
Educação a distância ganha mercado  
 
O e-Learning desponta como uma das grandes tendências no ensino brasileiro. Alvos de críticas 
no passado, diversos cursos de graduação à distância que já passaram pelo crivo do MEC 
(Ministério da Educação), ganharão maior reconhecimento após a regulamentação do artigo 80 da 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases), que estabelece as regras para as instituições de ensino, públicas 
ou privadas, que oferecem cursos ou programas, na modalidade à distância. 
 
Crescimento 
 
Segundo um levantamento recente do MEC, a área de graduação conta, em todo o país, com 
cerca de 55 mil alunos matriculados em cursos à distância, e a perspectiva é que cresça cada vez 
mais. 
 
“Nos últimos quatro anos morei em três cidades diferentes e minha profissão nunca permitiu que 
eu freqüentasse uma universidade presencial”, comenta Adilson Duarte Novaes, gerente 
administrativo do Banco do Brasil. “Tenho colegas que levaram até 10 anos pra fazer uma 
faculdade que dura 4 (anos). O curso à distância permitiu que eu concluísse uma graduação”. 
 
Formando em Administração Geral, Novaes comenta que o funcionamento do curso não deixa a 
desejar quanto ao conteúdo dos tradicionais. “Quem faz um curso à distância tem que se dedicar 
tanto quanto um aluno de uma faculdade normal. A minha faculdade felizmente oferece um 
conteúdo excelente, muito atualizado aos dias de hoje. Consigo aplicar tudo o que estudo no meu 
trabalho”, afirma. 
 
Partilha 
 
A opinião do veterano Novaes é partilhada pelos colegas de curso. A assistente administrativa 
Gracieli Mansur Lima e a gerente de negócios internacionais Maria Cristina Greghi estão satisfeitas 
com a flexibilidade de horários que um curso à distância permite. 
 
“Já iniciei cursos em várias universidades estaduais e particulares. Já comecei Biologia, 
Arquitetura, Comércio Exterior e pela primeira vez cheguei ao terceiro ano de uma graduação, 
isso graças ao esquema do próprio curso. Posso estudar de madrugada quando tenho insônia”, 
explica Gracieli. 
 
Outro ponto relevante, segundo ela seria a economia. “O curso à distância acaba saindo mais 
barato que o presencial porque você não tem gastos com alimentação, combustível”, acrescenta. 
 
Pós 
 
Empolgada, a estudante já está planejando sua pós-graduação, também à distância. “É uma 
tendência mundial poder fazer um curso com o seu tempo. Meu curso exige cerca de cinco 
encontros presenciais por semestre, mas não deixa a desejar porque temos ferramentas como 
chat’s (conversas) on-line, fóruns sobre trabalhos, o que reforça o conteúdo das aulas”.  
 
Para Maria Cristina, o curso à distância permitiu a realização de um sonho antigo: voltar a 
estudar. “Tenho uma agenda que não permite ter compromissos fixos e agora posso estudar no 
horário que desejar. O melhor é que posso retomar os estudos exatamente do ponto onde parei”. 
 
E-learning corporativo 
 
Segundo o canal e-Learning Brasil, só neste ano foram identificadas 458 empresas que já utilizam 
o estudo via Internet no Brasil. 
 



Pesquisa feita pela empresa Treina e-Learning confirma que a modalidade de ensino cresceu 40% 
no setor corporativo.  
 
Estudos 
 
Os dados sinalizam que estudos via internet no país podem alcançar só neste ano o patamar de 
R$ 300 milhões, e os negócios gerados por essa modalidade de ensino renderiam R$ 636 milhões.  
 
No mercado norte-americano, por sua vez, os programas de ensino à distância via Internet geram 
cerca de US$ 1 bilhão. 
 
Curso de Administração chega a RP 
 
A AIEC (Associação Internacional de Educação Continuada), fundada em 2002, inaugura em 
Ribeirão Preto, nos próximos meses, seu primeiro escritório regional. 
No próximo dia 19 a instituição realiza seu primeiro vestibular na cidade. “A prova avaliará 
conhecimentos gerais, redação e noções básicas de informática do aluno”, comenta Charles Dias 
de Almeida, tutor da IEC em Ribeirão Preto. 
 
Atividades - O curso possui metodologia semipresencial, isto é, o aluno realiza atividades tanto via 
rede como em classe e as turmas, de até 50 alunos, são acompanhadas por professores durante 
as aulas e se reúnem periodicamente sob a orientação de um tutor. 
 
Almeida explica que o trabalho do tutor é um fundamental nos cursos à distância. “Eu ficarei 
responsável pelas reuniões mensais dos alunos no desenvolvimento das atividades em grupo. 
Alguns dos grandes diferenciais de nosso curso são o método do estudo de caso de Harvard, que 
o aluno deve desenvolver, e a dinâmica de sistemas, criada pelo MIT-Massachusetts Institute of 
Technology”. 
 
Centros - A estrutura da AIEC conta com 10 centros regionais (Belém, Belo Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e mais de 40 pólos de encontro 
entre alunos. 
 
A AIEC produziu a sua própria plataforma de tecnologia de ensino on-line, quando detectou 
deficiências nas plataformas existentes. 
 
Primeira e única faculdade de Administração de Empresas à distância reconhecida pelo MEC e 
certificada internacionalmente com o ISO 9001:2000, a AIEC formará no final deste ano a 
primeira turma de administradores graduados em um curso superior à distância via Internet. 
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