Relatório de Atividades do NRACE e Solicitação.

Prezado Presidente e Diretores da ABED,

Enquanto Coordenadora do Núcleo Regional ABED Ceará (NRACE) nomeada em outubro
de 2016 e, seguindo algumas responsabilidades pela Confiança que a ABED me concedeu, relato
abaixo algumas atividades e solicito alterações na composição do NRACE por entender que a cultura
colaborativa para o sucesso de um projeto é necessária e fundamental nos dias atuais.
Desde a validação do NRACE, projetamos algumas ações iniciais e parte delas já foram
colocadas em prática, sempre contando com apoio da ABED e alguns membros que representam
este Núcleo.
Em 2016, no 22o. CIAED, membros do Núcleo organizaram uma mesa redonda para debater
o tema sobre ''Formação de Professores na EAD" e a partir destas discussões, projetamos algumas
possibilidades para darmos início as ações do Núcleo recém aprovado no Estado do Ceará. Iniciamos
algumas propostas e conversas com a secretaria executiva da ABED, que junto a presidência e
diretores nos apoiaram em todas as solicitações.
Para 2017 havíamos solicitado organizar o 13o. SENAED em Fortaleza e com apoio e
envolvimento de representantes de 4 Instituições iniciamos a negociação junto ABED que nos
concedeu esta oportunidade. Este evento ocorreu simultaneamente nas cidades de Fortaleza, Sobral
e Juazeiro do Norte, porém nos bastidores desta organização identificamos que algumas questões
políticas e pessoais para alguns dos representantes do NRACE se destacava em relação a dedicação
voluntária dos demais organizadores deste evento. Em Geral, o Evento foi um sucesso segundo
relatos da ABED e avaliação do público participante, porém as expectativas nas cidades de Sobral
ficaram a desejar tanto em termos de público participante quanto em relação a ausência de alguns
palestrantes que já estavam confirmados para compor abertura do evento e conferir palestra
confirmadas na programação preliminar.
Realizado em um modelo diferente dos eventos anteriores desta mesma categoria, o 13
SENAED superou em 40% o recorde de público presente em comparação a este mesmo evento
realizado nos últimos 5 anos em outros Estados. Vale ressaltar que um evento realizado em 3 cidades
do Estado do Ceará por transmissão simultânea e apenas contatos virtuais entre os organizadores,
foi um enorme desafio, porém sem dedicação dos envolvidos este Seminário jamais teria acontecido
com tanto sucesso e elogios. A Utilização do aplicativo Whatsapp foi a principal ferramenta utilizada
do começo ao fim do evento de forma sincronia para que todos os pontos divergentes das
transmissões fossem imediatamente ajustados e corrigidos, sendo assim o comprometimento dos
organizadores no ato do evento foi, sem dúvidas, a mais importante e fundamental atividade para que
o sucesso e satisfação do Público fosse superada. Entendemos que em qualquer situação,
imprevistos podem ocorrer, porém quando se há envolvimento e uma organização coletiva, a
colaboração entre os organizadores prevalece, uma vez que o respeito a equipe organizadora e a
comunicação é a alma do sucesso.
Ainda em 2017, no 23o CIAED o NRACE se fez presente com novos temas de mesa redonda
e inúmeros trabalhos foram apresentados, comprovando assim envolvimento com a EAD e
levantamento das possibilidades e necessidades que o Estado do Ceará solicita.

Previsto para iniciar uma nova organização em 2017 e implementação de novas ações logo
no primeiro semestre de 2018, representantes de diversas IES discutem ações para o Estado do
Ceará e sem dúvidas a dedicação voluntária destes representantes são extremamente fundamentais
para fortalecer a EaD no Estado. Em nome da Coordenação Geral do Núcleo ABED e em
reconhecimento aos envolvidos nestas ações desde o início deste Núcleo no Estado do Ceará, solicito
as seguintes alterações na composição dos nomes que compõe o NRACE.


A Coordenação Geral do NRACE se mantem com a Dra Lana Paula Crivelaro Monteiro de
Almeida (UNIFOR).



O Coordenador Adjunto João José Saraiva da Fonseca será substituído por Prof Marcos
Ricarte (UNICHRISTUS)



O Coordenador Assistente Herbert Lima será substituído por Prof Roberto Michelan (FAP).

Esta solicitação na alteração dos nomes da coordenação NRACE se oficializa, por reconhecer
que para o desenvolvimento de novos projetos para o Estado do Ceará, é preciso contar com uma
equipe de coordenadores e professores comprometidos voluntariamente, que se responsabilize do
começo ao fim de um evento, inclusive posteriormente a ele, para que a avaliação e feedbacks
possam ser computados, discutidos e ajustados para melhorar a cada atividade proposta.
Ainda temos inúmeras propostas para levantar junto a ABED e sem o apoio de coordenadores
envolvidos e mais professores de diferentes IES comprometidos voluntariamente, não será possível
dar continuidade no andamento deste Núcleo no Estado do Ceará.
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