


Convite

De 12 a 14 de novembro de 2014, a cidade do

Brasil será sede do XVI Encontro Ibero

Educação Superior a Distância ‐ XVI Enc

Associação Ibero‐americana de Educaçã

Distância, com o tema central:

“Inovações em Educação a DInovações em Educação a D

Perspectivas para a Ibero‐am
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O programa, o cronograma de atividades,

confirmados, assim como regras de submissão

XVI E t AIESAD tã di í iXVI Encontro AIESAD estão disponíveis na p

http://www.aiesad.org/encuentro/
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Eixos Temáticos

Os eixos temáticos abaixo devem nortear a

trabalhos a serem submetidos à aprova
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de pôsteres. Veja regras de s
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Boas práticas no uso da tecnol

ensino virtual
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N  f      EAD Novas ferramentas para a EAD 

Experiências inovadoras e alta qualidade da ins
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O XVI Encontro

Distância será or
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sidir a AIESAD, na pessoa de Carlos Eduardo

esidente da FundaçãoCECIERJ.



A Fundação CECIERJ / Consórci

A Fundação CECIERJ desenvolve projetos

educação superior a distância e divulgação cie

diretamente mais de 60 mil pessoas/ano rep /

municípios do Estado do Rio de Janeiro, com a

de graduação a distância por intermédio doCo
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E d d Ri d J i iEstado do Rio de Janeiro e sete univer

(Universidade do Estado do Rio de Ja

Universidade Estadual do Norte flumin

Universidade Federal Fluminense – UFF; Univ

do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Univers

Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal

Janeiro – UFRRJ, e Centro Federal de Educa

Celso Suckow da Fonseca ‐CEFET).)

o CEDERJ 

s nas áreas de

entífica, atingindo

esidentes nos 929
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id d úblirsidades públicas
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versidade Federal

sidade Federal do
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ação Tecnológica
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Conselho Diretivo ‐A

Presidente
Dr. Carlos Eduardo Bielschowsky.
Centro de Educação a Distancia do Estado de R
(CEDERJ). Brasil.

Primeiro Vice‐Presidente
Dr. Alejandro Tiana Ferrer. Reitor
Universidade Nacional de Educacão a Distanci
Espanha.

Segundo Vice‐Presidente
Dr. Jaime Leal Afanador. Reitor
Universidade Nacional Aberta e a Distancia (UN

Terceiro Vice‐Presidente
Mag Luis Guillermo Carpio Malavasi. Reitor
Universidade Estatal a Distância (UNED). Costa

Secretaria‐Permanente e Tesoureira
Dra. Rosário Domingo Navas. Vice‐reitora de Q
Internacionalização.
Universidade Nacional de Educação a Distânci
Espanha.

bMembros
Dr. Ángel Hernández. Reitor
Universidade Aberta para Adultos (UAPA). Rep
Dominicana.

Dr. José Barbosa Corbacho. Reitor
Universidade Técnica Particular de Loja  EquadUniversidade Técnica Particular de Loja. Equad
Dr. Paulo Maria Bastos da Silva Dias. Reitor
Universidade Aberta (UAb). Portugal.

Lic. Gustavo Lugones. Reitor
Universidade Nacional de Quilmes. Argentina.
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Página do evento: 

Página da AIESAD

Informações sobre

Informações sobre
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CNP   C lh  NCNPq –Conselho N

Tecnológico ‐

Ministério da Ciênc

FAPERJ – Fundaçã

Janeiro

UAB –Universidad

 www.aiesad.org/encuentro
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e trabalhos científicos: nucleo3@aiesad.org

e o evento: comunicacion@aiesad.org

 de Fomento
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ão de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

de Aberta do Brasil – Ministério da Educação


