Bairro do Zimpeto, Av de Moçambique, Condomínio Vila Olímpica, Bloco 22, Ed 4, R/C, Tel 21 333294, Fax: 21 333293

TERMOS DE REFERÊNCIA DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA
Maputo, 28 a 29 de Agosto de 2019
"Mediação Pedagógica na Educação Aberta e à Distância (EAD) "
Local do eventoː Universidade Pedagógica –Maputo ( UP Maputo), Campus da Lhanguene

Contextualização
O Centro de Educação Aberta e à Distância (CEAD) da Universidade Pedagógica (UP) tem
organizado desde 2012, conferências nacionais bienais, dedicadas a reunir um número
significativo de acadêmicos, pesquisadores e gestores de EaD para discutir e divulgar resultados
de pesquisas científicas e compartilhar experiências inovadoras para o desenvolvimento da EAD
no país.
Em 2012 as discussões foram à volta do tema ʺPráticas diversificadas de Educação à Distância
em Moçambique", em 2014 discutiu-se a “Gestão sistémica da EAD” e em 2016 o foco foi a
temática “Efectividade das interacções entre os envolvidos no sistema de EAD”.
Dando sequência a estas acções, a Universidade Pedagógica de Maputo -CEAD organiza, de 28 a
29 de Agosto a IV Conferência de EAD sob o lema "Mediação Pedagógica na Educação Aberta
e à Distância (EAD)". Actualmente muitas instituições provedoras de cursos à distância em
Moçambique optam pela docência online com recurso a Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVAs), o que exige, dos docentes, um redimensionamento do seu papel na orientação da
aprendizagem e no processo de avaliação dos estudantes.
Neste contexto, esta conferência, tem os seguintes objectivos:
i)

Debater sobre Metodologias activas na EAD;

ii)

Discutir o papel das TIC’s na Mediação Pedagógica na EAD;

iii)

Reflectir sobre o processo de Avaliação da Aprendizagem na EAD;

iv)

Divulgar relatos de experiências de implementação de cursos abertos e à distância
oferecidos com o suporte de ambientes virtuais de aprendizagem.

Temas
Tema 1: Metodologias Activas na EAD
Tema 2: Mediação Pedagógica em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Tema 3: Avaliação da aprendizagem na EAD

Resultados esperados
o Socializado o debate sobre a utilização de diferentes tipos de metodologias activas na
EAD, mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem e avaliação da
aprendizagem na EAD
o Realizada a troca de experiências entre pesquisadores e fazedores da EAD em
Moçambique e no mundo.
o Publicadas as comunicações da conferência.
Participantes
Para a conferência são convidados a participar todos os que desenvolvem estudos e pesquisas sobre
a EAD, provedores de EAD, estudantes e demais interessados nesta área.

Metodologia
Na conferência serão feitas apresentações em plenária e em sessões paralelas.
Comunicações
A conferência contará com duas categorias de comunicações ː Pesquisas académicas e Relatos de
experiências.
Na categoria de pesquisas académicas os autores deverão submeter o texto completo, contendo
objectivos da pesquisa, metodologia, fundamentação teórica, resultados obtidos e considerações
finais/ conclusões.
Na categoria de relato de experiências os autores deverão submeter o texto completo, contendo os
objetivos da actividade desenvolvida, fundamentação teórica, descrição da actividade realizada
(metodologia), resultados obtidos e as considerações finais.
As comunicações devem ser escritas em Língua Portuguesa ou Inglesa. Os textos nas duas
categorias devem obedecer às seguintes regras: conter de 8 a 12 páginas, já incluindo as referências
bibliográficas e as figuras; O tamanho da letra 12; fonte times New Roman; Espaço de letra entre
as linhas 1.5; as margens são: superior 3cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3cm; direita 2cm.

Inscrição e submissão de trabalhos
A inscrição para a Conferência e envio dos resumos deve ser feita até ao dia 30 de junho de 2019,
mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento, na conta bancária abaixo indicada,
de 500,00 Mt (docentes, pesquisadores, provedores) e 100,00 Mt (estudante). Os trabalhos
completos devem ser enviados até 30 de Julho de 2019.
Ficha de inscrição disponivel em: conf-ead.weebly.com
Detalhes bancários: Banco Millennium BIM
Titular da conta: UP-CEAD
Número da conta: 167972379
Email para envio de trabalhos: up.confead@gmail.com
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