
Instituições destacam as vantagens da EAD 
 
A ausência de espaço físico e a flexibilidade dos tempos de aulas são as principais vantagens 
do e-Learning. Entre as instituições que oferecem a modalidade, estas duas características 
também são salientadas. Para a coordenadora pedagógica do centro de educação a distância 
da Universidade de Santo Amaro (Unisa Digital), Carolina Magalhães Costa Cavalcanti, outro 
benefício da EAD é o fator financeiro. "Os cursos à distância, geralmente, são bem mais 
baratos do que os cursos presenciais. Isso porque em um curso a distância pode-se atender a 
um número maior de alunos. Utiliza-se a tecnologia e não há o problema do espaço físico", 
afirma. "Em uma universidade chegará um momento em que ela terá que se expandir 
fisicamente. No ensino à distância, a instituição precisará se expandir fisicamente se ela atuar 
com um modelo de pólos, centros em cidades diferentes. No entanto, ela fará isso através de 
parcerias", acrescenta. Carolina Cavalcanti frisa que a educação a distância se mostra uma 
solução interessante para a democratização do ensino. “Há uma economia de tempo e 
financeiramente é mais interessante”.  
 
Em um curso presencial, geralmente, o aluno paga R$500 a R$700. Já os cursos à distância 
estão entre R$150 e R$200", lembra. A instituição oferece os cursos através do sistema de 
pólos. Dessa forma, há uma quantidade de aulas presenciais obrigatórias, realizadas em data 
pré-estabelecida. O restante da carga horária é cursado via internet. As avaliações também 
são feitas nos pólos. "Como nós temos pólos, o aluno tem uma professor que acompanha as 
aulas via satélite. “Temos toda uma infra-estrutura e se um determinado curso precisar de um 
laboratório, cada pólo terá o seu”, destaca. "Temos pólos em 23 cidades e, aproximadamente, 
dez estados", acrescenta a coordenadora.  
 
Carolina Cavalcanti acredita que a educação a distância ainda não se popularizou no país por 
uma questão de cultura. "Estamos acostumados a pensar em ensino dentro de uma sala de 
aula com um professor. É difícil pensar em aprender de uma maneira diferente. Tudo o que é 
diferente leva tempo. As próprias instituições e professores têm restrições quanto a isso. Há 
uma quebra de paradigmas que precisa ocorrer para que isto se torne comum", argumenta. 
Ela ainda destaca: "Na sala de aula, o professor está solitário na preparação das aulas 
presenciais. Já na EAD, o aluno terá outras ferramentas. Ele terá acesso à internet e aprenderá 
a fazer pesquisa", finaliza. 
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