos na JOVAED. Para inscrições ou conferir a programação completa, basta

acessar o site oficial do evento, cujo link é: https://lnkd.in/dPU7P4T.

Serviços:

Evento: JOVAED (Jornada Virtual ABED de Educação a Distância)

Data: de 26 a 31/07/2020

Local: 100% online (virtual)

Inscrições e participação: gratuita

Transmissão: Canal da ABED no Youtube – https://www.youtube.com/user/marketingabed

Mais informações na página do evento: https://lnkd.in/dPU7P4T
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SOBRE NÓS ::

>> Contato

>> Segs-Seo

>> PubliEditorial

>> Super-Destaque

>> Alerta Roubo PRF

>> Delegacias - BO

>> Nossa Missão

>> Termo de Uso

>> Login

SIGA-NOS ::

>> Facebook

>> Grupo no Face

>> Linkedin

>> Twitter

>> Pinterest

>> YouTube

>> Quem Somos?

https://www.unicos.com.br/
https://www.facebook.com/groups/portalnacional/
https://www.segs.com.br/home/contato-com-o-segs
https://www.segs.com.br/home/serv/segs-seo
https://www.segs.com.br/home/serv/publieditorial
https://www.segs.com.br/home/serv/super-destaque
https://www.segs.com.br/veiculos/alerta-de-roubo-prf
https://www.segs.com.br/home/delegacias
https://www.segs.com.br/home/sobre-o-segs/nossa-missao
https://www.segs.com.br/home/sobre-o-segs/termos-de-uso
https://www.segs.com.br/home/usuario/login
https://www.facebook.com/segs.portalnacional
https://www.facebook.com/groups/portalnacional/
https://www.linkedin.com/in/segs-com-br-portal-nacional-89abb424/
https://twitter.com/portal_nacional
https://br.pinterest.com/segspnacional/
https://www.youtube.com/
https://www.segs.com.br/home/sobre-o-segs/quem-somos
https://www.segs.com.br/
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>> NewsLetter

>> Receber News

NOTÍCIAS ::

>> Seguros

>> Saúde

>> Veículos

>> Info & Ti

>> Economia

>> Educação

>> Eventos

>> Vagas

>> Demais

MAIS ITENS ::

>> Insurtech

>> Turismo

>> Agro

>> Receitas

>> Entretenimento

>> Frases

>> Mensagens

>> Piadas

>> Home 2016

https://www.segs.com.br/news/
https://www.segs.com.br/newsletter/receber-newsletter
https://www.segs.com.br/seguros
https://www.segs.com.br/saude
https://www.segs.com.br/veiculos
https://www.segs.com.br/info-ti
https://www.segs.com.br/mais/economia
https://www.segs.com.br/educacao
https://www.segs.com.br/eventos
https://www.segs.com.br/mais/vagas
https://www.segs.com.br/demais
https://www.segs.com.br/seguros/insurtech-e-fintech/insurtech
https://www.segs.com.br/mais/turismo-viagens
https://www.segs.com.br/mais/agro
https://www.segs.com.br/mais/receitas
https://www.segs.com.br/mais/entretenimento
https://www.segs.com.br/mais/frases
https://www.segs.com.br/mais/mensagens
https://www.segs.com.br/mais/piadas
https://www.segs.com.br/2016/
https://www.segs.com.br/newsletter/receber-newsletter
https://www.segs.com.br/
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