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Formadoras do Instituto Crescer apresentam trabalho
no Congresso ABED

» 20 de setembro de 2012 | Deixe um comentário

O trabalho “Categorias de colaboração: uma possibilidade na análise do percurso colaborativo” será

apresentado no Congresso da ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância).

O trabalho será apresentado em 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 no Centro de Convenções da UFMA em

São Luís (MA).

As autoras são Monica Mandaji (Universidade Paulista, PUCSP e Instituto Crescer), Renata Aquino

Ribeiro (PUC-SP e Instituto Crescer) e Renata Kelly  da Silva (PUC-SP, Secretaria de Estado da

Educação e Instituto Crescer). As formadoras Renata Aquino Ribeiro e Monica Mandaji participam

do Projeto Educonex@o em parceria com a NET Educação e do Projeto Liderança em parceria com o

British Council no Instituto Crescer. A pesquisadora Renata Kelly  da Silva já participou do

Aprendizagem Baseada em Projetos, curso em parceria Intel e Instituto Crescer, e participa do

Projeto Guia Intel Classmate.

A Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, sociedade Científica sem fins lucrativos,

voltada ao desenvolv imento da educação aberta, flexível e a distância promove o evento,

considerado o mais importante encontro de educação a distância da América Latina. Saiba mais em

http://www.abed.org.br/congresso2012.

Veja aqui a notificação sobre a aprovação do trabalho.

Veja o trabalho que será apresentado aqui.
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