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 Universidades investem mais em e-learning e abrem as portas de um novo mundo para quem 
não tem muita disponibilidade de tempo e procura cursos sérios   
   
 
Embora exista ainda certa desconfiança, seja dos usuários, seja pelo lado de uma ala de 
professores menos ligados à real abrangência da comunicação tecnológica, o ensino a distância 
vem se tornando cada dia mais uma prática essencial para quem busca o conhecimento. Com 
a popularização da internet, a modalidade vem se aprimorando, tornando-se uma atividade 
acessível e,  mais importante ainda, recebendo o reconhecimento dos órgãos de educação 
competentes, como o Ministério da Educação (MEC). 
 
Ensino a distância, também conhecido por e-learning (treinamento eletrônico), não é novidade. 
Muitas empresas usam o sistema para treinar funcionários ou colaboradores; empresas 
especializadas criam e oferecem cursos para vários segmentos mediante o pagamento de 
taxas pré-determinadas; e até aprender línguas é possível hoje por meio do computador e do 
professor virtual.  
 
Vale a pena ficar atento às possibilidades de uso da modalidade, porque, cada vez mais, ela 
está se tornando, também, uma opção de graduação universitária, de pós-graduação e 
aprimoramento profissional, oferecida por renomadas universidades. Por isso mesmo o ensino 
a distância conquista um número crescente de adeptos, fato amplamente comprovado pelas 
instituições que o praticam. 
 
Graduação e pós-graduação 
 
Algumas faculdades oferecem o ensino a distância apenas na forma de disciplinas integrantes 
de uma grade curricular, uma vez que, hoje, até 20% de um curso de graduação universitária 
pode ser ministrado dessa forma, de acordo com a conveniência e projetos de cada instituição. 
Outras apresentam opções de cursos completos de pós-graduação que duram de um a dois 
anos. Ou programas variados de especialização, abrangendo as diversas áreas da formação 
profissional. E já existem  também cursos completos de graduação universitária, que duram 
geralmente quatro anos e habilitam o aluno da mesma forma que a modalidade presencial. 
Tudo devidamente regulamentado pelo MEC.  
 
Seja como for, o que mais motiva o aluno a optar por e-learning é a flexibilidade de horário, já 
que é ele próprio quem define como e quando vai estudar. Por outro lado, o acesso freqüente 
à internet incentiva a interação em tempo real, favorecendo os processos de ensino e 
aprendizagem. Justamente por unir comodidade e mobilidade é que as instituições de ensino 
vêm investindo seriamente nessa modalidade, quebrando barreiras antes impostas pelo tempo 
e pela distância.  
 
E agradecem os internautas que buscam uma formação e não têm tempo ou disposição para 
um curso inteiramente presencial. 
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