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A Faculdade de Administração 
Kenan-Flagler, da Universidade 
da Carolina do Sul, está pondo 
sua marca na internet. 

Embora a maioria dos cur-
sos on-line nos Estados Unidos 
ainda sejam vistos como oferta 
de escolas particulares, como 
a Universidade de Phoenix e a 
Universidade Capella, a univer-
sidade estadual espera mudar 
essa imagem. 

A faculdade lançou no início 
do mês passado um MBA on-
line com 19 estudantes, chama-
do MBA@UNC, que vai oferecer 
basicamente a mesma grade 
curricular de seu MBA presencial 
de tempo integral. É o primeiro 
curso on-line do tipo oferecido 
por uma das 20 melhores facul-
dades de administração dos 
Estados Unidos. 

Outras como a Universidade de 
Indiana, a Universidade Northe-
astem e a Howard já oferecem ou 
vão oferecer logo MBA on-line. 

A instituição da Carolina do 
Norte, conhecida como UNC, 
tem parcerias de educação exe-
cutiva com a Fundação Getúlio 
Vargas, em São Paulo, e a mexica-
na Egade, da Universidade Tecno-
lógica de Monterrey, mas elas não 
incluem cursos on-line, disse uma 
porta-voz da UNC. A faculdade 
americana espera atrair estudan-
tes internacionais com seu novo 
programa via internet. 

A UNC acredita que daqui a 20 
anos a maioria das faculdades de 
administração vai querer estar na 
internet. 

Mesmo assim, "o conceito de 
educação on-line ainda não tem 
uma imagem muito boa", diz 
Doug Shackelford, vice-reitor 
do curso de MBA on-line. Assim, 
quando os coordenadores do 
curso anunciaram ano passado 
a criação do MBA@UNC, organi-
zaram uma ofensiva completa na 
imprensa, fizeram assembleias 
abertas com ex-alunos e estudan-
tes, e reuniões com professores 
para tentar mostrar que a quali-

dade do MBA on-line seria tão alta 
quanto a do curso presencial. No 
papel, o MBA on-line será igual ao 
obtido com aulas presenciais. 

Mas nem todo mundo está 
convencido. "Há um estigma que 
faz com que os estudantes não se 
empolguem com o curso", disse 
Louis Reavis, de 30 anos, que vai se 
formar no curso normal de MBA 
em 2012. Ele se referia às percep-
ções negativas de que alguns cur-
sos de MBA on-line são de baixa 
qualidade ou não são tão compe-
titivos quanto um programa pre-
sencial em tempo integral. 

Deborah Bushway, presiden-
te interina da Universidade 
Capella, acha que eles vão conti-
nuar atraindo estudantes de alto 
nível mesmo diante da concor-
rência maior de faculdades como 
a da UNC, cujo MBA ficou em 19° 
no ranking anual da revista "U.S. 
News & World Report". 

Como o MBA on-line da UNC 
transmite suas aulas on-line ao 
vivo à noite, como faria um MBA 
para executivos, os diretores da 
universidade acreditam que vai 
atrair principalmente profissio-
nais do mercado que não moram 
perto de uma universidade com 
um MBA conhecido. 

Os dirigentes da UNC dizem 
que os padrões de admissão do 
novo curso são tão altos quanto 
os do MBA presencial. Os for-
mandos da UNC em 2012 tinham 
nota média 700 no Graduate 

Management Admission Test, o 
"vestibular" do MBA, e uma nota 
média de 3,3 (o máximo é 4). 

O estudante on-line Jamie 
DeMaria, 38 anos, é diretor 
executivo de desenvolvimento 
estratégico da Medscape, parte 
da rede de sites sobre medicina 
WebMD. Ele disse que escolheu 
o curso da UNC, em parte, por-
que não acreditou que existisse 
um curso conhecido perto de 
sua casa, e ele não queria deixar 
o emprego. DeMaria disse que 
buscou tanto programas on-line 
como presenciais, mas só se ins-
creveu no da UNC. "Quando você 
vê a maneira como as pessoas 
levam a vida hoje em dia", disse 
ele, "é uma ótima escolha". 

Estudantes como DeMaria vão 
pagar o custo total de US$ 89.000 
do MBA@UNC em dois anos, 
pouco menos que o preço do 
programa presencial tradicional 
para pessoas de fora do Estado, 
de US$ 98.000. Os moradores do 
Estado pagam US$ 52.000 pelo 
curso presencial. 

A primeira leva de estudantes 
on-line, que se forma em 2013, 
vai fazer 30 cursos, mas não 
poderá escolher as eletivas ou a 
concentração, como podem os 
estudantes presenciais. As dis-
cussões sobre a aula ocorrem 
via webcam. Para trabalhos em 
grupo, os estudantes se conectam 
usando um programa parecido. 

(Colaborou Melissa Korn.) 
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