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Aumcliquedoensinoe
domercadode trabalho
Matrículas em faculdades à distância saltaram de 5 mil para 1 milhão em 10 anos, reduzindo o
preconceito contra a modalidade no ambiente profissional. Evasão ainda é um grande problema

GRADUAÇÃO
_

Na época dos seus pais, dizer
que alguém se formou por
correspondência era ummo-
do de desqualificar a pessoa.
Durante algum tempo, mes-
mo coma internet, o ensino à
distância (EAD) também foi
visto com preconceito pelo
mercado. Mas o crescimento
exponencial da procura por
cursos de graduaçãonãopre-
senciais na última década es-
tá mudando o panorama.
Dados do Ministério da

Educação (MEC) mostram
que o número de matrículas
nessa modalidade saltou de
pouco mais de 5 mil, em
2001, para quase 1 milhão,
em 2011. Só a Universidade
Aberta do Brasil (UAB), pro-
grama do governo federal
que agrega 103 instituições
públicas de ensino superior,
deve registrar 220 mil alunos
matriculados no primeiro se-
mestre deste ano, com meta
de 360 mil para 2014.
João Carlos Teatini, diretor

de Educação à Distância da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), aponta al-
guns atrativos do modelo.
—Umdos principais é o fa-

to de o estudante poder reali-

zar as atividades em quais-
quer hora e lugar. Os alunos
podem desenvolver suas ha-
bilidades, antes muito restri-
tas, com o apoio da simula-
ção de experimentos em la-
boratórios virtuais, em com-
plemento das atividades pre-
senciais — explica Teatini.
HenriqueMendonça, de 24

anos, sabe bem disso. Ele es-
tá no 3º período de Sistemas
da Computação da UFF, uma
das 13 graduações à distân-
cia que receberam nota má-
xima do MEC. Não à toa, até
pouco tempo, Henrique con-
ciliava dois estágios em mul-
tinacionais, um na Wilson
Sons, e outro na Accenture.
Para dar mais foco à tecnolo-
gia da informação, optou por
permanecer só no segundo.
—Escolhi essamodalidade

de ensino porque é mais fle-
xível. Se eu quiser acelerar
uma matéria, posso. No pre-
sencial, teria que ir no ritmo
da turma e do professor. À
distância, você aprende mais
rápido. Se tenho dúvidas, tiro
na tutoria comos professores
ou no grupo de estudos no
Facebook que tenho com ou-
tros alunos — diz Henrique,
que frequenta o polo de
apoio presencial da Rocinha.
Os 7.511 polos de EAD cre-

denciados pelo MEC são on-

de acontecem as provas e ou-
tras avaliações, além de ofe-
recerem laboratórios, biblio-
tecas e tutorias presenciais.
Nas videoaulas em frente ao
computador, as distâncias se
encurtam, e um estudante
que mora no Piauí, por
exemplo, pode estudar na
UFRJ sem sair de casa.
Sócia-diretora da Resch

Recursos Humanos, que faz
processos seletivos para em-
presas como Brasil Brokers,
Shell, Vale e White Martins,
Jaqueline Resch aponta o en-
sino à distância como uma
ferramenta usada pelas pró-
prias companhias, através
das universidades corporati-
vas em cursos de reciclagem.
— Nunca recebi nenhuma

sinalização de um cliente di-
zendo para não considerar
alunos que fizeram EAD. Se
ainda há algum preconceito,
é por desconhecimento. Ca-
da vezmais omercadoabsor-
ve isso. Só não há equilíbrio,
pois o curso presencial ainda
é mais valorizado — compa-
ra a especialista em RH.
Até por isso, os cursos de

EAD ainda são bem menos
concorridos. Isso pesou para
a caloura Rayane Saory, de 17
anos, ao escolher licenciatu-
ra em Física da UFRJ.
— Planejava entrar em En-

genharia Civil, mas, como
não tive condições de pagar
umpré-vestibular, a Física foi
o que se aproximou mais da
área — justifica Rayane.
Um dos grandes gargalos

do EAD ainda é a evasão. O
CensoEaD.Br 2011/2012, da
Associação Brasileira de En-
sino à Distância, aponta uma
taxa de evasão de 13,7%.Mas,
em alguns cursos como Físi-
ca, o percentual chega a 70%,
segundoMasakoMasuda, vi-
ce-presidente de EAD da
FundaçãoCecierj, que geren-
cia cursos da UFRJ, UFF, Uni-
rio, Rural, Uenf, Uerj e Cefet.
—Muita gente faz oproces-

so seletivo, se matricula na
empolgação, mas não apare-
ce nas provas. Isso requer de-
terminação e autonomia —
aponta Masako.
Estudar à distância não é

moleza. Se, por um lado, per-
mite maior flexibilidade nos
horários, por outro, exige dis-
ciplina para cumprir a carga
prevista. Aluno do 4º período
de Administração na Rural,
Caio Freire, de 19 anos, con-
cilia a academia e o trabalho
num cartório emNiterói com
oito matérias neste semestre:
—Quando tenho dúvidas,

procuro o polo à noite ou no
sábado de manhã. Só não
aprende quem não quer. l

Êxito. Aluno de Computação da
UFF, Henrique conseguiu dois estágios

LAURONETO

lauro.neto@oglobo.com.br ‘SE EU QUISER
ACELERAR UMA
MATÉRIA, POSSO.
NO ENSINO PRESENCIAL,
TERIA QUE IR NO RITMO DA
TURMA E DO PROFESSOR.
HENRIQUE MENDONÇA, ESTUDANTE
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EM OUTRAS LÍNGUAS

PAULA GIOLITO

Caloura. Rayane durante a aula inaugural de Física no polo de Campo Grande
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A procura por cursos de idio-
mas on-line também tem
crescido no Brasil. Entre as
vantagens, além da flexibili-
dade, está a privacidade para
alunos tímidos, que têm ver-
gonha de treinar em frente a
outras pessoas. Por outro la-
do, há mais dificuldade de
corrigir a pronúncia errada.
Veja algumas opções abaixo:

ALIANÇA FRANCESA
A promoção de lançamento
oferece quatro módulos de
quatro horas por R$ 99 cada,
em diferentes níveis de difi-
culdade. Na amostra grátis
do primeiro módulo, dispo-
nível em aliancafrancesaa-
distancia.com.br, dá para ter

uma ideia do material multi-
mídia, glossário, ficha gra-
matical e guia do estudante.

BUSUU.COM
O site busuu.com oferece 12
cursos de idiomas (do espa-
nhol ao turco, passando pelo
chinês) com conteúdo audi-
ovisual demais de 150 unida-
des de aprendizagem de di-
versas áreas temáticas e gra-
maticais. Há opção de apren-
der com usuários nativos por
videoconferências e aplicati-
vos para smartphones, em
contas grátis ou pagas.

EF ENGLISHTOWN
Oferece sessões com profes-
sores on-line e recursos inte-

rativos para aprender gramá-
tica, vocabulário, leitura, re-
dação, conversação, audição,
com programa de reconheci-
mento de voz, que corrige
sua pronúncia em inglês. São
16 níveis, do iniciante ao pós-
avançado. A partir de R$ 119
por mês, com teste grátis por
14 dias: englishtown.com.br

OPEN ENGLISH
Além de aulas ao vivo com
professores americanos, ofe-
rece um software capaz de
reconhecer a voz humana,
para corrigir a pronúncia, e
consultores individuais. O
curso de 1 ano custa R$ 1.625
à vista ou 12 parcelas de R$
185: openenglish.com.br.

AVALIAÇÃO
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930,1Os últimos números disponíveis
são de 2011, quando havia

142 instituições de ensino
superior credenciadas, com

1.044 cursos ministrados à
distância e mais de 990 mil
alunos matriculados.

No estado do Rio de
Janeiro, houve 88.464
matrículas em cursos à
distância em 2011.
A média de idade é de
32 anos. De 16% a
20% dos alunos já têm
um diploma de ensino
superior, sendo que
algo em torno de 70%
desses estudantes
trabalham. A renda
familiar média oscila
entre 2,5 e 2,8
salários mínimos

Na última
avaliação do
MEC, 13 cursos
de ensino superior
à distância no
país obtiveram
nota máxima (5).
Outros 89 cursos
tiveram nota 4 e
160 receberam
nota 3. Outros 60
cursos foram
reprovados.

Administração - UFSC
(Universidade Federal de Santa Catarina)
Gestão Comercial - Unesc
(Universidade do Extremo Sul Catarinense)
Gestão de Micro e
Pequenas Empresas - UNISUL
(Universidade do Sul de Santa Catarina)

História - PUC-Rio
(Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro)
Processos Gerenciais - Ebape
(Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas)
Sistemas de Computação - UFF
(Universidade Federal Fluminense)

Ciências - USP
(Universidade
de São Paulo)
Música - UFRGS
(Universidade Federal
do Rio Grande do Sul)
Pedagogia - UFScar
(Universidade Federal
de São Carlos)
Teologia - Umesp
(Universidade Metodista
de São Paulo)

Veja abaixo os cursos à distância com nota máxima

Gestão da Tecnologia
da Informação - UPF
(Universidade de Passo Fundo)
Letras - UFSM
(Universidade Federal de Santa Maria)
Música - UFRGS
(Universidade Federaldo Rio Grande do Sul)

Administração - UnB
(Universidade de Brasília)

A TURMA QUE ESTUDA DE LONGE
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Fontes: MEC e Fundação Cecierj
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Globo: Formou, Rio de Janeiro,  4 mar. 2013, p. 18-19.




