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Segundo a Abed, mais de 1 milhão de alunos recorreram a esse tipo de ensino em 2004  
 
Ontem, durante o 3.º Seminário Nacional de Educação a Distância, o Ministério da Educação 
(MEC) anunciou que pretende aumentar em 30% o número de alunos de ensino superior do País 
por meio de um projeto de educação não-presencial.  
 
O programa Universidade Aberta, que já havia sido apresentado, mas não com este nome, em 
2003, fará parcerias entre universidades públicas ou privadas e empresas estatais para oferecer 
ensino superior a distância. Segundo o secretário de Educação a Distância do MEC, Ronaldo Mota, 
"na próxima década não será absurdo prever o fim dos cursos totalmente presenciais." 
 
Em 2003, os planos do MEC eram abrir 250 mil vagas a distância. Hoje, fala-se em cerca de 1 
milhão a mais. 
 
Atualmente existem 3,9 milhões de estudantes no ensino superior. Segundo a pesquisa da 
Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) - organizada também pelo Instituto Monitor  
havia em 2004 apenas 89.539 alunos em 106 cursos de graduação a distância. Os campeões de 
matrículas são os de formação de professores, muitas vezes organizados em parcerias com 
governos estaduais e municipais. 
 
A idéia do MEC é formar um consórcio de universidades púbicas e não públicas em cada Estado, 
que serão responsáveis pela formação e supervisão dos cursos e programas e também pela 
manutenção e fornecimento das tecnologias de acesso. Paralelamente, será criada uma 
comunidade acadêmica com um grupo de 600 pesquisadores que receberão uma bolsa e verba 
adicional para pesquisas de cerca de R$ 1 mil cada. 
 
O projeto, segundo Mota, deve estar consolidado em 2006. "Esses elementos consorciados vão 
permitir ampliar o atendimento para os mais diversos níveis de ensino e, se possível, com um 
suporte de recursos significativos das empresas estatais." disse. 
 
A Universidade Aberta vai custar ao governo R$ 500 mil e a verba das empresas prevista para 
esse ano é em torno de R$ 50 milhões. As primeiras estatais envolvidas no projeto são aquelas 
que já têm investimento em uma universidade corporativa. 
 
Pelo menos 1,1 milhão de brasileiros cursaram educação a distância no ano passado. O número 
faz parte da primeira grande pesquisa realizada no País sobre essa modalidade de ensino e que 
será divulgada hoje pela Abed. Esse total inclui estudantes de graduação, pós graduação, cursos 
técnicos, alfabetização e ensino básico. Há, no entanto, cursos livres pelo País que não foram 
considerado pelo levantamento. 
 
Apesar desse tipo de educação estar atualmente ligada à internet, a pesquisa mostra que o 
material mais utilizado pelas instituições (84%) ainda é o impresso. Outra constatação é a de que 
92% das avaliações realizadas pelos cursos são presenciais.  
 
"Esse número mostra que o aluno tem de ir à escola do mesmo jeito", diz o coordenador da 
pesquisa Fábio Sanchez. O chamado e-learning, em que o ensino é feito pela internet, é usado por 
63% das instituições. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 abr. 2005. 1º. Caderno, p. A15. 
 


