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O modelo educacional que mais cresce no Brasil, com aumento de 90% em 2008, exige 20% 
de aulas presenciais 
 
O Ministério da Educação apertou o cerco aos cursos de ensino a distância (EAD) em 2008. 
Resultado: 5,1 mil pólos fechados em todo o Brasil. Trata-se de cursos que não cumpriram 
normas básicas, como ter biblioteca em todos os centros, ou número mínimo de computador 
por aluno. 
 
Mas a rigidez governamental não compromete a expansão do EAD no Brasil. O Censo EAD.BR 
calcula que a oferta de novos cursos aumentou de 299 em 2007 para 568 no ano passado, um 
crescimento de 90%. Atualmente, 376 instituições oferecem 1,7 mil cursos. 
 
A evolução do EAD nacional, no entanto, é bem diferente do modelo de outros países. No 
Brasil, as instituições que querem atuar com o ensino a distância não podem manter distância 
do aluno. Têm de chegar perto dele, fisicamente. Isso gera polêmica entre as instituições. Para 
muitas, o fato de os alunos terem de realizar 20% de sua carga horária em salas de aula 
aumenta os custos e diminui o interesse em levar cursos para regiões mais remotas, 
exatamente onde o governo quer focar seu desenvolvimento. 
 
É o caso da Faculdade Aiec, voltada exclusivamente para o ensino a distância, que já fechou 
oito pólos em cidades menores por conta da baixa procura. "Hoje temos 43 pólos em todo o 
país. E entendemos que o investimento em cidades com baixo potencial econômico não se 
justificava", afirma Ruth Alves Franklin Almeida, professora diretora do curso de administração 
da faculdade. Ela acredita que o número de alunos aumentaria se não houvesse a 
obrigatoriedade do polo, mas defende as medidas do governo federal. "O objetivo dos pólos é 
que os alunos tenham encontros pelo menos uma vez por mês e possam se desenvolver em 
conjunto", afirma. 
 
Nem todos são tão condescendentes. O presidente da Associação de Estudantes do Ensino a 
Distância (ABE-EAD), Ricardo Holtz, afirma que o modelo brasileiro é bastante restrito e, para 
se adequar a ele, as instituições criam formatos que atendem ao mesmo público que pode 
pagar por um curso presencial. "Quase todas as instituições já fecharam pólos", afirma. Holtz 
fez sua graduação em gestão pública pelo curso a distância da Faculdade Internacional de 
Curitiba e é um dos fundadores da associação que busca lutar junto às esferas 
governamentais, juridicamente se preciso, para garantir os direitos dos alunos de EAD. 
 
O censo do setor mostra que 42% dos alunos estuda em cursos fora de sua região de origem. 
Dentre aqueles credenciados, 42% estão na região Sudeste e 35% na região Sul. Norte 
concentra 7,7% dos cursos, seguido de"Centro-Oeste (7,3%) e Nordeste "(6,8%). A 
Universidade Norte do Paraná (Unopar) é uma das instituições que teve pólos fechados pelo 
governo. E, segundo seu fundador, Marco Antônio Laffranchi, já deu a volta por cima. A 
instituição tem cursos via satélite há 12 anos e todas as mudanças exigidas pelo MEC foram 
bem recebidas. "Contamos hoje com 12 mil computadores em rede em 352 pólos, biblioteca 
presencial em todos os pólos, além de uma biblioteca digital montada junto à editora Pearson", 
diz Laffranchi. 
 
A Unopar é uma das poucas universidades do país na qual o ensino a distância já tem maior 
importância em número de alunos do que o ensino presencial. "Temos cerca de 120 mil 
alunos, destes 100 mil estão nas aulas via satélites", conta. Laffranchi é um dos defensores do 
ensino a distância híbrido. "O brasileiro não tem disciplina para estudar sozinho, temos muita 
distração no país. Não é como no Canadá e Europa, que fica parte do ano no inverno", diz.  
 

 
 
Cursos avançam para o exterior 
 



A experiência do ensino a distância tem levado escolas brasileiras a investir no modelo no 
exterior. A Unopar acaba de fechar uma parceria com a Universidade a Distância de Madri para 
transmitir, já no começo de 2010, aulas a partir da Espanha para Brasil, Chile, Colômbia e 
República Dominicana. Inicialmente, serão cursos de pós-graduação e MBA, com direito a 
dupla certificação pelas universidades participantes. A Aiec também já espalhou seu modelo de 
ensino semipresencial para outros países. Em 2002, por meio de uma parceria com a 
Odebrecht, levou seus cursos para Angola. O negócio deu certo e hoje a instituição conta com 
uma unidade no local com cerca de 600 alunos. Em 2004, foi a vez de introduzir cursos no 
Japão, com foco no atendimento de brasileiros que trabalham no país. Hoje conta com 200 
alunos. A Aiec também chegou a ter cursos nos EUA, mas desistiu devido à baixa procura. 
 

 
 
Em sala de aula ou bem longe dela, o custo é o mesmo 
 
O Ibmec Online foi lançado no primeiro semestre de 2009, com uma grade com sete opções de 
cursos de pós-graduação e também aqueles customizados para o mercado corporativo. 
Segundo Carlos Longo, diretor da instituição, o fato de o regulamento do governo limitar o 
modelo a distância acaba limitando o próprio negócio. Mas é necessário. "O Brasil não tem 
cultura de auto-regulamentação, como em outros países. Na tentativa de proteger o cidadão, 
criam-se normas mais rígidas", afirma. No caso do Ibmec, com pólos em grandes capitais, o 
modelo semipresencial tem reflexo direto nos preços. "Se considerarmos os custos que nossos 
alunos têm com passagem e hospedagem, o valor de um MBA a distância é praticamente o 
mesmo de um curso presencial, o que para nós está adequado. Afinal, os cursos têm o mesmo 
padrão", diz. A instituição já estuda colocar no mercado cursos de graduação. Por enquanto, o 
foco principal é a criação de cursos corporativos. O objetivo é que a área on-line represente 
25% da receita em cinco anos. 
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