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Relação de Artigos Aprovados - Comunicação Oral
Título do Trabalho
Curso especial de metodologia didática a distância: ambiente de formação em serviço de docentes
da Marinha do Brasil
Estudo do potencial do MEC e da Capes como atores de transferência de suas políticas sobre EaD
para as Instituições de Ensino Superior
O uso da Tecnologia para Alfabetizar e Letrar no século XXI
A importância do planejamento estratégico para a qualidade da Educação a Distância.
O processo de tutoria online na Educação a Distância

Fórum Ead: Debates sobre a educação de surdos no Brasil
Educação à Distância na construção de fronteiras sociais: a mediação do professor como “ponte”
entre o desejável e o ensino de qualidade
O uso de um instrumento digital colaborativo: uma experiência na disciplina de Alfabetização e
Letramento nas Licenciaturas em Pedagogia e Letras
O perfil do aluno de um curso de tecnologia em gastronomia na modalidade a Distância
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Título do Trabalho
Reações aos Procedimentos Instrucionais: relação com as Estratégias de Aprendizagem em ações
educacionais a distância.

Como utilizar alguns recursos tecnológicos para ensinar Português Língua Estrangeira
Análise Quantitativa do Desempenho dos Alunos em Avaliações na Disciplina de ICF1 do CEDERJ
Formação de professores no uso de Tecnologias da Informação e Comunicação para atuação em
Cursos Populares
Coletivo camaradas: cidade, produção artística e educação.
Diálogos sobre diversidade e educação inclusiva na formação docente dos/as estudantes de
licenciatura na modalidade Ead

Educação de jovens e adultos: um estudo sobre a formação docente
As influências da cultura digital na educação: O modo como as tecnologias influenciam as relações
educacionais e sociais

A utilização da ferramenta fórum no ensino presencial: um estudo de caso do curso de Pedagogia

Estratégias de ensino-aprendizagem na educação superior
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Título do Trabalho
As contribuições dos recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem no processo de ensinoaprendizagem

A escrita acadêmica: um olhar sobre a competência comunicativa dos alunos do ensino superior
Efetividade das experiências de aprendizagem em EaD: estudo sobre a avaliação continuada de
disciplina de nivelamento de cursos de pós-graduação lato sensu
Fórum de discussão: ferramenta para a promoção do pensamento crítico no ensino a distância
A autonomia universitária na implantação de disciplinas na modalidade a distância em cursos
presenciais de graduação: considerações sobre a legislação brasileira - um estudo temporal entre
2001 e 2018

Nome do(a)
Área Temática
Apresentador(a)
Talita Rafaella da
Silva Boldrin Dias Educação a Distância
Experiência de
Naiá Sadi
formação e atuação
Câmara
docente
Tiscianne
Cavalcante de
Alencar
Educação a Distância
Juliana Chueire
Lyra
Educação a Distância
Dyjalma Antonio
Bassoli
Educação a Distância

