
As aulas a distância também vêm
possibilitando que estudantes
brasileiros realizem cursos em
universidades no exterior, sem
deslocamento para outro país.
“A metodologia vem facilitando
o acesso a cursos bastante con-
ceituados em universidades re-
nomadas que, até então, não
eram tão acessíveis por causa da
distância e do tempo que deman-
davam. Afinal, manter moradia

em outro país é caro. E nem to-
dos podem se ausentar do Brasil
por muito tempo”, comenta o
presidente da Associação Brasi-
leira de Educação a Distância
(Abed), Fredic Litto.

Ele alerta, no entanto, que an-
tes de ingressar em um curso no
exterior é preciso verificar se ele
é reconhecido no Brasil. “Os di-
plomas precisam ser revalida-
dos para ter valor também aqui
no Brasil. Por isso, é bom consul-
tar professores de cursos de pós-
graduação de alguma instituição
pública para conferir se aquela
universidade é reconhecida por
aqui”, explica Litto.

Apesar de ainda não ter confe-
rido se o diploma de mestre que

conquistou na Universidade de
Bocconi, na Itália, é reconheci-
do, o sócio da Enora Leaders,
João Marcelo Furlan, de 30 anos,
está feliz por ter concluído o cur-
so de marketing em vendas em
março deste ano. “Sempre tive
vontade de fazer, mas, por ser
empresário, não podia me ausen-
tar muito do País.”

Durante os 14 meses de dura-
ção do curso, Furlan tinha uma
semana de aula presencial, na Itá-
lia, a cada dois meses. “Ao todo,
eu fui sete vezes para a Itália para
cumprir as aulas. Por aqui eu fa-
zia algumas atividades em vídeo,
em slides e participava de fóruns
de discussão com alunos de vá-
rios países. Era muito legal.”

Outro que usou a tecnologia a
seu favor para realizar um curso
sem sair do Brasil foi o biólogo
da Empresa Metropolitana de
Águas e Energia (Emae), Admil-
son Clayton Barbosa, de 33 anos.

Barbosa fez um curso sobre
gestão da sustentabilidade na
Universidade de Luneburg,
atual UniLeupha, da Alemanha,
totalmente virtual.

“A cada três meses o professor
vinha ao Brasil para realizar pa-
lestras e fazer avaliação. A cada
dez dias eu recebia, via Correios,
mais material para estudar. As
demais atividades eram feitas
via internet. Também fiz muita
apresentação pelo Skype.”

Para Barbosa, o profissional
só tem a ganhar com um curso
feito a distância. Mas ele acredi-
ta que o brasileiro ainda não tem
essa cultura. “Começamos o cur-
so com 14 alunos e somente seis
concluíram. O brasileiro não gos-
ta muito de estudar sozinho.”

Organização
Antes de escolher um curso a
distância, avalie se realmente
está preparado e se vai conse-
guir organizar seus horários para
participar das aulas e fóruns sem
boicotar as aulas e os exercícios
estabelecidos pela instituição

Disciplina
Apesar de cada aluno poder esco-
lher o melhor dia e horário para
participar das aulas, é importan-
te estabelecer um período certo
para realizar as atividades. Mes-
mo que, eventualmente, a progra-
mação tenha de ser alterada ao
longo da semana

Interatividade
A maioria dos cursos possibilita
ao aluno a participação em fó-
runs de discussões e atividades
em grupo. É uma boa oportunida-
de para trocar experiência com
outros alunos e saber a opinião
de outras pessoas sobre as maté-
rias estudadas

Proatividade
O material de apoio dos cursos a
distância costuma ser bastante
completo, segundo especialistas.
Mas é importante buscar informa-
ções em outras fontes. Vale ler
um artigo científico, revistas es-
pecializadas, livros, jornais etc.

Método permite cursar mestrado
MBA ou pós em outro país

Cresce procura por ensino a distância
Metodologia vira instrumento cada vez mais usado para dar impulso à carreira e já tem 2 milhões de adeptos em todo o País
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Após ser promovida para o cargo
de gestora da unidade do Shop-
ping Taboão da Serra do Lavoi-
sier Medicina Diagnóstica, Ra-
quel Bauer Pagano, de 28 anos,
sentiu que precisava fazer um
curso que lhe desse base admi-
nistrativa e de gestão para geren-
ciar a equipe. Optou por fazer
um MBA em gestão estratégica
de negócio. Para driblar o trânsi-
to rotineiro e ter mais flexibilida-
de de horário, optou por um cur-
so a distância na Universidade
Anhanguera.

Assim como Raquel, o número
de profissionais que procuram
esta metodologia de ensino para
aprimorar seus conhecimentos
vem crescendo. De acordo com a
Associação Brasileira de Educa-
ção a Distância (Abed), estima-
se que os alunos virtuais che-
guem hoje a dois milhões.

“Houve um período em que o
volume de alunos crescia 100%
ao ano, justamente porque come-
çamos do zero. Permaneceu as-
sim durante seis anos. Hoje, cres-
ce a média de 40% ao ano, o que é
um aumento bastante significati-
vo”, comenta o presidente da
Abed, Fredic Litto.

O crescimento da modalidade
também vem sendo mensurado
no Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes(Enade),
aplicado pelo Ministério da Edu-
cação (MEC)/Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep). Os últimos re-
sultados revelam que os alunos
de turmas de Educação a Distân-
cia (EAD) apresentam desempe-
nho superior de aproximada-
mente 6,7 pontos em compara-
ção aos estudantes que frequen-
tam cursos presenciais.

“Em países como a Alemanha,
Canadá e Espanha, as empresas
dão preferência para contratar
profissionais que estudaram a
distância. De acordo com pesqui-
sas feitas pelo mundo acadêmi-
co, esses profissionais não têm
medo de tecnologia, trabalham
melhor em grupo e têm mais apti-
dão para a leitura e a escrita”, diz
o diretor executivo da Faculda-
de Getúlio Vargas (FGV) Onli-
ne, Stavros Xanthopoylos.

Para o diretor, além de serem
vistos “com bons olhos pelas em-
presas”, os EADs também são
apreciados por permitir maior
flexibilidade de horário e pelo
custo. “São de 20% a 40% mais
baratos do que os cursos presen-
ciais, sem incluir neste cálculo
os gastos com transporte e ali-
mentação, que costumam elevar
ainda mais as despesas para o alu-
no se locomover até a universida-
de”, afirma.

A expansão do interesse fez o
Ibope criar um braço para aten-
der a esse mercado no final do
ano passado, o Ibope Educação.
Apesar de começar suas ativida-
des com cursos presenciais, a
empresa lançou, em abril, uma
turma de MBA a distância. Para o
segundo semestre deste ano, in-
cluirão na grade mais cursos de
extensão com foco em gestão.

“Os cursos a distância sempre
existiram. Antes, o material era
entregue pelos Correios e não ha-
via a interação e o formato de ho-
je. Com a internet, a modalidade
foi se aprimorando, ganhando

mais espaço e passou a ser tão ou
mais eficiente do que as aulas
presenciais”, comenta o diretor
do Ibope Educação, Ivan Correa.

Este foi o pensamento do enge-

nheiro eletrônico, Luiz Frederi-
co Lopes, de 34 anos, que optou
por fazer um curso de MBA em
gerenciamento de projetos onli-
ne na FGV Online.

“Na época eu trabalhava em
uma consultoria e viajava muito,
o que me impedia de frequentar
todas as aulas. Além disso, tinha
acabado de me casar e queria fi-

car mais tempo com a minha mu-
lher”, comenta Lopes.

Seu único medo era não conse-
guir concluir o curso. “Eu nunca
fui muito disciplinado, por isso,
no início, fiquei com um pouco
de receio de não conseguir atin-
gir o mesmo desempenho de
uma aula presencial.”

Para seguir à risca o cronogra-
ma que traçou, Lopes estabele-
ceu dois dias da semana para par-
ticipar das aulas. “Nestes dias,
eu jantava e ia direto para o escri-
tório de casa e saía de lá somente
quando acabava a aula e as ativi-

dades. O negócio deu tão certo
que acabei virando referência pa-
ra os amigos que querem estu-
dar a distância.” Segundo Lopes,
todos os amigos o procuram pa-
ra saber mais sobre a metodolo-
gia e gostam do resultado.

A gestora do Lavoisier, Raquel
Bauer Pagano, também afirma
não ter encontrado dificuldades
no EAD. “Sentia falta do ambien-
te da sala de aula porque gosto
do clima e de trocar experiências
ao vivo com os colegas. Mas o
curso foi tão produtivo que já
penso em fazer outro”, diz.

Mais fácil. João fez mestrado em universidade da Itália

Projeto de estudo. Por não ser muito disciplinado, Lopes criou um cronograma de atividades

Estudante deve apenas
conferir em uma
universidade nacional,
se diploma do exterior é
reconhecido no Brasil

CLAYTON DE SOUZA/AE

Plano de ação

Nova experiência. Raquel reconhece que sentiu falta do ambiente da sala de aula, mas gostou de estudar sozinha e sem a necessidade de sair de casa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2012, Empregos, p. 4.




