
Governo fecha cursos e abre polêmica 
 
O Ministério da Educação (MEC) está acirrando a fiscalização aos cursos de educação a 
distância. Em novembro, o MEC determinou o fechamento de 1.337 centros presenciais de 
cursos dessa modalidade. A medida atingiu quatro instituições: Unopar (Universidade Norte do 
Paraná), Fael (Faculdade Educacional da Lapa), Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo da 
Vinci, em Santa Catarina) e Unitins (Fundação Universidade do Tocantins).  
 
Entre as providências que essas instituições terão de tomar estão a redução das vagas, a 
transferência de alunos para pólos credenciados pelo MEC e o fechamento de centros, entre 
outras. No entanto, apesar da baixa qualidade de alguns cursos, os atrativos desse tipo de 
ensino para os alunos incluem custos menores, possibilidade de estudar em casa e acesso a 
cursos que não são oferecidos na cidade em que o profissional mora. Mas antes de se 
empolgar com as vantagens é preciso checar se a instituição escolhida é credenciada pelo MEC 
no endereço http://portal.mec.gov.br/ seed/.  
 
Fredric Litto, presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), acredita que 
esse tipo de curso, além de oferecer as vantagens já citadas, pode ser a solução para a 
democratização da educação no Brasil. "Em 2007, tivemos 970 mil alunos matriculados em 
instituições de educação a distância aprovadas pelo MEC", contabiliza Litto.  
 
Em comunicado disponibilizado no site da Abed , Litto faz algumas críticas aos critérios do MEC 
no fechamento dos cursos de educação a distância (EAD): "Acreditamos que o MEC esteja 
equivocado ao estabelecer que há apenas um único modelo de qualidade na EAD, e que é este 
o modelo adotado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), importante projeto do próprio 
ministério", diz um dos trechos do documento.  
 
"O MEC diz que é apenas no formato da educação ''semipresencial'' (a mistura do presencial 
com a EAD), com atendimento regular de alunos em pólos presenciais, é que existe 
qualidade", discorda o defensor do modelo de ensino feito totalmente a distância, ainda em 
trecho do comunicado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Especial Educação 
Continuada, p. E1-E4. 


