
 
 

 

DNEAD 2018 - Dia Nacional de Educação a Distância  

(Encontro Presencial Gratuito) 

27 de novembro de 2018 – das 08h00 às 18h00  

Auditório Ruy Barbosa – Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Campus Higienópolis - Rua Itambé n° 135 - Higienópolis - São Paulo 

 

 

“AS PRÁTICAS DA EAD” 

A EAD é uma modalidade de ensino e aprendizagem que demanda práticas de gestão, docência e até de 

estudo muito particulares. O que as instituições têm feito para garantir a formação dos alunos em todos os 

estados do país em cursos das mais variadas áreas do conhecimento? Neste DNEAD você vai descobrir! 

08h00 - Credenciamento 

09h00 - Sessão de Abertura 

Momento Devocional 

Pronunciamentos: ABED / MACKENZIE  

Lançamento “15° SENAED – Seminário Nacional ABED de EaD 2019” – Paulo Borges Campos Júnior – Reitor 

da Universidade Metodista de São Paulo 

Lançamento projeto: “A Educação a Distância no contexto atual: 50 temas e 50 dias online” – Fernanda 

Furuno – Grupo A 

Premiação do “Prêmio ABED-INTERSABERES de Jornalismo para EaD 2018” – Gley Fabiano C. Xavier - FAAP 

10h15 - CensoEaD.br  

O que as instituições oferecem aos alunos com os recursos financeiros que têm à disposição? Existem 

ofertas de conteúdo e de atendimento ao aluno que são típicas dos cursos de baixo custo ou de alto custo? 

Betina von Staa - ABED 

10h45 - Palestra “A Desistência Escolar nos Cursos de Graduação em Ensino a Distância – Um Problema 

com Características Brasileiras” 

Italo Francisco Curcio – Mackenzie  

11h15 - Painel “Quais são as tecnologias, as estratégias de gestão e as estratégias educacionais que fazem 

mais diferença na EaD?”  

Observa-se que os cursos que potencialmente sofrem mais evasão também são os que recebem mais 

investimento. Quais são as estratégias que os gestores têm desenvolvido para evitar evasão? Quais sãos as 

tecnologias, as estratégias de gestão e as estratégias educacionais que fazem mais diferença? 

Renato Dutra - IESB 

Vilma Silva Lima – UNICSUL 

Esmeralda Rizzo - Mackenzie 

Coordenação: Rita Maria de Lino Tarcia - ABED 

 

12h30 - Intervalo 

14h00 - Painel “Quais são as estratégias que as instituições adotam na elaboração de materiais 

instrucionais para cativar os alunos?” 

http://abed.org.br/dianacionaldaead2018/fernanda_furuno.pdf
http://www.abed.org.br/dianacionaldaead2018/betina_staa.pdf
http://www.abed.org.br/dianacionaldaead2018/italo_curcio.pdf
http://abed.org.br/dianacionaldaead2018/vilma_lima.pdf
http://abed.org.br/dianacionaldaead2018/esmeralda_rizzo.pdf


Engajar aluno não é tarefa simples. Quais são as estratégias que as instituições adotam na elaboração de 

materiais instrucionais para cativar os alunos? Há inovações tecnológicas nesta área? Têm sido adotadas 

novas metodologias? Os cursos de diferentes áreas do conhecimento têm especificidades? Quais são as 

habilidades que só se aprende de forma presencial, e o que os cursos de EAD fazem para atender esta 

demanda? 

Regina Tavares de Menezes – UNIFRAN 

Margarete Lazzaris Kleis – Delinea 

Natacha Bertoia da Silva - Mackenzie 

Coordenação: Rita Maria de Lino Tarcia - ABED 

 

15h30 – Painel “Encontro integrador das Licenciaturas EaD Mackenzie: a prática, o estágio e o 

protagonismo estudantil” 

A experiência da prática como componente curricular e os estágios supervisionados como possibilidade de 

integração entre cursos de licenciatura e desenvolvimento do protagonismo estudantil. 

Marili Moreira da Silva Vieira - Mackenzie 

Ana Lúcia de Souza Lopes – Mackenzie 

Adriana Camejo da Silva – Mackenzie 

Coordenação: Esmeralda Rizzo - Mackenzie  

16h30 - Intervalo para Café 

17h00 - Teologia online. Desafios e desenvolvimentos do ensino confessional na pós-graduação EAD do 

CP Andrew Jumper 

Dario de Araujo Cardoso - Mackenzie 

17h30 – Encerramento do Evento 

Pronunciamentos: MACKENZIE / ABED 

 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR – SUJEITA A ALTERAÇÕES 

http://www.abed.org.br/dianacionaldaead2018/regina_menezes.pdf
http://abed.org.br/dianacionaldaead2018/margarete_kleis.pdf
http://abed.org.br/dianacionaldaead2018/natacha_bertoia.pdf
http://abed.org.br/dianacionaldaead2018/dario_cardoso.pdf

