
Educação à distância capacita mais de 500 pessoas em RR  
 
Está se tornando cada dia mais prático estudar em casa ou no trabalho através da Internet e 
pela TV. E essa prática está crescendo em todo o país. Uma pesquisa do Ministério da 
Educação (MEC) aponta que mais de 1,1 milhão de pessoas se capacitaram através de Estudos 
de Educação à Distância (EAD) em 2004. Em Roraima, cerca de 500 pessoas se capacitaram 
utilizando algum método de educação à distância. 
 
Essa modalidade de estudos oferece desde cursos de aperfeiçoamento profissional, de 
extensão e até mesmo de graduação e pós-graduação. O Serviço Social da Indústria (Sesi) 
promove a coqueluche da área de educação à distância que é a possibilidade de se fazer uma 
pós-graduação que não exige a presença do estudante na sala de aula.  
 
No ano passado, a universidade do Sesi capacitou 15 pessoas em Roraima com especialização 
nas áreas de educação, lazer, saúde e segurança no trabalho. Este ano, cinco pessoas já estão 
inscritas para fazer uma especialização com ferramentas da EAD.  
 
Na Universidade Federal de Roraima (UFRR) a intenção é oferecer aos alunos de graduação a 
possibilidade de se estudar disciplinas sem a obrigação de comparecer à sala de aula. 
Segundo a professora da UFRR, Madalena Borges, o primeiro passo para que isso aconteça já 
foi dado com a capacitação de 10 servidores da Universidade entre professores e técnicos 
sobre o programa e-Proinfo, que é o programa do Ministério da Educação voltado para a 
educação à distância.  
 
A partir daí, a UFRR está estruturando sua política de atuação nessa área para passar a 
disponibilizar para seus acadêmicos a possibilidade de conclusão de disciplinas com essa 
ferramenta. “Sobretudo as disciplinas que são mais demandadas é que serão oferecidas por 
esse método”, explicou. 
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