
Mais de 300 mil já estudam a distância  
 
No esforço para ampliar o número de alunos no ensino superior, o Ministério da Educação (MEC) 
vem encontrando um grande aliado. Segundo dados da Associação Brasileira de Educação a 
Distância, atualmente no país mais de 300 mil alunos estudam através deste método no ensino 
superior.  
 
No esforço para ampliar o número de alunos no ensino superior, o Ministério da Educação (MEC) 
vem encontrando um grande aliado. Segundo dados da Associação Brasileira de Educação a 
Distância, atualmente no país mais de 300 mil alunos estudam através deste método no ensino 
superior. Para o presidente do Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 
Janeiro (Cederj), Carlos Eduardo Bielschowsky, a educação a distância é essencial para o 
desenvolvimento dos jovens e das cidades. "É muito injusto com o interior. As pessoas precisam 
vir estudar nos grandes pólos. Assim os pequenos municípios não se desenvolvem e nossas 
cidades vão recebendo população destes locais", afirma.  
 
De acordo com o MEC, aproximadamente 166 instituições estão autorizadas a ministrar cursos a 
distância no país. Isso inclui os mais variados níveis: médio, educação de jovens e adultos (EJA) e 
graduação, além de pós-graduação stricto e latu sensu. O MEC, porém, ainda não possui o 
número exato de cursos existentes. Devido à dinâmica desta modalidade e também do tipo de 
instituição de nível superior, não é necessário comunicar ao ministério quantos cursos estão sendo 
oferecidos. A regulamentação desta prática está no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
de 1996, no Decreto 2494 e na Portaria 301, ambos de 1998. Porém,  somente a partir de 2002 é 
que os primeiros cursos de graduação foram ofertados. O credenciamento das instituições é 
sempre periódico e no máximo por cinco anos, sujeito a novas avaliações do MEC.  
 
Rio investe no ensino a distância - O estado do Rio possui o consórcio Cederj, formado pelo 
governo do estado e pelas seis universidades públicas que aqui funcionam: Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, 
Rural e UniRio. Atualmente, a parceria tem 21 mil alunos matriculados, sendo 10 mil na 
graduação, 7.500 no pré-vestibular e 3.500 nos cursos de extensão e pós-graduação. "Através do 
nosso método, as pessoas que trabalham possuem mais flexibilidade. Assim como aqueles que já 
têm um certa idade mas querem estudar", explica o presidente do consórcio.  Para Eduardo, este 
tipo de modalidade promove a inclusão social, possibilitando maior estudo aos cidadãos. "As 
universidades públicas de todo o país deveriam abrir as portas para o interior.  
 
Esse processo iria resultar num grande desenvolvimento", recomenda. Quanto a qualidade de 
ensino, ele afirma ser a mesma. "As aulas ministradas a distância não deixam a desejar em nada. 
A qualidade é muito boa". O diploma recebido ao final das aulas também é como o de qualquer 
curso normal. "O aluno poderá, depois de receber seu diploma, cursar uma pós-graduação 
tranqüilamente", avisa. E para os excluídos digitais, uma boa notícia.  
 
Para estudar no Cederj, o aluno não precisa, necessariamente, ter em casa um computador. "Já 
que o intuito é incluir socialmente, não podemos exigir das pessoas que elas tenham esse suporte 
em casa. Existem pólos regionais, perto da residência dos estudantes em que eles recebem apoio. 
Ou seja, a metodologia do consórcio funciona a distância e com presencialidade também", explica 
o dirigente.  
 
Particulares também oferecem cursos - Além das universidades públicas, faculdades particulares 
também oferecem o ensino a distância, como é o caso da PUC-Rio. Na instituição, os cursos são 
projetados para atingir um contingente de alunos com acesso às diferentes mídias, permitindo 
assim uma maior flexibilidade de horário, atendendo suas necessidades e ritmo. De acordo com 
informações fornecidas pelo Departamento de Educação a Distância da instituição, a qualidade do 
conteúdo também não é diferente dos cursos presenciais.  
 



Porém existem distinções pedagógicas e metodológicas, já que o processo de aprendizagem 
explora diversos tipos de tecnologias da informação. Na universidade, a ajuda aos estudantes com 
alguma dificuldade é feita através de uma equipe de suporte responsável pelo curso no qual o 
aluno está matriculado. 
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