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Todas as universidades públicas que atuam no Estado oferecem cursos semipresenciais 
 
Ter um diploma de graduação de qualquer uma das seis universidades públicas que atuam no 
Estado do Rio é possível, desde 2001, por meio da educação a distância. Quase sem precisar 
sair de casa, alunos que não têm como freqüentar pessoalmente as aulas se formam 
normalmente, com direito ao mesmo diploma de quem faz os cursos tradicionais. 
 
A oferta dos cursos, quando começou, era voltada somente para a capacitação de professores. 
No primeiro semestre de 2001, apenas o curso de matemática estava disponível. Hoje, os 
candidatos também podem escolher entre biologia, física, pedagogia, administração, química e 
informática, este último, o único não voltado para licenciatura. A candidatura aos cursos é feita 
por meio de vestibular específico, no início de cada semestre. 
 
Estrutura 
 
A estrutura que viabiliza a realização dos cursos é oferecida pelo Centro de Educação Superior 
a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), instituição filiada a Fundação Centro de 
Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) e considerada 
modelo pelo Ministério da Educação. O Cederj tem 25 pólos que servem de apoio aos 
estudantes. Os alunos precisam comparecer aos pólos ao menos duas vezes a cada semestre 
para fazer provas e também se dirigem às unidades para assistir a algumas aulas presenciais, 
praticar em laboratórios, usar computadores e consultar a biblioteca. Em média, aulas 
presenciais são 20% do curso. 
 
– A maior prova de qualidade dos cursos a distância são os resultados apresentados pelos ex-
alunos – afirma Mirian Crapez, vice-presidente da Fundação Cecierj. 
 
Mirian se refere a casos como o de Amilton da Silva Júnior, ex-aluno a distância de matemática 
da UFF. Formado em 2006, ele cursa o mestrado no Instituto de Matemática Aplicada (Impa), 
é professor de escola particular, tutor do Cederj e passou em dois concursos públicos. 
 
– Quem não conhece o curso fica desconfiado. Mas a qualidade é excelente – afirma Amilton. 
 
A estrutura do Cederj conta ainda com um portal de internet no qual acontecem aulas e bate-
papos virtuais, material didático impresso e tutores que atuam de forma presencial, on-line e 
por telefone. 
 
– Dependendo do curso, exceto para realizar as provas, pode ou não haver exigência para o 
aluno comparecer aos pólos – explica Mário de Andrade, tutor coordenador do pólo Maracanã. 
– É preciso muita disciplina, pois cada um organiza seu próprio cronograma de estudo. 
 
A procura pelos cursos a distância aumenta a cada ano, assim como a oferta. Em 2007 foram 
disponibilizadas 6.300 vagas. Para 2008, as inscrições para o 1º semestre terminaram e o total 
de vagas ainda não foi definido. Atualmente, cerca de 20 mil pessoas estão matriculadas nos 
cursos fluminenses. 
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