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DECLARAÇÃO 
 

 
A Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, sociedade 
científica sem fins lucrativos, voltada para a pesquisa e desenvolvimento da 
educação aberta, flexível e a distância, sediada à Rua Vergueiro, 875 - 12º 
andar, Conjuntos 121 a 124, bairro da Liberdade, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 01504-000, inscrita no CNPJ sob o número 
00.975.548/0001-57, declara, para os devidos fins, e a quem interessar possa, 
que o Senhor Paulo Teixeira de Souza, portador do CPF 307.795.701-97 e 
RG nº 1464944 é coordenador do NR ABED GO - Núcleo Regional ABED 
Goiânia / GO. 
 
Os Núcleos Regionais ABED são legítimos representantes da Associação em 
todo o território nacional. Os NRAs caracterizam-se como grupos de estudo 
sobre educação a distância, sem autonomia administrativa e jurídica, não se 
configurando, portanto, como filial, sucursal ou agência, congregando 
profissionais, em todos os níveis e áreas da educação. São parceiros 
naturais, pautando suas atividades pelo empenho em estimular, desenvolver e 
praticar educação a distância de boa qualidade nas regiões que representam. 
Seu trabalho fortalece a Associação que depende de educadores 
comprometidos com a abertura de novos caminhos para uma população 
carente de oportunidades. Os NRAs foram criados e estão regulamentados 
pelo Capítulo VI, Artigo 41°, Parágrafos 1, 2 e 3 do Estatuto da ABED. 
 
Como Coordenador do NR ABED Goiânia / GO o Sr. Paulo Teixeira de Souza 
tem o compromisso de desenvolver e divulgar atividades, estudos e pesquisas 
sobre EaD e educação mediada por tecnologias. Deverá, também, incentivar 
novas adesões de associados à ABED, no Estado do Goiás. 

 
 

São Paulo, 01 de março de 2015 

 

Prof. Dr. Fredric Michael Litto 
Presidente 

mailto:abed@abed.org.br
http://www.abed.org.br/

