
Cursos se multiplicam e facilitam a formação de professores especializados em EaD  
 
A popularização da internet e o fácil acesso às tecnologias contribuem com o interesse de 
docentes pela formação e especialização em EaD. 
 
Não há como fugir! A internet entrou na vida de todos e a Educação a Distância não pode ser mais 
vista como um futuro distante. Já está aí, disponível para alunos e educadores. E esta realidade 
praticamente obriga os professores a se reciclarem. Para Regina Coeli Silveira e Silva, mestre e 
doutora em Comunicação pela Ohio University (EUA), os professores que não se atualizarem 
tecnologicamente correm o risco de se defasarem demais na profissão. ?Quem não aderir às 
novas tecnologias acabará tendo dificuldades com os alunos, até mesmo em aulas presenciais. 
Dependendo do perfil e da maturidade dos estudantes; do nível e do objetivo do curso, os alunos 
poderão não aceitar esta posição do professor?, alerta. 
 
Segundo Regina, que também é professora de Mestrado em Educação da Universidade Salgado de 
Oliveira (RJ), um professor não simpatizante da tecnologia não tem como fugir e acabará 
adotando, pelo menos, algumas ferramentas de comunicação, como emails, por exemplo. ?Já 
temos visto isso acontecer em nossa própria universidade e em outras instituições de ensino?, 
conta. 
 
No final de 2002, Regina realizou uma pesquisa com 74 professores de diferentes cursos de uma 
universidade particular na área do Grande Rio. O resultado foi que, na época, a grande maioria 
dos professores não se interessava pela EaD. ?Três anos se passaram e já houve tempo para que 
vários fatores contribuíssem com uma nova visão.? Ela acredita que o fato do MEC autorizar a 
modalidade a distância para 20% das aulas dos cursos de graduação fez com que o preconceito 
quanto à EaD diminuísse bastante. 
 
Regina lembra que é grande a adesão em EaD por parte de instituições públicas e privadas de 
nível superior. Existem até consórcios de universidades, nos quais cada universidade oferece 
determinados cursos ou disciplinas a distância, como o CEDERJ - Consórcio de Universidades de 
EaD do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Ela complementa que o acesso, cada vez mais fácil, às tecnologias nas instituições de ensino e o 
fato de muitas universidades oferecerem cursos para a formação de professores em EaD, também 
estão ajudando na formação de docentes especializados. Além de ser uma questão de 
sensibilização, é uma questão estratégica, pois muitas universidades, principalmente as públicas, 
têm hoje cursos a distância em sua grade curricular. 
 
Para atender a esta demanda, o Senac São Paulo criou, em 2004, o curso Certificação em 
Educação Virtual, uma extensão acadêmica indicada para professores, educadores, coordenadores 
de cursos de graduação, profissionais de recursos humanos e educação corporativa. Duas turmas 
já concluíram o curso e outra está em andamento, sendo que o Senac São Paulo registrou uma 
média de 30 alunos por turma. Ministrado totalmente a distância, o curso é semestral e tem 
duração de 140 horas. Uma nova turma terá início no dia 02 de maio, com término previsto para 
17/11. As inscrições já estão abertas. 
 
O Senac São Paulo capacita o participante a desenvolver habilidades em diferentes áreas, tanto 
conceituais ? como fundamentos da aprendizagem em rede e princípios de planejamento 
educacional ?, quanto aplicadas ? como a criação de mensagens multimídia, homepages e 
módulos de treinamento. O Certificação em Educação Virtual também prepara o profissional para 
o desenvolvimento de cursos em ambientes online e formas de planejamento para educação a 
distância. 
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