
m plena era da internet pré 3.0, 
surgem, cada vez mais, novas 
oportunidades e espaços pa
ra quem busca constante aper

feiçoamento e capacitação profissional, 
permitindo assim que um número maior 
de pessoas tenha acesso a conteúdos que 
possam agregar conhecimento que se
rá utilizado e aplicado no seu dia a dia e, 
principalmente, em seu local de trabalho. 

E nesse espaço de interatividade cres
cem as opções de cursos a distância e 
também a escolha por essa modalida
de de ensino. Segundo estimativas do 
Ministério da Educação (MEC), mais de 
750 mil pessoas têm acesso ao ensino a 
distância nas 109 instituições de educa
ção superior que contam com essa mo
dalidade e estão espalhadas por todo o 
Brasil. Esses estudantes já representam 



aproximadamente 7% do total de matrí
culas nos cursos de graduação do País. 
Entre os anos 2003 e 2006 houve um au
mento de 571% no número de cursos 
ofertados e 315% no de matrículas efetu
adas na Educação a Distância (EAD). Em 
2005, esse universo representava 2,6% do 
total de estudantes no Brasil, já em 2006 
essa participação passou a ser de 4,4%. 

O meio on-line é o principal canal de 
distribuição de conteúdos e de comuni
cação entre alunos, professores e insti
tuições de ensino. Trata-se da forma mais 

barata de realizar essa mediação, que 
permite o uso de diversas ferramentas 
que podem estimular a aprendizagem. 
De acordo com a professora associada 
e colaboradora da Associação Brasileira 
de Educação a Distância (ABED), Susane 
Martins Lopes Garrido, de 2007 a 2008, 
houve 90% de crescimento nesse tipo 
de ensino, uma média de quase 50% ao 
ano. A professora salienta que "todo esse 
crescimento pela oferta e demanda está 
relacionado à internet, que impulsionou 
as opções na modalidade e, por parte das 

instituições de ensino e de corporações". 
Mas tanto crescimento e tamanha di

versidade podem confundir quem tenha 
interesse em aprimorar seus conheci
mentos por meio dessa modalidade de 
ensino. Por isso, levantamos uma série 
de pontos importantes que precisam ser 
entendidos e levados em conta antes de 
optar pelo ensino a distância. 

DADOS IMPORTANTES 
SOBRE A EAD 
Antes de escolher um curso a distân

cia e dar sequência aos seus estudos, é 
preciso descobrir qual tipo de curso é o 
indicado para você. Há de graduação, 
pós-graduação [stricto e lato sensu) e cur
sos livres. Nos dois primeiros casos, é ne
cessário que ele seja ofertado por uma 
Instituição de Ensino Superior (IES), de
vidamente credenciada pelo MEC. O ma
terial do curso pode até ser preparado 
por uma empresa privada, porém, deve 
ser vinculado a uma IES que tenha re
cebido autorização do MEC para minis
trar cursos a distância. O curso deve ter a 
mesma carga horária do presencial, além 
de avaliações, projetos e Trabalho de 
Conclusão de Curso, sendo indicado para 
quem busca um aprofundamento maior 
na sua área de interesse ou atuação. 

Os cursos livres, por sua vez, não preci
sam de autorização do MEC, e há opções 
em diferentes áreas de conhecimento 
que objetivam a atualização e a capacita
ção profissional. Nesse caso, é importan
te que os interessados pesquisem sobre a 
escola/empresa que oferece o curso, veri
fiquem a quanto tempo está no mercado 
de trabalho e se esta possui CNPJ, anali
sem o conteúdo programático e tenham 
conhecimento sobre quem ministra o 
curso, se é um profissional capacitado e 
possui vasta experiência no assunto. Esses 
cursos são indicados, principalmente, pa
ra profissionais que trabalhem em áreas 
de conhecimento que vivem em constan
tes atualizações e precisem acompanhar 
o fluxo de informações e aplicar no seu 
trabalho diariamente. 

É importante ressaltar que, indepen
dente de ser um curso superior ou um 
aperfeiçoamento profissional, o aluno 
precisa ter foco, disciplina e um bom 
planejamento. Sem isso, o aluno não 
conseguirá ter um bom resultado no fi-



nal do curso e, consequentemente, não 
terá um retorno positivo frente ao inves
timento realizado. 

Para a diretora executiva da PRO Out-
placement, consultoria com foco em 
Outplacement e orientação profissio
nal, Lia Fonseca, a questão de ser um 
curso on-line ou presencial é indife
rente em termos de sucesso no merca
do de trabalho. "O que importa é a atu
alização do profissional. Se ele esco
lher um programa de instituições como 
Ibmec, Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Universidade de São Paulo (USP), terá 
que levar com seriedade e muita discipli
na, cumprir horários, datas, participar de 
chats com o professor e com a turma, ob
tendo os mesmos resultados de um cur
so presencial", explica. 

Antes de escolher um curso, seja ele 
graduação, stricto sensu, lato sensu ou 
cursos livres, o interessado precisa veri
ficar o corpo dooente ou o professor que 
irá ministrá-lo, para verificar se o profis
sional realmente está qualificado e apto 
para tanto e sanar as dúvidas. Esse fa
tor varia em cada instituição, sendo im
portante ter cuidado na hora da escolha. 
Como o exemplo da UAB/Unicentro, a 
coordenadora informou que "a qualifica
ção do corpo docente e dos tutores é re
alizada continuamente, um processo de 
capacitação em serviço. Atualmente, o 
MEC financia um curso de 180 horas pa
ra todos os envolvidos", comenta. 

Dados do último Censo EAD (2010) 

trazem um número de cerca de qua
se três milhões de alunos matriculados 
na modalidade no País, entre creden
ciados e cursos livres. Em entrevista ao 
Pende E-learning, o presidente da ABED, 
Frederic Michael Litto, informou que "o 
estudo mostra que 37% dos alunos estão 
na pós-graduação, 26,5% na graduação e 
34,6% em cursos tecnólogos ou de com
plementação pedagógica". 

Atualmente, as áreas que tiveram 
maior crescimento, de acordo com a 
professora e colaboradora da ABED, fo
ram administração e gestão de recursos 
humanos, educação e tecnologias. 

COMO FAZER A 
ESCOLHA DO CURSO? 
Se a escolha for por uma modalida

de de ensino que precise do credencia
mento do MEC, o primeiro passo é con
sultar o Ministério para saber a situação 
do curso pretendido. Feito isso, há outros 
fatores que precisam ser levados em con
sideração, tais como: qual será a relação 
entre professores (ou tutores) por aluno? 
Como será a disponibilidade deles para 
atendimento a dúvidas e acompanha
mento do desenvolvimento do partici
pante? Você precisa encontrar no ensino 
a distância a mesma atenção e disponi
bilidade queno presencial, para que o 
investimento dê retorno e não haja pen
dências ao final do curso. 

A especialista em e-learning e direto
ra de EAD da PPP Treinamentos, Viviane 



Luswarghi, informa que "um curso efi
ciente possui o conteúdo e as atividades 
pedagógicas estruturados de maneira a 
motivar o aluno a estudar e aprender", diz. 

O presidente da Associação Brasileira 
dos Estudantes de Educação a Distância 
(ABE-EAD) e consultor da Blue Consul
toria SS Ltda., Ricardo Holz, estuda a dis
tância desde o ensino médio, que con
cluiu uma parte deste via Tele Curso 2000 
no ano de 2001. Ele continuou na moda
lidade a distância, pela Fatec de Curitiba 
e hoje, faz MBA em Gestão Pública a dis
tância pela FGV. 

Holz explica que escolheu essa moda
lidade pela flexibilidade de tempo e pela 
redução no valor das mensalidades que, 
segundo ele, chegam a ser 40% menores 
em relação ao presencial. 

De acordo com o matemático Celso 
Roberti, que trabalha com EAD há mais 
de dez anos, o aluno que optar por esta 
modalidade também tem que atentar 
para as ferramentas que terá contato ao 
escolher um curso. "Fórum, atendimen
to personalizado, chat, respostas às dúvi
das por e-mail... Tudo isso irá ajudá-lo a 
entender como a instituição o apoiará. E 
vale aqui uma dica: toda e qualquer so

licitação sobre o curso, 
faça por e-mail, e você 
verá quão ágil a institui
ção é no mundo virtual. 
Eu já cheguei a esperar 
mais de uma semana 
por uma resposta", co
menta. 

Confronto e discus
são de ideias nos fóruns, aperfeiçoamen
to da escrita por meio de produção textu
al, ampliação de networking, novos dados 
sobre a área de atuação... Os benefícios 
não se limitam. Hiran Nogueira partici
pou de uma capacitação on-line quan
do ministrava aulas no Colégio Marista 
Mondubim (Fortaleza) e diz que o curso 
fez diferença no seu trabalho. "Posso citar 
como exemplo a interação com funcioná
rios da empresa que estão em outras cida
des do País, interação com meus superio
res, troca de experiência e material para 
aulas, além de conhecer melhor os prin
cípios e objetivos da empresa". 

Outro ponto importante a ser conside
rado é o material didático. É preciso veri
ficar se há material impresso, se será tudo 
on-line e a impressão será por conta do 
aluno, se haverá material em áudio e ví
deo e como ficarão disponíveis. O ideal é 
ter acesso a uma aula completa antes de 
escolher o curso, porém não são todas as 
instituições que disponibilizam isso. 

Para a especialista em direito digital, 
Patrícia Peck Pinheiro, "esse 'teste' é im
portante para verificar as ferramentas de 
estudo disponíveis, o material didático 
adotado e se o aluno possui o perfil para 

estudar a distância", alerta. 
Também é importante ter conheci

mento se as aulas serão síncronas ou as
síncronas. Entende-se por síncronas au
las em que a presença do aluno em um 
determinado horário é requisito obri
gatório, por exemplo, participar de um 
chat com o professor. Assíncronas não 
dependem de hora, por exemplo, a leitu
ra de um artigo. Roberti explica que, "se 
olharmos os modelos de EAD com uso 
de TV e/ou transmissão por satélite, são 
predominantemente síncronos e, por 
consequência, tem uma rigidez de horá
rio. Aproveitam, sim, do benefício da dis
tância geográfica, mas não tanto no que 
diz respeito à distância temporal. Alguns 
cursos hoje já oferecem o conceito de 
uma videoteca, em que, caso o aluno 
perca uma aula, possa assisti-la em ou
tro momento", explica. 

VOCÊ SE ENQUADRA NO 
PERFIL DE UM ALUNO QUE 
ESTUDA A DISTÂNCIA? 
Se você tem disciplina, é pró-ativo, or

ganizado, persistente, busca auxílio sem
pre que há dúvida, você tem o perfil de 
um aluno a distância. Sem esses quesi
tos, é inviável investir tempo e dinheiro 
nesta modalidade. "As pessoas que fa
zem EAD são disciplinadas, organizadas, 
eu diria que adquirem uma metodologia 
de estudo própria e são acima de tudo 
autônomas, que buscam novas formas 
de aquisição de conhecimentos", pon
dera a coordenadora da UAB/Unicentro, 
Maria Aparecida Crissi Knüppel. 





Mas e entre os alunos que já descobri
ram essas qualidades e se capacitaram 
pelo ensino a distância, é possível definir 
um perfil mais detalhado? Esse perfil va
ria de acordo com o tipo de curso anali
sado. O do público do SEST/SENAT, por 
exemplo, é composto em sua maioria por 
gerentes, diretores, executivos, profissio
nais que atuam no setor de transporte, 
profissionais de áreas administrativas e 
estratégicas de empresas e estudantes. 

Segundo Susane, quando se pensa 
em faixa etária, o aluno da modalidade a 
distância, historicamente, tem um perfil 
mais velho, com média de 30 anos, já em
pregado no mercado de trabalho e com 
família sob sua responsabilidade. No en
tanto, nos dias de hoje, a EAD atinge pú
blicos com intenções e motivações tão 

diferentes que já é possível verificar mu
danças nesse perfil. "De uns anos para cá, 
vem também agregando alunos mais jo
vens. E com o binômio 'mobilidade' (ce
lulares, tablets, internet 3G) e o adven
to das 'redes sociais', como o Orkut, o 
Facebook, o Twitter, o Linkedin e outros, 
a tendência é a disseminação da moda
lidade, também, nos bem mais jovens, 
não no sentido de uma inversão de perfi
lamento, pois as redes sociais, pelo apelo 
democrático de expressão, incluem todo 



o tipo de idade bem como gênero, classe 
social, língua e, com isso, converge mes
mo na ideia de comunidade virtual", sa
lienta a colaboradora da ABED. 

EAD EA ACEITAÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO 
Em maio de 2010, uma Pesquisa 

de Marcelo Neri, "Educação profissio
nal e você no mercado de trabalho: da 
Fundação Getúlio Vargas para o Instituto 
Votorantim", mostrou que não há mais 
diferenças entre uma formação presen
cial e outra a distância. O que será decisi
vo na aceitação de um diploma sequen
cial é a confiabilidade da instituição que 
o emite. Sob este aspecto, o MEC contri
bui muito, pois não pode aparecer a mo
dalidade dos cursos nos diplomas, uma 
vez a instituição estando credenciada e o 
curso aprovado, não há outro elemento a 
ser julgado a priore. 

Não podemos afirmar que não há mais 
preconceito no mercado de trabalho com 
relação aos formados em EAD, porém, is
so acontece em escala menor. "Este pre
conceito veio principalmente pela disse
minação de um ensino massificado e sem 
qualidade, realizado, principalmente por 
instituições não credenciadas ou que não 
têm preocupação com a qualidade, bem 
como ainda os pré-conceitos e preconcei
tos em relação ao uso de ferramentas de 
comunicação e informação como uso es
colar", explica Knüppel. 

A diretora executiva da PRO Outpla-
cement, Lia Fonseca, explica que a em
presa está interessada em um profissio
nal que esteja em constante processo de 
aperfeiçoamento e atualização profissio
nal, levando esses conhecimentos ad
quiridos para dentro da empresa e apli
cando em sua área de atuação. 

Fator este comprovado pela empre
sa ALLIS S.A. que, segundo a gerente de 
recrutamento e seleção, Viviane Prado, o 
que a empresa leva em consideração são 
as competências que esse profissional 
traz consigo. "Saber gerenciar seu tempo, 
autonomia nas execuções de tarefas, do
mínio da internet, autodesenvolvimento 
e autogerenciamento. Hoje, competên
cias como essas são o que a maioria das 
empresas procuram", informa. 

Atualmente, o que o mercado obser
va e ao mesmo tempo absorve é a for
mação do profssional, se é oriunda de 
uma instituição A ou B, ou seja, a análi
se se utiliza do critério "qualidade da for
mação" e não o da modalidade. "Um as
pecto fundamental neste quesito é o de 
que na EAD, o perfil de aluno deve con
siderar sempre o elemento 'autonomia', 
o elemento 'proatividade' e inclusive o 
conhecimento e uso das tecnologias di
gitais, e esses aspectos, atualmente, são 
fundamentais no mercado de trabalho 
de qualquer área", explica Susane. 

O professor da Faculdade Politécnica 
de Uberlândia, Bruno Figueiredo, mi
nistra disciplinas a distância no curso de 
graduação em Marketing e compartilha 

a mesma ideia de Suzane. "As disciplinas 
a distância desenvolvem competências 
essenciais que as empresas buscam ho
je nos profissionais, que são proativida
de, feeling, trabalho em equipe multidis
ciplinar, gestão do tempo, criatividade, 
responsabilidade e liderança. Quando o 
aluno tem o professor, ele sente que tem 
um porto seguro, porém, quando o pro
fessor fica a distância, o aluno é posto à 
prova e é neste momento que ele desen
volve e aprimora atributos e competên
cias tão necessários para os desafios no 
mundo dos negócios", complementa. 

EAD EA EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA 
Outra maneira de utilizar o ensino a 

distância é pelas próprias empresas, na 
busca da capacitação e/ou atualização de 
seu colaborador. Além de qualificá-lo para 
melhor atender seu cliente, pode-se for
mar um grupo de profissionais aptos para 
suprir a escassez no mercado de trabalho. 

A Dalkia, empresa especializada em 
serviços técnicos nas áreas de eficiência 
energética e operações de infraestrutura, 
sentiu a falta de mão de obra especializada 
em sua área de atuação e, para isso desen
volveu, em parceria com a FGV On-line, 
um curso de extensão com o objetivo de 
aprimorar os profissionais que trabalham 
na corporação. O diretor de RH da empre
sa, Fernando Brancaccio, diz que, muitas 
vezes, esses gestores vem com bastante 
bagagem técnica, especializados nos ser
viços que a empresa oferece, porém, esses 



profissionais precisam estar aptos tam
bém para a gestão, uma vez que a empre
sa mantém uma equipe Dalkia dedicada 
para cada cliente. 

Há muitas vantagens quando uma em
presa escolhe capacitar seus profissionais 
por meio da EAD, podendo citar a dimi
nuição de custos, participação dos pro

fissionais devido a 
flexibilidade de local/ 
horário, capacitação 
correta no momento 
devido, evitando que 
a área de RH necessi
te fechar uma turma 

com profissionais que não precisem da 
capacitação para ser possível a realização 
do curso, entre outros. 

Brancaccio salienta que a modalidade 
a distância foi escolhida pela Dalkia exa
tamente por conferir maior flexibilida
de no estudo e no acompanhamento das 
aulas, evitando as perdas ocasionadas em 

função de deslocamentos físicos e conse
quentes desgastes. "Como 90% dos partici
pantes estão alocados na 'casa do cliente', 
evitar esse deslocamento tem impacto vi
tal para nosso negócio", conta. 

Os participantes do curso também têm 
encontros presenciais que possibilitam 
a interação com tutores e professores da 
FGV, bem como a troca de experiências 
entre profissionais da empresa e a direção 
da área específica. Esse modelo escolhi
do pela companhia é caracterizado como 
blended, em que a mesma carga horária 
do curso on-line é concedida em encon-
tros presenciais. 

Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 30, p. 74-81, abr. 2011.




