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ABED realiza Semana da Inovação na EAD

Desde o último domingo (dia 26/07), teve 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 arti�cial 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 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 intensi�cou 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 certi�cado gratuitamente a todos os participantes inscritos na JOVAED. Para inscrições ou
conferir a programação completa, basta acessar o site o�cial do evento.
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