Participação da ABED em Evento Acadêmico Científico em Moçambique
A Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, cumprindo seu papel de
disseminar e incentivar a Educação Aberta, Flexível e a Distância, participou da 3a
Conferência de Educação a Distância promovida pelo – Centro de Educação Aberta e a
Distância – CEAD da Universidade Pedagógica, em Moçambique no período de 09 a 11
de novembro de 2016.
A ABED foi representada pela Diretora Administrativa Financeira Profa. Dra. Rita Maria
Lino Tarcia que proferiu a palestra Papel do tutor na formação do estudante virtual, no
dia 09/11/2016.
A professora motivou a discussão acerca do crescimento e da expansão da Educação a
Distância no Brasil e no mundo e, consequentemente, da valorização do tutor que
assume papel importante não só no apoio ao estudante, mas também na gestão dos
processos de aprendizagem nos ambientes virtuais. Na palestra, foi discutido perfil do
tutor frente às demandas da modalidade a distância, seu papel no acompanhamento
ao estudante no ambiente virtual e as funcionalidades ou recursos utilizados para as
práticas de tutoria. Considerando os avanços tecnológicos, a Profa. Rita Maria propôs a
reflexão sobre a formação continuada de tutores como eixo fundamental para a
manutenção dos projetos de EaD e para a qualidade a dos processos vivenciados pelos
estudantes.
A diretora da ABED acompanhou os trabalhos durante todos os dias do evento quando
teve a oportunidade de compartilhar experiências, descobertas e práticas de EaD já
consolidadas no Brasil.
Além das contribuições e intervenções feitas durante as palestras e apresentações de
trabalhos das sessões paralelas, a Profa. Rita Maria também foi entrevistada pelo Prof.
Manuel Macanza e foi convidada para fazer parte do Conselho Científico da Revista
Científica Lyhalosho, na qual terá um artigo publicado referente à temática da palestra
proferida no evento.

A profa. Rita Maria estreitou relações com a diretora do CEAD Profa. Dra. Alice C. Binda
Freia, com a Profa. Dra. Suzete Buque responsável pelas práticas de tutoria e pelos
tutores estabelecendo a troca de materiais e de conhecimentos específicos dos
processos de educação a distância vinculados aos cursos de graduação no Brasil.
Durante o evento, a Diretora da ABED possibilitou o contato do Reitor Adjunto Prof. Dr.
Boaventura Aleixo com o Prof. Litto, presidente da ABED e com o Pró-Reitor de
Educação a Distância de Universidade Brasileira a fim de favorecer parcerias e
intercâmbios.
Cabe ainda destacar a oportunidade que a Profa. Rita Maria teve de dialogar com
acadêmico Orquídio Mimósio Nhampossa e sobre seu interesse de buscar
conhecimentos sobre formação docente no Brasil por meio de cursos a distância.
A vivência foi extremamente importante para a troca de conhecimentos e de
experiências e ficou planejada a presença de uma Delegação do CEAD da Universidade
Pedagógica - Moçambique no 23o Congresso Internacional ABED de Educação a
Distância, de 17 a 21 de setembro de 2017.

Clique AQUI para acessar a entrevista da Profª Rita Tarcia à UP – Universidade
Pedagógica de Moçambique

