
 
 
São Paulo, 27 de julho de 2012. 
 
At. 
Monica Mandaji - Universidade Paulista e PUCSP 
Renata Aquino - PUC SP e Instituto Crescer 
Renata Kelly da Silva - PUC SP e Secretaria de Estado da Educação 

 

Ref.: Informações sobre o Trabalho Científico (TC) Aprovado para Sessão Pôster: RE 279F- “Categorias de colaboração – Uma possibilidade na 

análise do percurso colaborativo” 
 
A Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED, sociedade Científica sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento da educação aberta, flexível 

e a distância, comunica que o seu trabalho em referência, submetido ao Conselho Científico foi Aprovado para Apresentação na Sessão Pôster no 18º 
CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância com tema “Histórias, Analíticas e Pensamento “Aberto” - Guias para o Futuro da 
EAD” que será realizado de 23 a 26 de setembro de 2012 na cidade de São Luís - MA 
 
A fim de que as informações, que deverão constar do programa oficial do Congresso, sejam rigorosamente corretas, solicitamos que envie mensagem 

para: ale@abed.org.br com o assunto: RE 279F Indicando no corpo da mensagem as informações que não correspondem com as abaixo descritas, 

além das solicitadas: 

• Nome, Nome completo da Instituição e e-mail dos autores 
                                               Monica Mandaji - Universidade Paulista e PUCSP - mmandaji@yahoo.com 
                                                  Renata Aquino - PUC SP e Instituto Crescer - renata.aquino@institutocrescer.org.br 
                                                  Renata Kelly da Silva - PUC SP e Secretaria de Estado da Educação - natakell@yahoo.com.br 
 

• Nome e e-mail do autor que fará a apresentação do pôster durante o evento. 

 

 

 
Apresentação: 
O pôster de seu trabalho deverá ser exposto na área da Expo - EAD no formato 90 x 120 cm em dia e horários a serem definidos. Ele deverá ser 
apresentado por ao menos um dos seus autores. Não haverá recursos disponíveis para a apresentação.  
No canto superior esquerdo deverá existir uma área de 15 x 10 cm conforme o modelo abaixo, contendo as informações do TC indicadas neste modelo. 
Conheça outros detalhes no link: http://www.abed.org.br/congresso2012/pdf/ExemploSP.pdf. Ele deverá ser entregue na Secretaria do evento para um 
dos colaboradores da equipe organizadora. 
 
 
 
Informações e procedimentos importantes para a sua participação no evento: 

 
 Os autores de trabalhos, aprovados e não apresentados, desconsiderando compromisso assumido, ficarão impedidos de submeter trabalhos para 

os Congressos Internacionais de Educação a Distância promovidos pela ABED, pelo período de dois anos. 
 

Lembramos que sua participação no sucesso do Congresso começa neste momento. Isto porque contamos com sua colaboração na 
divulgação deste evento, considerado o mais importante encontro de educação a distância da América Latina. http://www.abed.org.br/congresso2012 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Equipe Organizadora do  
18º CIED - Congresso Internacional de Educação a Distância 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


