
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
A educação a distância ocupa lugar de destaque no atual 
cenário educacional brasileiro, dadas as políticas de expansão 
do ensino superior e as múltiplas possibilidades de interação 
pedagógica propiciadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação. No entanto, a institucionalização da EaD tem 
se constituído em desafio às instituições públicas de ensino 
superior (IPES), que precisam definir sistemas de gestão e 
operacionalização específicos. Sem a intenção de esgotar os 
aspectos a serem efetivados ainda no âmbito das IPES, é 
possível pontuar alguns deles que precisam ser enfrentados 
para a constituição de um sistema de educação a distância de 
qualidade: 

 Definir um órgão específico para gestão da EaD 

 Consolidar políticas de EaD 

 Garantir a participação de representantes dos 
cursos EaD nas instâncias deliberativas 

 Alocar vagas de docentes para EaD 

 Garantir a participação dos discentes dos cursos 
EaD nos programas e projetos da IPES 

 Produzir material didático de qualidade 

 Usar tecnologias e outras mídias com eficiência 

 Regulamentara tutoria 

 Promover diálogos/articulações entre os cursos a 
distância e presenciais 

 Estabelecer parcerias com as prefeituras e os polos 

 Superar preconceitos/resistências em relação à EaD 
 

No que se refere aos cursos de formação do profissional da 
educação, existem demandas específicas, sobretudo aquelas 
voltadas para as normas de funcionamento do estágio, a 
mediação pedagógica da tutoria, o processo de avaliação da 
aprendizagem, a disciplina de Libras, dentre outras. 
Com o objetivo de refletir sobre essas demandas, este evento 
científico se pauta pela intenção de articular pesquisadores, 
docentes e discentes da EaD, e de favorecer a troca de 
experiências e a divulgação de pesquisas científicas realizadas 
em diversas instituições brasileiras, tendo como foco 
políticas, saberes e práticas educativas na EaD, especialmente 
nos cursos de Pedagogia. Para tanto, a metodologia do 
evento privilegia a socialização e a discussão de pesquisas e, 
consequentemente, a ampliação dos canais de difusão e 

interlocução entre os diferentes segmentos da comunidade 
científica, acadêmica e educacional do Brasil.  
 
OBJETIVOS 

- Propiciar a discussão sobre políticas, saberes e práticas 
educativas com profissionais e pesquisadores da EaD, 
docentes e discentes dos Cursos de graduação em Pedagogia 
e de outras licenciaturas na modalidade a distância. 

- Promover um espaço de troca de experiências sobre o 
exercício da docência em cursos a distância. 

- Contribuir para o processo de formação inicial e continuada 
de profissionais da EaD e de áreas afins. 

- Possibilitar o diálogo entre estudiosos e pesquisadores da 
EaD, incentivando a formação de redes e de grupos 
interinstitucionais. 

 
EIXOS TEMÁTICOS PARA COMPOSIÇÃO DOS 
GRUPOS DE DISCUSSÃO: 

 
1. Política e Gestão em EaD 
2. Docência, Tutoria e Mediação Pedagógica 
3. Curso de Pedagogia EaD: Currículo, Estágio, Avaliação 
4. Avaliação em EaD 
5. Recursos e Materiais didáticos em EaD 

Público Alvo: Estudiosos e pesquisadores em EaD, docentes e 
discentes dos Cursos de graduação em Pedagogia e demais 
licenciaturas. 

PROGRAMAÇÃO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINICURSOS  

 

Para escolher um minicurso acesse: www.faced.ufu.br 

 

As inscrições para minicurso serão efetuadas no ato do 

credenciamento por ordem de chegada. Vagas limitadas! 

 

Os locais de realização dos minicursos e de apresentação dos 

trabalhos/GDs serão informados no caderno de programação 

do evento. 

 

26/08/2014 

16:00 – Credenciamento /Anfiteatro 3Q 
18:00– Solenidade de Abertura 
19:00 – Atividade Cultural  
19:30 – Conferência de abertura. 
Tema:Panorama das políticas públicas em EaD no Brasil: 
desafios e perspectivas do curso de Pedagogia 
Conferencista: Prof. Ms. Marcello Ferreira – Coordenador Geral 
de Programas e Cursos em EaD/CAPES 
Coordenação:Profª. Dra. Maria Irene Miranda(UFU) 
Local: Anfiteatro do bloco 3Q 

 

 
28/08/2014 
8:30 – Apresentação de trabalhos/Grupos de discussão 
14:00 –17:00 – Minicursos 
19:00 – 21:30 – Palestra: A produção do material didático na EaD - 
Prof. Dr. Marco Silva – UERJ  
Coordenação: Profa. Dra. Diva Souza Silva – UFU  
Local: Anfiteatro bloco 3Q 

 
 

29/08/2014 
8:30 – Apresentação de trabalhos/Grupos de discussão 
14:00 –17:00 – Plenária de discussão dos GDs 
19:00 – Atividade Cultural 
19:30– 21:30–   Conferência de encerramento 
Tema: O processo de ensino e aprendizagem na EaD 
Prof. Dr. Armando Valente – UNICAMP 
Coordenação: Profa. Dra. Maria Irene Miranda – UFU  
Local: Anfiteatro 3Q 

 

 
27/08/2014 

8:30 – Mesa-redonda: Docência e Tutoria na EaD 
Profa. Dra. Edméa Santos – UERJ  
Profa. Dra. Denise Martins de Abreu e Lima - SESu-MEC 
Coordenação: Profa. Dra. Aléxia Pádua Franco – UFU 
Local: Anfiteatro bloco 3Q 
14:00-17:00: Minicurso 
19:00-21:30: Apresentação de trabalhos/Grupos de discussão 

 

http://www.faced.ufu.br/


 

 

 
Normas para apresentação de trabalhos 

 
Modalidade: Comunicação oral. No ato da inscrição, o(s) 
autor(es) deve(m) indicar o Eixo temático ao qual se vincula 
seu trabalho.  
Condições gerais para inscrição de trabalho 
1. Estar inscrito no evento, autores e coautores. 
2. Cada participante poderá inscrever até três trabalhos.  
Instruções para envio  
No ato da inscrição, deverão ser encaminhados os textos do 
resumo e do trabalho completo em um único arquivo. Não 
serão aceitos trabalhos incompletos. Os resumos e os textos 
completos aprovados pela comissão científica serão 
publicados em Anais, com ISSN, na página do evento. 
Atenção! O resumo e o texto completo deverão ser 
identificados pelo título do trabalho.  Para enviar os trabalhos 
acesse a página do evento em www.faced.ufu.br 
Resumo: O resumo do trabalho deve apresentar de 300 a 400 
palavras; fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento simples, sem parágrafo, sem bibliografia, sem 
notas, sem figuras (apenas texto).  
Trabalho completo: O texto completo deverá apresentar as 
especificações de formatação indicadas a seguir, seguindo o 
modelo proposto. Favor utilizar notas de fim, se forem 
necessárias, antes da bibliografia.  
Formatação do trabalho completo:  

 O trabalho completo deverá ter de 3.200 a 4.000 
palavras (de 8 a 10 páginas), incluindo notas  e 
bibliografia.  

 Papel tamanho A4.  

 Programa Word for Windows (versão 2003 ou 
superior).  

 Fonte Times New Roman. 

 Tamanho 12; espaçamento 1,5.  

 Margens: superior e inferior - 2,5;  
esquerda e direita - 3,0.  

 Alinhamento justificado.  

 Título em maiúsculo, centralizado e em negrito.  

 Nome do(s) autor(es) alinhado à direita depois de 
uma linha de espaço do título.  

 Vinculação institucional, logo abaixo do(s) nome(s) 
do(s) autor(es), também alinhado à direita.  

 Endereço eletrônico logo abaixo da vinculação 
institucional.  

 Depois de uma linha de espaço, o texto do 
trabalho.  

 Depois de duas linhas de espaço, as notas de fim, se 
forem necessárias. 

 Depois de duas linhas de espaço, a bibliografia, 
apresentada segundo as normas da ABNT.  

Obs.: Os textos que não estiverem com essa formatação 
serão reprovados. 
 
CRONOGRAMA 

 
Período/Data Ações 

De 05/05/2014 a 

15/06/2014 

Inscrições e submissão de 
trabalhos 

Dia 28/07/14 Divulgação da listagem com os 
trabalhos aprovados 
 

Dia 26/08/2014 Prazo final para inscrição de 
participantes sem 
apresentação de trabalhos 

 
Inscrições e Forma de efetuar o pagamento: 
Acesse:  www.faced.ufu.br 
Valores da taxa de Inscrição: 
Professores universitários: R$ 80,00 
Alunos de Graduação: R$ 35,00 e Pós-Graduação: R$ 50,00 
Professores Educação Básica e demais profissionais: R$ 60,00  
Mais Informações:semeadufu@gmail.com / (34) 3230-9416 
Coordenação Geral 
Profª. Dra. Maria Irene Miranda – UFU/FACED 
Comissão Organizadora:  
Profa. Dra. Aléxia Pádua Franco 
Profa. Dra. Diva Souza Silva 
Profa. Dra. Giseli do Vale Gatti 
Profa. Dra. Maria Irene Miranda 
Profa. Ms. Marisa Pinheiro Mourão 
Discente Margarete Sara de Moraes 
Secretária do Curso de Pedagogia EaD Patrícia Cardoso Rocha 
Realização: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA 
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