
Conhecimento sem grandes obstáculos 
 
Cursos a distância ganham a confiança dos estudantes de todo o País e contam com a 
tecnologia como aliada 
 
A educação á distância está rompendo paradigmas e levando o ensino a muitas regiões do País 
até então privadas do ensino de pós-graduação. Se há pouco tempo havia resistência a esse 
modelo de ensino, ela está sendo gradualmente quebrada, e a modalidade revela-se uma via 
eficiente para a transmissão de conhecimento. Tanto que muitas entidades renomadas já 
oferecem a opção aos estudantes. 
 
Um passo fundamental para esse avanço ocorreu em 2001, quando o Ministério da Educação 
regulamentou a oferta dos cursos de pós-graduação a distância e tomou para si a incumbência 
de autorizar as instituições a ministrá-los. Conforme previsto em lei, a instituição interessada 
em oferecer cursos superiores a distância precisa solicitar credenciamento específico. A relação 
completa dos cursos credenciados pode ser obtida no portal do Ministério da Educação. 
 
Por enquanto, as opções limitam-se aos cursos lato sensu, mas já há projetos em estudo para 
o lançamento de cursos de mestrado e doutorado a distância. Os números referentes à pós-
graduação a distância no País ainda são escassos e referem-se apenas à modalidade lato 
sensu. 
 
O Sinaes aponta a existência de 65 cursos desse tipo no País. Em 2004, de acordo com o 
Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância, foram oferecidas 72.524 vagas 
de especialização na modalidade. 
 
O avanço tecnológico foi outro fator preponderante para o sucesso dos cursos. Se há alguns 
anos fazer uma pós-graduação a distância significava estudar sozinho, os recursos de 
comunicação evoluíram aceleradamente e eliminaram essa característica. Dos contatos 
esporádicos com os docentes e colegas, os alunos passaram a interagir de diversas formas, 
por meio de fóruns, canais de consulta permanente, salas de bate-papo on-line, comunicação 
via webcam e e-mail, entre outros canais. Dessa forma, os estudantes permanecem 
estimulados ao estudo e possuem caminhos permanentes para eliminar dúvidas e aumentar a 
capacitação. 
 

 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2008, Especial Pós-Graduação e MBA, p. 
10. 
 


