
Graduação a distância: ‘Boom’ com apoio oficial   
 
Apenas uma faculdade em Salvador foi autorizada a criar, de uma só vez, 43.500 vagas nesta 
modalidade de ensino 
 
Ainda ignorados pelo grande público, os cursos de graduação a distância vivem um boom no 
governo Lula. Das 31 instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) para oferecer 
essa modalidade de ensino, 16 ganharam a licença do ano passado para cá. No último dia 20, a 
Faculdade de Tecnologia e Ciências, em Salvador, foi autorizada a criar, de uma só vez, 43.500 
vagas em nove cursos de licenciatura para a formação de professores de ensino fundamental e 
médio. 
 
Esse número supera o total de alunos de graduação matriculados no sistema tradicional em toda a 
UFRJ ou na USP, em 2002, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). 
 
Com sede em Salvador e unidades em outros quatro municípios baianos, a Faculdade de 
Tecnologia e Ciências foi criada em 2000 e oferece diversos cursos na modalidade tradicional. Mas 
nenhum deles é de licenciatura para a formação de professores. No último Provão, no ano 
passado, apenas o curso de administração foi avaliado, uma vez que os demais ainda não haviam 
formado qualquer turma. O resultado foi um regular C, na escala de A a E. 
 
CNE: “O que importa é a qualidade da instituição” 
 
Tipo de ensino cuja qualidade ainda foi pouco testada no país, a educação a distância confere ao 
aluno graduado um diploma tão válido quanto o da modalidade tradicional. Especialistas dizem 
que, embora o método seja diferente, a qualidade do aprendizado pode ser a mesma ou até 
melhor. 
 
— O que importa é a qualidade da instituição — diz o presidente do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), Roberto Claudio Bezerra. 
 
A relatora do caso da instituição baiana no CNE foi a secretária de Educação da Bahia, Anaci Bispo 
Paim, nomeada conselheira este ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a vontade do 
ministro Tarso Genro, após forte pressão do PFL baiano. Segundo ela, mais de 100 mil 
professores de educação básica no estado não têm diploma de nível superior. Por isso, a 
necessidade de cursos de graduação a distância. 
 
— O Brasil não vai resolver seus problemas só com educação presencial — diz ela. 
 
Segundo Anaci, o MEC havia autorizado a criação de mais de 43.500 vagas, número reduzido por 
decisão dos conselheiros.  
 
O diretor de projetos da instituição baiana, Pedro Daltro Gusmão, informa que a faculdade está 
pronta a ultrapassar esse teto, valendo-se de uma portaria editada no governo Fernando 
Henrique, pelo então ministro Paulo Renato Souza. Segundo Gusmão, a portaria permite ampliar 
automaticamente em 50% o número de vagas sem a necessidade de novas autorizações. Nesse 
caso, a faculdade poderia abrir ao todo 65.250 vagas. 
 
— O objetivo é atender ao país. Estamos fazendo propostas para estados e prefeituras. 
 
Defensor de investimentos na formação de professores e favorável à disseminação do ensino a 
distância, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Gabriel 
Chalita, que é titular da pasta em São Paulo, acha que o boom dessa modalidade de ensino 
deveria ocorrer inicialmente nos cursos de especialização e só depois avançar para a graduação.  



 
 
Leia Mais 
 
‘Método me fez mais estudioso’ 
 
Tetraplégico é um dos melhores alunos do curso de biologia 
 
Tetraplégico desde que sofreu um acidente, em 1997, Ricardo Gonzalez Rocha Souza tem 22 anos 
e é um dos melhores alunos da turma do 4º período de biologia do Centro de Educação Superior a 
Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), consórcio formado pelas seis universidades 
públicas sediadas no estado (Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio). Estudando em casa pelo 
menos duas horas por dia, em material confeccionado ou indicado pelo Cederj, Ricardo vai de 15 
em 15 dias ao núcleo de Petrópolis fazer aulas de laboratório e provas. 
 
— Estudar a distância permite que eu me dedique mais à fisioterapia e a outros cursos. Recebo as 
avaliações por e- mail e posso mandá-las pelo correio ou entregá-las no pólo regional, como 
costumo fazer. Estou sempre em contato com minha turma, que tem cerca de 30 pessoas — 
conta ele, que diz tirar as dúvidas com instrutores pela internet ou por telefone, num 0800 à 
disposição dos alunos. — Acho que o ensino a distância é até mais puxado que o normal. Este 
método me fez até mais estudioso. 
 
Os alunos do Cederj são matriculados em uma das universidades consorciadas, dependendo do 
curso e do pólo regional a que se vinculam, e recebem diploma equivalente ao dos alunos 
presenciais. O acesso aos cursos é feito a partir da aprovação em um concurso vestibular do 
consórcio Cederj. 
 
Cursos a distância também foram a solução para a estudante Luciana Ferrari, de 27 anos, que 
chegou a abandonar duas faculdades. Mãe de dois meninos, um deles recém-nascido, ela está no 
sexto semestre do curso de administração de empresas da Faculdade de Administração de 
Brasília-Aiec (Associação Internacional de Educação Continuada). 
 
Luciana é tesoureira de uma escola de ensino médio e aponta a versatilidade de horários e a 
possibilidade de estudar em casa como as principais vantagens do ensino a distância. 
 
— Não dá aquele peso na consciência de largar o bebê e ir para a faculdade. Para quem é mãe, é 
a melhor coisa. Às vezes estudo com meu filho no colo — diz ela, que nos cursos tradicionais 
chegou a ser reprovada por faltas. 
 
Ela foi aluna de informática na Upis, instituição presencial à qual a Faculdade de Administração de 
Brasília-Aiec está ligada.  
 
Foi lá que ficou sabendo da oferta de graduação a distância. Fez a troca e, ao começar o curso, 
descobriu que estava grávida: 
 
— Se fosse uma graduação normal, teria que trancar a matrícula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Em alguns cursos, aluno estuda sem sair de casa  
 
Em outras instituições, turmas têm aulas simultâneas por meio de videoconferências 
 
O ensino de graduação a distância é oferecido de forma variada pelas 31 instituições credenciadas 
no país. Há casos em que os alunos estudam em casa, tiram dúvidas pela internet ou por telefone 
com tutores e só comparecem para fazer as provas. Outro modelo é aquele em que o princípio de 
educação a distância vale mais para o professor. Neste caso, os estudantes podem ter de ir até 
diariamente à faculdade. Só que, em vez de encontrar um docente de carne e osso, ficam diante 
de um aparelho de TV ou de um telão. Distante dali, um único professor usa o recurso da 
videoconferência para ensinar a diversas turmas ao mesmo tempo. 
 
É o que deverá ocorrer na Faculdade de Tecnologia e Ciências, na Bahia, segundo o diretor de 
Projetos, Pedro Daltro Gusmão. Os nove cursos que a instituição pretende oferecer a partir deste 
ano deverão exigir a presença do estudante na sede local da faculdade. Atualmente há cinco 
unidades, mas outras serão criadas à medida que a instituição avançar pelo país. 
 
— É um ensino presencial a distância. Quem fica (a distância) é o professor — diz Gusmão. 
 
Algo semelhante ocorre na Universidade Norte do Paraná (Unopar), com sede em Londrina. De lá, 
um professor pode lecionar simultaneamente para 3 mil alunos, espalhados em 200 salas de aula. 
A instituição paranaense já tem mais alunos a distância (18 mil) do que no sistema tradicional (14 
mil). 
 
O primeiro curso de graduação a distância no país foi criado em 1994, na Universidade Federal de 
Mato Grosso. O curso foi o de pedagogia, um dos poucos do país já reconhecidos pelo MEC. O 
reconhecimento é condição indispensável para a validade dos diplomas. Como a maioria dos 
cursos no Brasil ainda não formou a primeira turma, poucos já obtiveram o reconhecimento do 
MEC. 
 
Rio tem o consórcio público com melhores resultados 
 
O Rio de Janeiro é o estado com o mais bem sucedido consórcio público para a oferta de 
graduação a distância do país. Financiado pelo governo estadual, cujo investimento este ano será 
de R$16 milhões, o Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio 
de Janeiro) reúne quatro universidades federais (UFRJ, UFF, UFRRJ e UniRio) e duas estaduais, a 
Uerj e a Uenf. 
 
São oferecidos quatro cursos de graduação para formar professores em 18 municípios. As 
prefeituras cedem os locais de referência para as aulas e as universidades, os professores. O 
governo do estado paga uma bolsa mensal de cerca de R$1 mil aos professores e financia 
também os tutores, docentes que ficam à disposição para tirar dúvidas e motivar os alunos.  
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