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Educação. O American College of Brazilian Studies (Ambra) tem 300 alunos matriculados, 90% deles residentes no Brasil. O MEC,
que não autoriza curso de Direito a distância, diz que diploma não será reconhecido; Ambra assegura que há meio legal de validá-lo

Brasileiros criam curso de Direito
a distância nos EUA, em português
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.

Fernanda Bassette

Dois engenheiros brasileiros,
em parceria com uma advogada americana, abriram uma faculdade nos EUA para oferecer um curso de Direito ministrado 100% a distância, totalmente em português, voltado
para o público brasileiro.
O Ministério da Educação
(MEC) – que na quinta-feira
anunciou o corte de 11 mil vagas
em 136 cursos de Direito presenciais com notas baixas nas últimas avaliações – considera o curso dos EUA “livre”, diz que não
vale como graduação e que os diplomas não serão revalidados.
No Brasil, não há nenhum bacharelado de Direito a distância
autorizado.Duasinstituiçõestentaram obter o registro, mas tiveram o pedido negado – a legislação exige polos presenciais para
atividades semestrais.
Alémdisso,aOrdemdosAdvogados (OAB) do Brasil é contra a
oferta de cursos a distância, pois
não há segurança sobre a participação do aluno na aula nem garantia da qualidade do ensino.
“A graduação tem de ser presencial. Eventualmente, uma especializaçãopode serfeita a distância”, diz Marcus Vinícius Coelho, secretário-geral da OAB.
A faculdade surgiu em 2008,
com o nome de Brazilian Law In-

PARA ENTENDER
A maioria dos estudantes da
Ambra tem mais de 30 anos e
90% deles moram no Brasil.
A primeira turma deve se
formar em 2013. O aluno deve cursar de três a dez disciplinas por semestre – cada
disciplina custa US$ 399 por
semestre (cerca de R$ 647).

ternational College (Blic). Em
2010, passou a se chamar American College of Brazilian Studies
(Ambra). Hoje, possui pelo menos 300 alunos matriculados –
90%delesmoramnoBrasilequerem revalidar o diploma aqui.
Outros cerca de mil estão matriculadoseinadimplentes.Nãopodem assistir às aulas.
O diretor executivo da Ambra,
Francisco de Assis da Silva Neto,
diz que cogitou abrir o curso a
distânciano Brasil,mas considerou o investimento inviável. “A
exigência de polos presenciais
torna a educação a distância sem
alcance”, diz. “Além disso, a comunidade de brasileiros nos
EUA é imensa.” Silva Neto conta
queagradededisciplinasfoipensada detalhadamente. “Nos inspiramos na Universidade de São
Paulo(USP),naUniversidadeFederal de Minas Gerais (UFMG) e
na Universidade de Brasília
(UnB). São 60 disciplinas e a
mesma carga horária do Brasil.”
O ex-ministro da Educação
Carlos Alberto Chiarelli diz que
oMEC está corretoemexigiratividades presenciais para evitar
fraudes. “É preciso ter o mínimo
de conhecimento sobre o aluno
matriculado. Se não fosse assim,
não haveria segurança de que foi
aquele aluno que fez o curso.”

seu país de origem (nos EUA), os
casos são avaliados individualmente por professores que comparam a grade, a carga horária.
Tivemos o cuidado de oferecer
um curso com correspondência

curricular”, afirma Neto.
Mas não é assim que a OAB vê a
situação. “É improvável que o
MECpermitaarevalidação.SeogovernonãoautorizacursosdeDireito a distância no Brasil, como acei-

tará a revalidação de um diploma
emitido no exterior?”, diz Coelho.
Luciano Sathler, do comitê de
qualidadedaAssociaçãoBrasileira de Educação a Distância
(Abed), também acha difícil que

a revalidação ocorra. “Não é um
processosimpleseasuniversidades não são obrigadas a revalidar. Uma situação dessas é ruim
porquenãocolaboraparaofortalecimento da área.”

Anúncio

Diploma. A principal dúvida
dos alunos é sobre a revalidação
dodiplomanoBrasil –oestudante formado pela Ambra recebe
um diploma válido apenas em
território americano.
Ainstituição nãoprometearevalidaçãoabertamente, masafirma que é possível fazer o processo em universidades públicas
sem a interferência do MEC. Para facilitar o processo, a Ambra
firmou parcerias com duas universidades estaduais: a de Roraima e a do Vale do Acaraú (CE).
“Se o curso é reconhecido em
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Crença. Michel Rodrigues acha que ‘MEC não pode interferir’

Alunos têm esperança de
ter o diploma revalidado
MichelFrankNascimentoRodrigues, de 26 anos, trabalha no Fórum de Juazeiro (BA) e seu objetivo é concluir o curso de Direito
para investir na carreira jurídica.
Ele é um dos alunos da Ambra no
Brasil e está no quarto semestre.
Gaúcha de Santa Maria, Marciele Tauchen, de 21, também é
aluna da Ambra. Soube da faculdade ao procurar por opções de
cursos de Direito a distância pelainternet.Fernando Meneguin,
de 39, de Brasília (DF), já formadoemEconomia, possuimestradoe doutoradoe tambémdescobriu o curso pela internet.
Os três têm o mesmo objetivo:
terminar a graduação e revalidar
odiplomanoBrasil.“Certifiqueime de que a faculdade existia e
me informei sobre os professores para não cair em golpe. As
pessoas especulam muito sobre
o diploma, mas sinto segurança
na Ambra”, diz Marciele.
Rodrigues também procurou
se certificar antes de se matricu-

lar. “Busquei informações e liguei para algumas universidades
parasabercomo funciona arevalidação. Cheguei à conclusão de
que o MEC não pode interferir.
Resolvi pagar para ver.”
Meneguin conta que resolveu
fazer o curso a distância porque
nãoteria paciênciapara acompanhar mais uma graduação presencial. Ele é aluno da primeira
turma.Sobreapossíveldificuldade para revalidar o diploma no
Brasil, ele está ciente dos riscos.
“Sou da primeira turma. Sei que
é um risco. Vejo pelos fóruns da
faculdade que essa é a maior
preocupação dos alunos. E é isso
quevai definiro sucesso ou o fracasso da Ambra.” / F.B.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A29.

