
precisar sair de casa, sem gastos
adicionais com hospedagem e dispen-
sando o trabalho de obtenção de vistos
de permanência em outros países, algo
que tem se tornado cada vez mais difí-
cil principalmente em países europeus
e nos Estados Unidos. Para muitos, a
vivência em outros países traz expe-
riências compensadoras. Mas para quem
não tem condições de se deslocar, a edu-
cação a distância permite ao aluno obter
conhecimentos importantes e diploma
em instituições de prestígio.

É lógico que, para encarar um curso
de outro país, é preciso ter domínio do
idioma local. A não ser que o curso seja
para aprender uma língua estrangeira. Por
outro lado, os estudos em instituições "de
fora" vão, certamente, desenvolver o vo-
cabulário e a gramática no outro idioma.
É possível estudar em instituições dos
principais países do mundo. A comunica-
ção pela internet tem facilitado isso.

Abaixo, três opções de cursos on-
line que admitem brasileiros.

recursos como ensino por correspon-
dência e transmissões de rádio e TV
pela BBC, a empresa estatal de comuni-
cação da Inglaterra. Atualmente, a OU,
como é conhecida, conta com cerca de
180 mil alunos, dos quais 30 mil de
pós-graduação. Cerca de 25 mil desses
estudantes vivem fora da Inglaterra.

Para o Brasil, The Open Univer-
sity oferece cursos em áreas como
Astronomia Básica, Matemática
para Ciências, Design para a Web,
Fotografia Digital e Introdução à
Redação de Ficção, além de várias
opções na área de Administração de
Empresas. No nível de pós-gradua-
ção, são ofertados em campos como
negócios, marketing, finanças, meio
ambiente, tecnologia da informação,
entre outros. Há também os cursos de
desenvolvimento profissional princi-
palmente na área de Administração.

A relação completa dos cursos ofe-
recidos para serem realizados no país
está no site: www3.open.ac.uk/cour-
ses/countries/Brazil.shtm. O contato
da OU no Brasil é feito por meio do
The British Council, em São Paulo
(tel. 1121267500).

Cursar a Universidade Aberta
(UAb) portuguesa tem uma van-
tagem: o idioma. Criada em 1988,
a UAb é pública e possui cursos a
distância para brasileiros, tanto de
licenciatura, chamado de Primeiro

Ciclo, como mestrado,
ou Segundo Ciclo. Há
licenciaturas em 15 áreas,
como Ciências da Informação
e da Documentação, Ciências do
Ambiente, Estudos Artísticos, Ges-
tão e Línguas, Literaturas e Culturas
- Estudos Portugueses. No mestrado,
são oferecidos em 19 campos de es-
tudos, como Administração e Gestão
Educacional, Ciências do Consumo
Alimentar, Estudos do Patrimônio,
Comércio Eletrônico e Internet. A
página da Universidade Aberta é:
www.univ-ab.pt.

Algumas instituições se destacam
no oferecimento de cursos a distância.
Uma das mais prestigiadas é a britâ-
nica The Open University. Fundada
em 1969, começou suas atividades em
1971, com cerca de 80 alunos, usando

ma das possibilidades que
a EAD oferece é a de fazer
um curso em uma insti-
tuição estrangeira - sem

A Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) conta
com cursos de graduação, mestrado
e doutorado, na área de Humanas,
como Geografia, História, Filosofia,
Sociologia, Direito e Psicologia, as-
sim como em Ciências Econômicas
e Empresariais, além de Física, Quí-
mica, Matemática e vários ramos da
Engenharia. São oferecidos também
cursos de idioma espanhol. A UNED
recebe cerca de 180 mil inscrições
por ano.

Para o aluno estrangeiro, as matrí-
culas e exames são realizados nos cen-
tros da UNED no exterior, que também
dão apoio didático ao estudante. No
Brasil, a instituição é representada pelo
Paulo (tel. 11 3779-1800). O endereço
da UNED: www.uned.es.

Text Box
ESTUDAR fora. Guia de educação a distância, São Paulo, ano 6, n. 6, p. 14, 2009.




