


Diversos fatores devem ser levados em consi-
deração no momento de se optar por um curso

tivas, avalie a metodologia de trabalho
de cada instituição e descubra como é
feito o suporte aos alunos. Para ajudar
nessa avaliação, aí vão alguns tópicos:

H Gostou de um curso? Além de se
informar sobre a carga horária, o currí-
culo dos professores e a grade de dis-
ciplinas, confira os grandes diferenciais
de um curso a distância. É preciso saber
quais os recursos midiáticos oferecidos
pelo curso, como vídeos, biblioteca di-
gital, CDs e DVDs, e como se dá a sua
dinâmica- se os alunos se reúnem apenas
em fóruns de discussão, se há encontros
presenciais com professores, se há tuto-
res (o equivalente a professores) ou se
o curso é auto-instrucional. No caso de
cursos de graduação e de pós, verifique
se a instituição é credenciada pelo Mi-
nistério da Educação (MEC). Confira a
lista das instituições no site http://portal'.
mec.gov.br/sesu.

• Solicite o contato com alunos e ex-
alunos, para conseguir mais referências.

Algumas instituições permitem que
o futuro aluno faça uma aula-teste para
avaliar o material e a interatividade.

A metodologia
do universo virtual

O que diferencia as aulas presenciais
das virtuais é a adequação do conteúdo e a
metodologia para aplicá-lo aos alunos.

Os cursos on-line não repetem a
metodologia dos cursos tradicionais - e
são marcados principalmente pela auto-
nomia do aluno que estuda no horário
que preferir. O livro didático é substi-
tuído por conteúdos multimídia como
CD-ROMs, filmes, apostilas virtuais. O
aluno expressa suas opiniões participan-
do de fóruns, listas de discussão, blogs,
chats (canal de bate-papo) ou qualquer
outra ferramenta de comunicação virtual.
Alguns profissionais em EAD defendem
que os cursos a distância podem ser mais
estimulantes do que os presenciais, pela
forma dinâmica e interativa como os
conteúdos são apresentados.

O tutor

As instituições que oferecem gra-
duação e pós mantêm a figura de um
"professor" com nome diferenciado,
assim como a função: o tutor. Esse
profissional é orientado a estimular
os alunos a participar dos fóruns de

A hora da

escolha de um curso a dis-
tância é parecida com a de
um tradicional: verifique se
está dentro de suas expecta-



OS CURSOS

discussão, ler materiais e se atualizar,
enviar trabalhos, esclarecer dúvidas
e, principalmente, orientar o plano
de aulas de cada aluno, ajudando-o
dentro de seu ritmo e estilo de apren-
dizado. Como a grande característica
de um curso virtual é a flexibilidade
nos estudos, o papel do tutor é es-
timular seus alunos a "não deixar a
peteca cair". E assim como em cursos
presenciais, os virtuais também têm
formas de avaliação para saber se o
aluno está acompanhando o curso e
atendendo às expectativas de apren-
dizado. Novamente, o que muda é
a forma. A participação em sala de
aula é substituída pela participação
nos fóruns e listas de discussão; e
a entrega de trabalhos é feita virtu-
almente. Na maioria dos ambientes
virtuais que as instituições oferecem,
o aluno tem acesso à verificação

No caso de graduação, a determina-
ção para as faculdades credenciadas pelo
MEC é a de que somente 20% da carga
horária pode ser a distância. Nos cursos
de pós-graduação, são exigidos alguns
encontros e provas presenciais, especial-
mente no início e no fim do ano letivo.
Já os cursos livres e de extensão podem
ser ministrados totalmente a distância,
sendo que algumas instituições de en-

praticamente imediata de todas as
suas participações e ainda a notas e
comentários sobre avaliações.

Presença

Para terem a chancela do Minis-
tério da Educação (MEC) e operarem
cursos de graduação e de pós a distân-
cia, as instituições de ensino precisam
ter momentos presenciais durante o
ano letivo virtual. Isso significa que
se o curso escolhido for em outra ci-
dade ou Estado, em alguns casos você
poderá ter de viajar para realizar seus
estudos algumas vezes.

sino promovem aulas presenciais.
Por que há essa exigência? Se-

gundo Marcos Resende, diretor da
Associação Brasileira de Educação
a Distância (Abed), encontros pre-
senciais podem estimular os alunos a
estudar e interagir durante o curso.

Algumas faculdades e cursos, en-
tretanto, organizam encontros semanais
em pólos onde as aulas são assistidas
em circuito fechado de televisão - o
professor fica em um estúdio e não há
necessariamente interatividade, embo-
ra essas aulas com apoio de professores
na TV sejam consideradas como encon-
tros presenciais. Em alguns cursos, as

aulas via circuito de televisão são ao
vivo, e não gravadas, permitindo que
os alunos enviem perguntas e interajam
com o professor, mesmo que esteja em
outra localidade.

Interatividade

Na hora de escolher um curso, mais
do que a preocupação com os momen-
tos presenciais, é preciso descobrir se

a instituição de ensino está promo-
vendo formas de interatividade

entre alunos e tutores, a fim
de "evitar o isolamento
e manter um processo
instigante, motivador de
aprendizagem, facilitador
de interdisciplinaridade e

de adoção de atitudes de
respeito e de solidariedade

ao grupo", de acordo com as
recomendações do MEC.
Verifique, no seu curso, o número

máximo de alunos por tutor (algumas
instituições, como o Senac, destacam
que seus tutores atendem 40 pessoas
por vez, por exemplo) e as formas de
comunicação e interatividade além
dos encontros presenciais: se o tutor
está disponível em horários agenda-
dos durante a semana, em plantões
via fax, internet ou telefone, isso
mostra a preocupação do fornecedor
do curso em garantir um melhor
aproveitamento do aluno.

Se é melhor a interatividade no
meio virtual ou nas aulas presenciais?
Vai depender do perfil do aluno. Se
você sente falta do contato com co-
legas e outros professores, escolher
um curso com maior' interatividade
presencial pode ser a melhor opção.
Alunos que necessitam de pouca
interação "ao vivo" com os outros
alunos e os tutores se adaptam mais
facilmente aos cursos em que a inte-
ração é basicamente virtual.
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