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São Paulo, 15 de abril de 2019. 

 
Prezado(a), 

 
 

No ensejo das atividades da Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa – RECLA, temos 
o prazer de convidá-lo(a) a participar do XXIV Encontro Internacional RECLA, co-organizado 
pela Fundação Escola de Comercio Álvares Penteado – FECAP, intitulado “Fatores Críticos de 
Sucesso na Educação Continuada Virtual”.  

  
O Pré-Encontro ocorrerá no dia 8 de outubro de 2019 e o XXIV Encontro Internacional ocorrerá de 
9 a 11 de outubro de 2019.  
 
No Encontro haverá conferências, paineis, oficinas, apresentação de experiências e espaço para 
interação entre as diferentes unidades de educação continuada das instituições de ensino latino-
americanas e europeias que participarão do Encontro. 
 
A programação acadêmica traz os desafios para a educação continuada em relação à formação 
virtual, que cada vez mais adquire relevância em função do crescente avanço da tecnologia, o que 
leva as unidades de educação continuada a considerar a virtualização como uma das mais 
importantes tendências de aprendizagem do século XXI. 
 
Os eixos temáticos do Encontro são: 
1. Desafios didático-pedagógicos e como abordá-los. 
2. Estratégias e políticas para gerenciar a educação continuada virtual. 
3. Desenho e avaliação da experiencia do usuário online. 
4. Inovação e o futuro da educação continuada virtual. 
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Queremos convidá-lo(a) a submeter suas experiências sobre “Educação Continuada Virtual” nos 
seguintes formatos: 

 

 Oficinas: com foco em aprendizados práticos e experiências; interativas. 
 

 Pesquisas e avaliações: apresentação de resultados de pesquisas, avaliações, levantamentos e 
análise de dados, ou outros trabalhos empíricos (qualitativos ou quantitativos) que mostrem uma 
realidade representativa (em uma instituição de ensino, região, país, ou a partir de uma 
perspectiva comparativa). 
 

 Casos: apresentação de um exemplo (programa, projeto, prática etc.) sem intenção de 
representatividade, e que dê conta de uma necessidade específica e como é tratada a partir de 
uma perspectiva de educação continuada. 
 
A data-limite para o envio de propostas é 17 de junho. Você pode consultar os termos da chamada 
de trabalhos  AQUI. 
 
Para as Instituições de Ensino associadas à RECLA, a taxa de inscrição individual tem o valor de R$ 
1.500,00 até 31 de agosto de 2019. Para as não associadas, o valor é de R$ 1.600,00. Esse 
montante inclui: participação em todas as atividades acadêmicas e de carácter sociocultural do 
Pré-Encontro e do Encontro, material, alimentação durante a programação acadêmica, traslados 
de ida e volta do hotel-sede ao local das atividades programadas e certificado de participação. 

 
Agradecemos sua atenção e esperamos contar com sua valiosa participação. Queremos convidá-
lo(a) a visitar a página do Encontro na internet, na qual você encontrará todas as informações 
acadêmicas e logísticas do Encontro: https://encuentro-internacional.recla.org/ 
 
Atenciosamente. 
 
 
Prof. Dr. Taiguara Langrafe     Prof. Dr. Carlos Loures 
Vice-Reitor da FECAP      Coordenador local do Encontro 
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