SEMINÁRIO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO
UNIVERSIDADE EM REDE - REGIÃO NORTE
05 de setembro de 2018

SEMINÁRIO REGIONAL UNIREDE – REGIÃO NORTE

Tema: Oportunidades e Desafios da Educação a Distância na Região Norte.

OBJETIVOS:

• Apresentar as potencialidades e os desafios de implantação e continuidade da Educação a
Distância na Região Norte;
• Compartilhar experiências de gestão de polos em EAD;
• Identificar problemas e oportunidades das instituições associadas para o debate no ESUD 2018.
Data: 05/09/2018
Horário: 9h as 12h (horário de Brasília)
Link para Webconferência: https://meet.lync.com/ufmtbr-ufmt/setec/QPM9A8R3

INSTRUÇÕES PARA ACESSO A WEBCONFERÊNCIA:
É necessário ter microfone e Webcam conectados no computador para ingressar na reunião. Para
aqueles que estão utilizando pela primeira vez o Skype for Business Web, é necessário instalar o plugin
para o acesso.
Segue breve tutorial de como instalar o plugin de acesso:
1: Clique ou copie e cole no browser o link da sala de reunião: https://meet.lync.com/ufmtbr-ufmt/
setec/QPM9A8R3
2: Na janela que se apresenta clique em: “Instalar e ingressar com o aplicativo Reuniões do Skype
(Web)”;
3: Abrirá um pop-up para baixar o plugin, nele clique em “salvar arquivo”;
4: Salve o arquivo: “SkypeMeetingsApp.msi” e execute-o. Aguarde a conclusão da instalação;
5: Logo após clique em: “Ingressar na reunião”;
6: Na janela que aparece selecione: “Skype Meetings App” e em seguida clique em: “Abrir link”;
7: Na tela que lhe é mostrado coloque um nome que o identifique, como no exemplo: “SeuNomeUniRede-UFMT” e clique em “Ingressar”.
Suporte técnico: 65 3615 6243 (Waldeci).
Telefone: UFPA: (91) 3201-7834 (José Miguel)

PROGRAMAÇÃO
09h00 – 09h20

Abertura do evento – Prof. Dr. José Miguel Martins Veloso - Representante da Região Norte

09h20 – 11h

Palestra Oportunidades e Desafios da Educação a Distância na Região Norte
– Prof. José Miguel Martins Veloso - Representante da Região Norte

11h – 12h

Relatos de experiências em Gestão de Polos - UAB
Coordenador de Polo – Marabá.

