
EAD vale a pena?  
Isis Almeida 
 
Alunos e especialistas analisam se vale ou não a pena fazer um curso de graduação a distância. 
Confira e forme sua opinião 
 
Nossa matéria "Graduação sem fronteiras", publicada na semana passada, traçou o panorama da 
graduação a distância no país. Já são mais de 89 mil alunos matriculados em 53 instituições 
autorizadas pelo MEC. Mas será que vale a pena fazer um curso nesses moldes? A Coordenadora 
da Central de Ensino a Distância da PUC-Rio, Gilda Campos, garante que sim.  
 
"A graduação a distância em nada difere de uma graduação presencial. Trata-se de uma 
modalidade de educação no ensino superior que agora se faz cada vez mais presente – explica.  
 
Quando se fala em graduação a distância, algumas perguntas bem simples permanecem mal 
explicadas. Uma delas se refere à validade do diploma. Segundo o secretário de Educação a 
Distância do MEC, Ronaldo Mota, os diplomas dos cursos de educação a distância (EAD) valem 
tanto quanto os dos cursos presenciais - conforme descrito no decreto de regulamentação de EAD. 
Contudo, vale lembrar que esse decreto ainda aguarda a sanção do presidente Lula.  
 
Outro questionamento refere-se à ausência do professor a às formas de superá-la. Segundo Gilda, 
toda instituição que oferece o ensino superior a distância deve disponibilizar um pólo para que os 
alunos possam tirar dúvidas e fazer provas.  
 
A aluna do curso de matemática a distância da Universidade Federal Fluminense (UFF), Débora 
Del Rio, diz que além dos pólos, existe a possibilidade de obter esclarecimentos via e-mail ou 
através de um número de telefone 0800.  
 
Algumas formações oferecem alternativas como vídeos, rádio, fóruns, chat e até mesmo 
videoconferências. A aluna do curso de Marketing da UVB, Suzana de Freitas, explica que cada 
aluno tem uma forma de proceder em caso de dúvidas.  
 
"Quando tenho dúvida, leio três vezes antes de perguntar. Se mesmo assim não adiantar, entro 
em contato por e-mail ou chat. Existe ainda o sistema de fórum, onde você pode pesquisar e ver 
se algum outro aluno já fez a mesma pergunta que você deseja fazer e se essa já tem resposta - 
acrescenta Suzana.  
 
O nível dos cursos também é um dos aspectos não esclarecidos. As duas alunas entrevistadas 
elogiaram a qualidade e disseram ainda acreditar que a graduação a distância é, em diversos 
aspectos, mais difícil que a presencial.  
 
Ronaldo Mota ressalta que há uma mentalidade arraigada no Brasil de que só o ensino tradicional 
forma bons alunos, mas afirma que o MEC está empenhado em mudá-la.  
 
"O ensino a distância não é um ensino de pior qualidade, pelo contrário. Todos os indicadores que 
temos visto até hoje, tanto nacional quanto internacionalmente, mostram que os alunos de EAD 
são iguais ou melhores que os da educação profissional – aponta.  
 
A escolha da instituição de ensino é mais uma das incertezas para aqueles que pretendem cursar 
o ensino superior a distância. Atualmente, muitas instituições oferecem graduação a distância, 
mas os estudantes interessados devem consultar o site do MEC para saber se a universidade ou 
centro universitário possui o credenciamento e a publicação no Diário Oficial da União – DOU. 
 
A graduação a distância é uma opção para aqueles que moram longe dos grandes centros 
universitários do país ou até mesmo para os que, por razões pessoais, não podem comparecer às 



aulas presenciais. Apesar dessas vantagens, a aluna Débora Del Rio alerta para os perigos da 
modalidade.  
 
"Muitas pessoas acham que, por fazerem um curso a distância têm mais flexibilidade e podem 
adiar matérias. Quem deseja fazer uma graduação desse tipo deve ser bem disciplinado e ter 
muita força de vontade, pois senão as matérias vão se acumulando até que você não consegue 
mais acompanhar. Das 10 amigas que entraram no curso junto comigo, quatro já desistiram – 
conta.  
 
A coordenadora da Central de Ensino a Distância da PUC-Rio sugere que os alunos do ensino 
superior a distância criem metas e façam um planejamento diário de estudo.  
 
"Verificar o calendário das atividades acadêmicas, adotar sempre uma postura pró-ativa, fazer 
esquemas, sínteses, procurar os pontos-chave e participar ativamente das propostas de discussão 
com os professores, tutores e cursistas também são elementos importantes para o sucesso do 
aluno – destaca Gilda.  
 
Se você já participou de algum curso a distância, compartilhe suas experiências e dê suas dicas! 
Visite o blog do TI Master. Lá você expressa sua opinião, entra em contato com outros leitores e 
com a Redação.  
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