
Universidades buscam sintonia corporativa  
 
As empresas têm sido hoje um dos grandes alvos das universidades no ensino a distância. 
Dados da primeira edição do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância 
(Abraed 2005), revelam que 24% das instituições credenciadas oficialmente no Ministério da 
Educação e autorizadas a ministrar cursos nesse formato no país estão apostando suas fichas 
no mercado corporativo. 
 
Na Unisul, por exemplo, de 2001 para cá houve um crescimento significativo no número de 
organizações que procuraram a instituição para oferecer a seus funcionários cursos de 
graduação a distância. O que acabou fazendo com que fossem criados cursos de curta 
duração, atendendo a alunos com uma média de 35 anos. 
 
Apesar de não ter dados consolidados, João Vianney, diretor da área de educação a distância, 
cita casos de companhias como Intelbrás, Luminar, Kavo, Petrobras, Caixa Econômica Federal, 
entre outras. "Mas vale ressaltar que temos alguns critérios, porque esse modelo de curso 
exige grande escala e treinamento de professores", explica. "Não é viável criar programas para 
atender menos de duzentos alunos". 
 
Até o momento já passaram quase cinco mil pessoas pelos cursos de graduação a distância da 
Unisul. No total, são oferecidos sete: administração pública, gestão financeira, gestão de 
empresa de varejo e serviços, programação web, gestão de TI, segurança pública e comércio 
exterior. 
 
"Este é um mercado bastante promissor no Brasil. No entanto, só agora o governo passou a 
enxergar as vantagens do ensino a distância", diz Vianney. "A Alemanha, por exemplo, adota o 
modelo desde a década de 70. Quase 70% dos que realizam um curso superior lá, preferem os 
programas com duração de um ano e meio". 
 
Os alunos recebem todo o material didático impresso, em kit encaminhado mensalmente, além 
de um guia que dá dicas de como estudar a distância, manual do curso e livros referentes ao 
conteúdo ensinado. As dúvidas podem ser tiradas pela internet, telefone ou fax. "Temos uma 
área em nosso site, onde o aluno acompanha as suas notas e a grade de programação dos 
cursos", diz Vianney. 
 
Outra universidade que investe no ensino a distância é a Pontifícia Católica de Campinas. 
Pioneira no país, ela deu os primeiros passos em 1999, oferecendo cursos de formação 
seqüencial. Ele corresponde a um curso de nível superior, mas com a diferença de ter no 
máximo dois anos de duração. 
 
"A idéia surgiu de uma proposta feita pelo Banespa (adquirido pelo grupo Santander) , que 
frente à concorrência precisava qualificar melhor seus gerentes", diz José Oscar Fontanini de 
Carvalho, coordenador do ensino a distância da PUC-Campinas. 
 
Segundo ele, existia uma grande preocupação do RH com quem havia feito carreira no banco, 
mas não tinha nível superior. Na época, dois grupos de 30 pessoas fizeram o curso de 
tecnologia da informação para instituições financeiras (o atual formação específica em TI). 
 
Além deste, há também o curso de formação específica em gestão de recursos e produção, 
desenvolvido inicialmente para atender a Mineração Rio do Norte (MRN), localizada no estado 
do Pará. Segundo Carvalho, a companhia procurou a PUC porque tinha dificuldade em 
capacitar seus técnicos, quase todos sem diploma universitário. 
 
"É bem complicado ter uma política de treinamento em lugares como a Floresta Amazônica, já 
que todos ficam isolados e não há apoio por perto", explica Carvalho. Ele conta que para as 
aulas presenciais e as provas, a universidade manda alguns de seus docentes para a 
mineradora - que fica em Porto Trombetas, vila de cinco mil habitantes, uma espécie de 
distrito privado do município de Oriximiná. 



A MRN paga 30% do curso superior de ensino a distância da PUC de Campinas e custeia as 
viagens eventuais dos professores até Porto Trombetas. 
 
Diante dessa demanda, a PUC-Campinas decidiu criar um novo curso, o de gestão de negócios 
imobiliários. Para este, no entanto, ainda não foi fechada nenhuma parceria com empresa. "Os 
programas seqüenciais tornaram-se mais procurados serem de menor duração e não exigirem 
a presença física do aluno", ressalta.  
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