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Na implantação de um Sistema Nacional de
 Ensino Superior Aberto e a Distância,

 contribui decisivamente a existência de um 
amplo parque editorial, de inúmeras emissoras 

de rádio, além de uma excelente rede de 
comunicação postal, telefônica e via satélite, 

que, as instituições de Ensino Superior, 
principalmente, têm utilizado no crescimento

do Sistema de Ensino a Distância.
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Conceito Inovador

APRESENTAÇÃO
O Brasil tem assistido, nos últimos anos, a uma “explosão tipo big bang” 
na oferta de E-Learning e de programas de estudo a distância em todos 
os níveis da oferta educativa.

Enquanto muitas dessas oportunidades de aprendizagem apoiadas em 
TIC atingem os mais elevados padrões de referências internacionais,  
outras são de natureza duvidosa e padecem de um desenho pedagógico 
pobre. Assim, há uma preocupação crescente com os controles de  
garantia de qualidade e com a proteção do interesse público na  
educação, um objetivo que deve ser garantido, independentemente da 
natureza do provedor.

Particularmente, no domínio do Ensino Superior, constata-se uma pro- 
liferação de provedores privados, operando em um ambiente de mercado 
não regulamentado, o que poderá acarretar graves consequências para 
a credibilidade global do sistema educativo e ameaçar a formação de 
um mercado equilibrado no cenário brasileiro do Ensino Superior.

O objetivo do Seminário Internacional Brasil-Europa sobre Qualidade e 
Acreditação do Sistema de E-Learning no Ensino Superior será o de pro-
porcionar um conhecimento seminal sobre o pensamento e experiências  
europeias relevantes no vasto domínio da Educação a Distância no Ensino  
Superior. Especificamente, o Seminário irá analisar e discutir as  
dimensões fundamentais da qualidade, avaliação, acreditação e políticas de  
melhoria institucional e pedagógica, temas que ocupam a agenda  
prioritária do Sistema Europeu de Instituições de Ensino Superior, a saber:

• Garantia de Qualidade
• Procedimentos e práticas de auto-avaliação
• Avaliação externa e auditorias
• Modelos em aplicação visando a acreditação, independente das  

instituições e cursos
• Impactos do controle de qualidade e políticas conexas sobre o  

aperfeiçoamento institucional e pedagógico
 
O Seminário é orientado por objetivos a um tempo  
conceituais e práticos, devendo proporcionar aos peritos brasileiros –  
decisores políticos, autoridades, instituições, professores  
universitários, atores, técnicos, profissionais em geral – bases de  
reflexão, exemplos concretos, benchmarks e melhores práticas, para 
capacitar e inspirar a geração de um modelo brasileiro de garantia  
de qualidade e acreditação que aumente a competitividade  
e projeção das suas instituições no concerto da região.

Especificamente, o seminário visará proporcionar um  exame em  
profundidade de modelos abertos de regulação que assegurem  
controles confiáveis de qualidade sem sufocar a criatividade e  
inovação institucional.



O Seminário Internacional Brasil-Europa sobre Qualidade e Acreditação do Sistema de E-Learning no 
Ensino Superior orientará as universidades na direção de atenderem às expectativas de excelência  
educacional certificada, combinada aos avanços tecnológicos, fixando seus nomes no setor de ensino 
superior no Brasil.

Seminário Internacional Brasil-Europa sobre 
Qualidade e Acreditação do Sistema de 

E-Learning no Ensino Superior. 
Agenda Temática

PROF. DR. WIM VEEN 

10h00 às 11h30

PROF. DR. CARL HOLMBERG
PROFA. DRA. ELIZABETH ALMEIDA 

12h00 às 13h30

PROFA. DRA. INGEBORG BØ   

15h00 às 16h30

PROF. CLAUDIO DONDI
PROF. RONALDO MOTA 

17h00 às 18h30

PROF. DR. ROBERTO CARNEIRO 
PROF. DR. FREDRIC MICHAEL LITTO 

18h30 às 19h30

Dia 30/04/2010 (sexta-feira)

Estratégias para garantia da qualidade da
aprendizagem: normalização versus inovação.

Papel das TIC como catalisador de inovação para 
garantia da qualidade do ensino superior.

Avaliação da qualidade e as auditorias externas: 
funções e diálogos.

Panorama mundial sobre qualidade e acreditação
do sistema de E-Learning no ensino superior.

E-Learning dentro da certificação da
qualidade do ensino superior.

Experiências internacionais:
lições e recomendações.



Estamos diante de um horizonte de grandes
 expectativas quando se trata de novas formas 
de ensinar e aprender. Além dessas previsões, 

sempre haverá as inovações imprevistas, 
com todo seu potencial para transformar a 

aprendizagem e a qualidade do ensino.
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Dia 30 de Abril

A internet está alternando profundamente os parâmetros da cadeia de valor da aprendizagem tradicional e, na sequên-
cia, motivando novas estratégias necessárias para lidar com a garantia de qualidade. As estratégias para garantia da 
qualidade da aprendizagem serão baseadas em novas definições de identidade, reputação e de ambientes virtuais. 
Estes parâmetros vão depender dos processos de reconhecimento de grupo e da avaliação. O professor Wim Veen 
também apresentará os princípios básicos de projetos em que está trabalhando atualmente no Espaço Comunitário 
da Europa.  

A Garantia da Qualidade: Normalização Versus Inovação - Estratégias, 
Normas e Métricas de Auto-Avaliação. 

Prof. Dr. Wim Veen 
Professor catedrático na Faculdade de Tecnolo-
gia, Políticas e Gestão da Universidade de Delft, na 
Holanda. A sua investigação centra-se em novos 
conceitos e estratégias de aprendizagem das TIC, 
reforçada em Empresas Privadas e Instituições de 
Ensino Superior. Além disso, é consultor de insti-
tuições de ensino, empresas privadas e entidades  
governamentais. Uma de suas principais obras é 
Homo Zappiens- educando na era digital, no qual  
analisa como as crianças que crescem num mundo 
de tecnologia e de mudanças constantes demons-
tram maior relutância em encaixar-se no sistema edu-
cacional do que qualquer outra geração antecedente. 
Detentor de várias experiências e trabalhos de apli-
cação em favor da qualidade do ensino  de extensão 
internacional, sendo considerado um dos maiores es-
pecialistas em sua área de atuação.  



Profa. Dra. Elizabeth Almeida 

Dia 30 de Abril

Prof. Dr. Carl Holmberg 
Secretário-Geral do Conselho Internacional de Ed-
ucação Aberta e a Distância (ICDE), uma organi-
zação global de adesão para as instituições ativas 
na Aprendizagem Aberta e a Distância, com sede 
em Oslo (Noruega). Tem longa carreira em univer-
sidades suecas. Até 2008, foi Assessor do Diretor-
Geral da Agência Sueca para a Educação Flexível. 
A agência trabalhou com o Ministério da Educação 
e da Ciência como um agente de mudança nos sis-
temas de educação de adultos, com a missão de 
promover o crescimento da tecnologia avançada de 
aprendizagem. Foi também Membro do Conselho e 
Membro do Comitê Executivo de organizações na-
cionais e internacionais. Trabalhou com avaliações 
e com projetos no âmbito de Educação de Adul-
tos e Ensino Superior. Foi especialista sênior do  
Ministério da Educação e da Ciência. Entre 1999 e 2002  
administrou o programa nacional de pesquisa 
“Aprendizagem ao Longo da Vida na Sociedade 
da Informação - Condições e Possibilidades Den-
tro da Educação a Distância” e foi também durante 
esse período, conselheiro Sênior da Agência Sueca 
de Educação a Distância. Esteve envolvido na cri-
ação da Fundação Europeia para a Qualidade no  
E-Learning (EFQUEL) e foi, até se juntar à ICDE, 
eleito para o Conselho de Administração.

Professora associada da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, atua como coordenadora e 
docente no Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação: Currículo, linha de pesquisa Novas Tecnolo-
gias em Educação e no Departamento de Educação, 
Formação Docente, Gestão e Tecnologias, da Facul-
dade de Educação da PUC/SP. Realizou pós doutora-
do na Universidade do Minho, em Portugal, doutora-
do em Educação (Currículo) pela PUC/SP, Mestrado 
em Educação (Currículo) pela PUC/SP e graduação 
(Licenciatura e Bacharelado em Matemática pela Uni-
versidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho). 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Tecnologia e Formação de Educadores, atuando 
principalmente nos temas: tecnologias na escola,  
educação a distância, tecnologia e formação de edu-
cadores, inclusão digital, gestão escolar e tecnologias.
Coordenadora do Projeto de Formação de Gestores  
Educacionais “Gestão Escolar e Tecnologias”, 
da PUC-SP. Membro do Grupo de Assessores  
Pedagógicos ao Projeto Um Computador por  
Aluno - UCA do Governo Federal e Ministério da  
Educação. Consultora do experimento do  
Projeto UCA, no Estado do Tocantins. Autora de  
publicações sobre Tecnologia, Educação a Distância 
e Formação de Educadores.

 Avaliação da Qualidade e as Autorias Externas: Funções e Diálogos 

A transformação em curso dos sistemas de educação no sentido de uma maior abertura e flexibilidade criou novos cenários 
para os processos de qualidade. Os Auditores tem mudado o objeto da avaliação, mas também as motivações e os seus 
papéis estão mudando. A palestra apresentará abordagem sobre estas mudanças e vai analisar como a auditoria externa 
deste tipo é feita em alguns casos.
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Profa. Dra. Ingeborg Bø
Nascida na Noruega e formada em Artes pela Univer-
sidade de Oslo, na Noruega. Toda a sua vida profis-
sional foi dedicada à Educação, em especial à Edu-
cação a Distância. 
Foi editora da NKS, uma das maiores Instituições de 
Educação a Distância da Noruega. 
Foi Diretora Executiva da Associação Norueguesa 
de Educação a Distância (NADE), durante 15 anos, 
e agora dirige a sua própria Empresa de Consultoria. 
É Membro do Conselho de Administração da 
Fundação Europeia para a Qualidade de E-Learning 
(EFQUEL). 
De 2003 a 2007 foi Presidente da Associação Euro-
peia de Educação a Distância (EDEN) e Membro do 
Conselho de Curadores do Conselho Internacional de 
Educação Aberta e a Distância (ICDE). 
Exerceu também o cargo de Presidente da Comissão 
Eleitoral do ICDE. 

Porque precisamos de certificação da qualidade e acreditação? O papel do E-Learning dentro da certificação da quali-
dade do ensino superior. Apresentação do UNIQUe (European University Quality in eLearning), selo de qualidade na 
utilização das TIC no ensino superior.

Certificação da Qualidade e Acreditação
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Prof. Dr. Ronaldo Mota

Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia e 
Professor Titular de Física da Universidade Federal 
de Santa Maria. Pesquisador do CNPq, Pós-Doutor 
em Física pela University of British Columbia-Canadá 
e University of Utah-EUA. Em Física, a área principal 
de atuação é Modelagem e Simulação em Materiais 
Nanoestruturados. Na área da Educação, as áreas de 
interesse são Tecnologias Educacionais Inovadoras e 
Educação Superior em geral. Foi Secretário da Edu-
cação Superior, Secretário de Educação a Distância e 
Ministro Interino do Ministério da Educação. Possui o 
blog Tecnologias Educacionais Inovadoras Andragóg-
icas (TEIA), que trata de metodologias educacionais 
inovadoras e processos ensino-aprendizagem com-
patíveis com o mundo contemporâneo, preparando 
profissionais em sintonia com educação permanente 
e continuada ao longo da vida.

Prof. Claudio Dondi

Nasceu em 1958 na cidade de Modena, na Itália, e 
tem formação em Economia Industrial. Desde 1988 
é Presidente  da SCIENTER, uma organização sem 
fins lucrativos situada na cidade de Bolonha (Itália) 
e com grande atividade na Europa sobre o domínio 
e inovação dos sistemas de educação e formação. 
Uma das atividades principais são a coordenação de 
grandes projetos nacionais e europeus, bem como 
aconselhamento e avaliação de políticas a nível re-
gional, nacional e internacional. Entre ou-tros cargos 
que exerce, destacam-se: Presidente da EFQUEL - 
Fundação Europeia para a Qualidade no E-Learning, 
e Membro do Conselho do AEIE MENON (Entidade 
da Comunidade Europeia que permite e credencia 
o sistema de E-Learning) em Bruxelas, Membro do 
Conselho Editorial do British Journal of Educational 
Technology. De 2001 a 2006 foi vice-presidente do 
Éden - o European Distance Education Network.

Impactos na Melhoria do E-Learning: Melhoria da Qualidade e Mudança Institucional

Os sistemas de garantia da Qualidade do Ensino Superior estão passando por um processo de reapreciação e refor-
mulação para permitir espaço adequado para recompensar a inovação e a assunção de riscos. O recente relatório da 
Associação Europeia de Universidades abre novas perspectivas para o papel das TIC como catalisador de inovação, em 
consonância com o EFQUEL - Fundação Europeia para a Qualidade no E-Learning, numa abordagem única.  
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Lições e Recomendações para o Brasil 

Prof. Dr. Roberto Carneiro Prof. Dr. Fredric Michael Litto
Professor da Universidade Católica Portuguesa, 
onde também preside o Centro de Estudos dos  
Povos e Culturas de Expressão Portuguesa e o  
Instituto de Ensino e Formação a Distância. É  
Professor de Mestrado no Instituto InterUniversitário 
e no Instituto de Estudos Europeus de Macau e 
Professor Visitante em diversas Universidades Eu-
ropeias e Americanas. É perito e consultor de múl-
tiplas organizações internacionais (Banco Mundial, 
UNESCO, OCDE, Conselho da Europa, União Eu-
ropeia). Foi membro da Comissão Internacional da 
UNESCO para a Educação no Século XXI, Presi-
dente dos Painéis de Avaliação dos programas 
ESPRIT e INFO2000 na Comissão Europeia, Vice-
Presidente do Fórum Europeu para a Sociedade 
da Informação e ainda Vice-Presidente do Grupo 
de Reflexão Educação-Formação da Comissão 
Europeia. Atualmente, é membro da 2ª Câmara do 
Programa eEurope, Presidente da task-force sobre 
o futuro da Sociedade da Informação na Europa, 
membro do ISTAG (estrutura de peritos do Programa 
IST da UE), membro do E-Learning Benchmarking 
Stakeholder Group, e delegado do Comitê Diretor 
do Programa E-Learning da Comissão Europeia. 
Foi Secretário de Estado da Educação (1980/81), 
Secretário de Estado da Administração Regional 
e Local (1981/83) e Ministro da Educação de Por-
tugal (1987/91). Roberto Carneiro é Doutor Hon-
orário em Ciências da Educação e Presentation Fel-
low do King’s College (Universidade de Londres). 

Possui graduação em Rádio-Televisão pela Univer-
sity of California, Los Angeles (1960) e doutorado 
em História do Teatro - Indiana University (1969). 
Desde 1995 é presidente da Associação Brasilei-
ra de Educação a Distância; Membro do Comité  
Executivo do ICDE-International Council of Open 
and Distance Learning; e membro do Conselho 
Editorial das revistas científicas: American Journal 
of Distance Education, - Revista Iberoamericana 
de Educación a Distancia , - Advanced Technology 
and Learning, - International Review of Research in 
Open & Distance Learning e - Open Learning. Tem 
experiência na área de Ciência da Informação, com 
ênfase em Comunicação Mediada por Computado-
res, atuando principalmente nos seguintes temas: 
educação a distância, aprendizagem, telemática, 
repositórios digitais e novas formas de trabalhar.
 

Após a apresentação e discussão das principais experiências europeias, se procederá ao debate das lições e reco-
mendações a retirar para o Brasil. Serão apresentados pontos de vista de reputados investigadores e especialistas brasilei-
ros, institucionalmente qualificados.

A realização do Seminário 
Internacional sobre Qualidade e 
Acreditação do Sistema de 
E-Learning no Ensino Superior, 
possibilita enriquecer a caminhada
do desenvolvimento da Qualidade 
da Educação com recurso ao 
Sistema de E-Learning.



CONDIÇÕES DE ACESSO

DATA

30 de abril de 2010

LOCAL

Palácio das Convenções do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo - SP 

CREDENCIAL  PARA 1 DIA DE CONFERÊNCIAS

Válida para 1 dia

Valor normal: R$ 1.525,00 

Valor promocional 

- de 01/02/2010 até 28/02/2010: R$ 1.060,00

- de 01/03/2010 até 31/03/2010: R$ 1.160,00

- de 01/04/2010 até 16/04/2010: R$ 1.275,00

CREDENCIAL  GRUPO

Pacote para a compra de 5 Credenciais válidas para 1 dia

Valor normal: R$ 6.100,00

Valor promocional 

- de 01/02/2010 até 28/02/2010: R$ 4.240,00

- de 01/03/2010 até 31/03/2010: R$ 4.640,00

- de 01/04/2010 até 16/04/2010: R$ 5.100,00

Tel 11 5687 8522  |  Fax 11 5687 3446
Site www.interdidatica.com.br

email inscricao@interdidatica.com.br

Entre em contato e garanta seu
lugar nesse evento único!

No valor da inscrição está incluída a Pasta / Material de apoio completo /  
Almoço no complexo do Parque Anhembi / Crachá de acesso / Certificado de participação.

Programação sujeita a alteração.

(*) Recomenda-se consultar o regulamento do evento disponível no site www.interdidatica.com.br (Seminário E-Learning)
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Hotéis da Interdidática

Pacotes de Viagem -  Informações

Hotel Localização Distância
Diária por Pessoa

Individual Duplo

NOBILIS HOTEL CENTRO 5 km R$ 97 R$ 54

COMFORT HOTEL DOWNTOWN CENTRO 5,5 km R$ 154 R$ 90

QUALITY JARDINS JARDINS 8 km R$ 213 R$ 122

HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI ANHEMBI 100 m R$ 252 R$ 147

Pacotes exclusivos para evento (passagem aérea + hospedagem)

Acumule 1.000 pontos no programa TAM Fidelidade

Parcelamento em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito ou cheque

Help Center 24 horas e Atendimento Exclusivo 0800 (ligação gratuita)

Central de Atendimento 0800 772 0340 ou uma loja TAM Viagens em sua cidade

Observações Importantes:

1) Preços sujeitos a disponibilidade e reajustes sem aviso prévio;
2) Preços por pessoa. Não inclui taxas de embarque;
3) Tarifas não implicam em bloqueios aéreo ou terrestre e estão sujeitos a disponibilidade.

Foto 1: Acervo SPTuris        Fotos 2: Jefferson Pancieri / SPTuris        Fotos 3: Wanderley Celestino  / SPTuris           Foto 4: Alexandre Diniz  / SPTuris  
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Diária inclui café da manhã e taxas do hotel.

E mais, na compra de somente passagem aérea ganhe até 25% de desconto* para 
embarques de 25 de abril a 01 de maio de 2010 nos trechos Brasil/São Paulo/Brasil. 
*(Não inclui taxas de embarque e serviço)



Localização

O local de realização da Interdidática 2010 e seus Even-
tos Integrados é o Palácio das Convenções do Centro de
Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O espaço é composto por área de Exposição e Auditórios, para 
abrigar grandes realizações, a exemplo de Exposições com 
importantes ações como Eventos Integrados.

Fica situado numa das regiões mais centrais de São Paulo, de 
fácil acesso e de grande tradição como centro de Exposições, 
Fóruns, Congressos e Seminários Nacionais e Internacionais, 
sendo o maior Centro de Eventos da América Latina.

São Paulo
A cidade de São Paulo é a porta de entrada do Brasil, tanto econômica quanto culturalmente, e também o município 
que abriga a Interdidática 2010, principal e mais importante Evento de Tecnologias para Educação, e o Seminário  
Internacional Brasil-Europa sobre Qualidade e Acreditação do Sistema de E-Learning no Ensino Superior.

Nascida em 1554, a capital é movida por mais de 10 milhões de habitantes, concentrados numa área de 1.500 
quilômetros quadrados. O conjunto formado pela cidade e municípios vizinhos é o principal centro industrial do país, e o 
maior centro de comércio atacadista e de atividades bancária e financeira. Destaca-se ainda pelas atividades culturais 
e educacionais, sendo que a região metropolitana abriga, aproximadamente 16 milhões de habitantes. 

São Paulo responde por 12% do PIB brasileiro. O estado de São Paulo representa 34% da produção de riqueza do país,  
segundo dados do IBGE em 2005.

Tem um mercado financeiro muito ativo e sofisticado, com diversos segmentos da Bolsa de Mercadorias e Futuros, 
ficando entre os seis maiores do Mundo. São Paulo tem uma das maiores infra-estruturas da América Latina.

Conta com uma rede de 55 mil estabelecimentos comerciais, dezenas de shopping centers e mais de 60 mil empresas 
de serviços.

Palácio das Convenções do Anhembi
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Ficha de Inscrição Seminário E-Learning

30 de abril de 2010

Palácio das Convenções do Anhembi

São Paulo - SP

Envie este cupom pelo fax (11) 5687-3446 ou acesse www.interdidatica.com.br

FORMAS DE PAGAMENTO

Boleto Bancário

Cartão de Crédito

No valor da inscrição está incluída a Pasta / Material de
apoio completo / Almoço no complexo do Parque Anhembi

/ Crachá de acesso / Certificado de participação.
Programação sujeita a alteração.

O valor da inscrição será correspondente à data de recepção deste
formulário, por parte da Organização do Evento.

CREDENCIAL  PARA 1 DIA DE CONFERÊNCIAS
Válida para 1 dia
Valor normal: R$ 1.525,00
Valor promocional 
- de 01/02/2010 até 28/02/2010: R$ 1.060,00
- de 01/03/2010 até 31/03/2010: R$ 1.160,00
- de 01/04/2010 até 16/04/2010: R$ 1.275,00

CREDENCIAL  GRUPO
Pacote para a compra de 5 Credenciais
válidas para 1 dia
Valor normal: R$ 6.100,00
Valor promocional 
- de 01/02/2010 até 28/02/2010: R$ 4.240,00
- de 01/03/2010 até 31/03/2010: R$ 4.640,00
- de 01/04/2010 até 16/04/2010: R$ 5.100,00



www.interdidatica.com.br

Realização Apoio

Apoio Cia. Aérea OficialLocal

Tel 11 5687 8522  |  Fax 11 5687 3446
email inscricao@interdidatica.com.br

Organização e Promoção


