
Coordenadora pedagógi-
ca de Educação a Distância 
(EaD) da Faculdade Senai 
Ítalo Bologna, de Goiânia, 
Terezinha Araújo Castro ven-
ceu competição nacional de 
ideias sobre o tema “Se eu 
fosse o ministro de Educação, 
faria o seguinte a propósito da 
EaD”, da Associação Brasileira 
de Educação a Distância 
(Abed). A iniciativa visa esti-
mular contribuições para pos-
síveis ações a fi m de promover 
a expansão, a qualidade e o 
papel de inclusão que a EaD 
representa dentro e fora do 
País. Terezinha será premia-
da durante a abertura do 21º 

Pela 8ª e 3ª vez consecutiva, respectiva-
mente, Senai e IEL mantiveram, este ano, a li-
derança no ranking das instituições de edu-
cação profi ssional e de encaminhamento de 
estágio mais lembradas no Pop List Goiânia. 
Pesquisa de mercado realizada anualmente 
pelo Instituto Verus para O POPULAR, o estudo 
mede o grau de fi xação na mente do consumidor de marcas de 
produtos e empresas. A premiação foi entregue ontem, em festa 
no CEL da OAB. Veja caderno especial nesta edição. 

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, recebe hoje 
em Bruxelas, na Bélgica, onde participa de missão empresarial 
à Europa, a Condecoração Real de Offi  cier de I’Ordre de Léopold, 
concedida por decreto do rei Philippe dos Belgas. A distinção 
com a mais alta das condecorações do país, entregue também 
ao governador Marconi Perillo, simboliza a relação já duradoura 
e estreita entre Goiás e Bélgica, que vive “dinâmica notável”, se-
gundo o embaixador Jozef Smets. 

Boas ideias em ensino a distância

Senai e IEL lideram Pop List

Pedro Alves é condecorado na Bélgica

Pedro Alves (C) e Marconi Perillo em porto de Antuérpia, na Bélgica

Congresso Internacional de 
Educação a Distância (CIAED), 
neste domingo, em Bento 
Gonçalves (RS). Entre as dez 
ações de EaD sugeridas pela 
docente, estão a de criação 
do componente ética virtual, 
Enem virtual, conectividade 
para 3ª idade e olimpíadas 
para os cursos técnicos.
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