
Oforte crescimento dos cursos
superiores a distância no
Brasil levou o Ministério da

Educação a criar mecanismos de
supervisão que garantam aos 
alunos o aprendizado que eles
buscam, diz o secretário de
Educação a Distância, Carlos
Eduardo Bielschowsky. Existem
diretrizes para elaboração de
instrumentos de avaliação das
instituições e polos de apoio
presencial: hoje, 38 universidades
são supervisionadas pelo governo
federal, o que representa 80% de
todos os alunos.

“A educação a distância tem
papel importante na implementação
de políticas de democratização e
interiorização da oferta de 
cursos superiores”, diz
Bielschowsky. “O Ministério da
Educação atua fortemente na
implantação de um marco
regulatório que resguarde e garanta
ofertas de cursos superiores com a
devida qualidade e, para isso,
implantou diversos programas,
dentre os quais destaco a
Universidade Aberta do Brasil (UAB)
e o Programa Escola Técnica Aberta
do Brasil (e-TEC).”

Segundo o secretário, o novo
formato de regulação e 
supervisão segue critérios que
buscam o crescimento do modelo e
exigem qualidade para o
estabelecimento definitivo da
modalidade. Os referenciais de
qualidade, afirma, foram
desenvolvidos a partir de sugestões
da comunidade: “Foram criadas
diretrizes para a elaboração dos
instrumentos de avaliação
específicos para o credenciamento
de instituições e pólos de apoio

presencial, além de reconhecimento
e autorização de cursos de educação
a distância”.

A supervisão dos cursos é 
feita por um grupo de 350 pessoas,
que percorre o País. “As
universidades investem
pesadamente e acredito que, no final
do processo, teremos uma oferta
digna, que faça com que o aluno
receba o diploma e possa exercer
sua profissão com dignidade e
qualidade.”

Bielschowsky garante que a
educação a distância contempla
tanto a educação formal quando a
formação profissional, cada uma
delas com programas distintos.
“Com a Universidade Aberta do
Brasil (UAB), o governo federal
implantou um sistema nacional de
educação superior a distância, com a
participação de instituições públicas
de educação superior e em parceria
com estados e municípios”, explica.
“O principal objetivo da UAB é
oferecer formação inicial a
professores em efetivo exercício na
educação básica pública que ainda
não tenham graduação, além de
propiciar formação continuada. Na
parceria, os municípios oferecem a
infraestrutura dos polos presenciais,
onde os alunos assistem às aulas,
recebem orientação de tutores
contratados pelas universidades, têm
acesso à biblioteca e aos
laboratórios técnicos e de
informática onde pesquisam e fazem
aulas práticas.”

A formação profissional vem
através da Escola Técnica Aberta do
Brasil (e-TEC), que também conta
com a colaboração de estados e
municípios, com cursos ministrados
nas escolas técnicas públicas. �
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Crescimento do ensino superior a distância justifica mecanismo de controle

Número de alunos matriculados em EAD
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Perfil do estudante com relação à renda
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Instituições      Alunos de instituições credenciadas para ministrar         1.075.272
credenciadas   EAD pelo Sistema M de Educação (Conselho Nacional 
                          de Educação e Conselhos Estaduais de Educação)         
Educação         Alunos de 32 empresas ou instituições que ministram   498.653
corporativa       cursos a distância para seus próprios funcionários ou 
                          colaboradores 
Cursos              Alunos de 42 instituições que oferecem cursos livres    1.074.106
livres                 a distância (exemplos: Senac, Senai, Fundação 
                          Bradesco, Alumni, Portal Educação, etc.)
TOTAL                                                                                                         2.648.031
Fonte: Censo EAD.BR, 2009/Abed

Número de Alunos de EAD no Brasil

Fonte: Inep
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(variação na última década)

Fontes: Inep e SEED/MEC

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 dez. 2010, Educação a Distância (Informe Publicitário), p. 2.




