
 Trabalhos Avaliação
Comunicação: elemento fundamental, para que os encontros presenciais no 

Polo UAB/ Bom Despacho sejam efetivados de acordo com a proposta de cada 

curso 
 Deferido

Docebo: uma experiência com Ambientes Virtuais de Aprendizagem  Deferido
Investigando Estratégias de Interação na Prática de Tutoria em EaD com Foco 

na Autonomia do Aluno  Deferido

Aprendizagem de inglês intrumental online para grandes grupos  Deferido
Estratégias de comunicação para a ead: produção de videoaulas na faculdade de 

políticas públicas – PAPP/CBH/UEMG  Deferido

O relacionamento interpessoal potencializando o Ensino a Distância  Deferido
O Facebook no Curso Pedagogia On-line UEMG: desdobramentos da efetiva 

participação dos alunos na rede social digital  Deferido

Acessibilidade linguística dos surdos no curso EAD: um estudo reflexivo  Deferido

Centro pedagógico: uma imersão na EAD  Deferido

Divulgação do CEABSF através da produção científica dos egressos  Deferido

Práticas Pedagógicas - Polo UAB - Governador Valadares  Deferido
Comunicação Dialógica: experiências com produtos comunicacionais no 

CEaD/UFU  Deferido

Os desafios do ensino superior na revolução digital  Deferido
O livro didático em HQ como recurso para conteúdos biológicos  Deferido

O trabalho do tutor na EaD: possibilidades e desafios  Deferido
Desafios na gestão de EaD no contexto dos polos de apoio presencial da 

Universidade Aberta do Brasil  Deferido

Os desafios da gestão de uma equipe multidisciplinar e das ações 

implementadas no Programa Escola de Gestores da UFOP  Deferido

Trilhas de aprendizagem: uma estratégia de dependência online na educação a 

distância
 Deferido

Demandas de formação: O alcance da MAGISTRA no cenário educacional 

mineiro   Deferido

Educação em Direitos Humanos e a Tecnologia EAD  Deferido
Patrimônio Imaterial: Novas possibilidades de difusão do conhecimento através 

da EaD  Deferido

A EAD como recurso de integração do servidor público: análises e adequações  Deferido

A utilização da web 2.0 como recurso tecnológico de informação e comunicação 

no Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército Brasil
 Deferido

Inclusão digital de adolescentes escolares: uma possibilidade por meio da 

educação a distância
 Deferido

O papel da UAB na formação de professores da educação básica pública : 

avanço ou retrocesso?
 Deferido

Conceitos primordiais para a produção de um Ambiente Virtual de Aprendizado 

funcional  Deferido

Expansão da Educação a Distância no IFMG: história, desafios e expectativas  Deferido

A integração entre o ensino presencial e a distância em uma Oficina de 

Educação Popular em Saúde  Deferido

O lugar da ética na consolidação da EAD  Deferido
Análise do fórum de discussão como atividade pedagógica na Educação a 

Distância (EAD)  Deferido

Falando aos polos: Proposta de ações de comunicação dirigidas para 

formadores de opinião locais  Deferido



A participação do jornalista nas Webconferências da Unicentro  Deferido

Telenfermagem: dez anos de experiência da Escola de Enferamgem da UFMG  Deferido

Um novo canal de informação para profissionais de saúde  Deferido
A Educação a distância na formação de professores, numa perspectiva além da 

tecnológica.  Deferido

Tutores a distância na orientação e divulgação de trabalhos de conclusão de 

cursos  Deferido

Novas Tecnologias e Ensino Superior: uma Experiência num Curso de 

Especialização, modalidade EAD  Deferido

Uso dos conceitos de interação humano-computador no desenvolvimento web 

para educação a distância
 Deferido

O ensino da LIBRAS por meio de práticas virtuais no contexto do ensino 

superior Indeferido

Curso de Aperfeiçoamento: A Programação Pactuada e Integrada – PPI como 

ferramenta de planejamento e gestão em saúde. Indeferido

Os desafios do ensino superior na revolução digital Indeferido
Considerações acerca da convergência do trabalho docente nas modalidades 

presencial e a distância
Indeferido

Teoria de Resposta ao Item com uso de software livre aplicado à Educação a 

Distância Indeferido

Avaliação do recurso Wiki do Moodle para a formação profissional de 

graduandos em enfermagem e capacitação de profissionais enfermeiros
Indeferido

Educação a distancia nos países da Amazônia: a experiência do curso de 

malária Indeferido

Contribuição da educação a distância para capacitação de profissionais de 

saúde
Indeferido

Mediatização e o Ensino a Distancia: os desafios da interatividade através de 

ferramentas pedagógicas Indeferido

Objeto de aprendizagem na arte de ensinar e de aprender Indeferido
O Núcleo de Educação à Distância da Fundação João Pinheiro: experiências, 

perspectivas e desafios Indeferido

Avaliaçãoda persistência de alunos do curso de especialização em saúde na 

modalidade a distânca do programa nacional de formação em administração 

pública

Indeferido

O papel do tutor no processo de avaliação em ambientes virtuais de 

aprendizagem: um estudo de caso
Indeferido

Inclusão informacional de adolescentes escolares Indeferido

Considerações sobre a parceria entre o Centro de Educação a Distância e as 

Unidades Acadêmicas da Universidade Federal de Uberlândia
Indeferido

Um recorte das produções sobre Formação de Professores para EaD no Brasil 

entre 2009 e 2014 Indeferido

A construção da identidade de gênero a partir de brinquedos e brincadeiras: 

Relato de Experiência Indeferido

Blended Learning e IPTV: benefícios e desafios atuais na Educação em 

Engenharia a Distância Indeferido


