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A educação a distância é uma das modalidades de ensino que mais tem crescido no Brasil. Cinco 
anos após ter sido regulamentada, no ensino superior, já conta com 34 instituições credenciadas 
pelo MEC, que oferecem 52 cursos de graduação e pós-graduação  

A estimativa, segundo a Secretaria de Ensino a Distância, é de que cerca de 100 mil pessoas, 
hoje, estejam fazendo cursos de graduação a distância no Brasil.  

Deste total, os primeiros a obterem diploma de nível superior foram 296 alunos do curso de 
Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso.  

A maioria dos cursos de graduação oferecidos hoje é de licenciatura e todos eles têm que, 
obrigatoriamente, apresentar um número mínimo de horas/aula presenciais.  

Com o aluno em sala de aula os professores realizam as avaliações finais e os alunos têm 
oportunidade de mostrar experiências e apresentar trabalhos. Tudo depende do projeto 
pedagógico do curso.  

Tanto a montagem de um curso a distância, quanto o acompanhamento do aluno é muito mais 
complexo que um curso presencial, porque demanda um maior acompanhamento.  

Os números da Seed indicam que em 1999 havia cinco cursos autorizados, este ano já são 25. O 
número de pedidos também cresceu, só em 2002, o MEC recebeu 99. Além da expansão, a 
educação a distância está cada vez mais integrada ao ensino tradicional.  

De acordo com o secretário de Educação a Distância (Seed/MEC), João Carlos Teatini, esta 
modalidade de ensino não exclui a presencial. Ela substitui a escolarização em situações 
emergenciais, enquanto durar, como, por exemplo, quando houver falta de professores.  

'É uma educação cada vez mais sem distância', avalia a diretora de Políticas de Educação a 
Distância da Seed, Carmem Moreira Lima. A forte interatividade entre os integrantes do processo 
e seus benefícios é apontada por ela como um dos destaques da educação a distância.  

Para ela, a possibilidade da educação ir até o aluno é uma grande vantagem, porque, além de 
democratizar o acesso ao ensino, dá autonomia e maior flexibilidade ao estudante.  

Por ser recente no país e ter o sistema de funcionamento pouco conhecido pela população, a 
educação a distância tem sido alvo de críticas.  

Classificá-la como uma modalidade precária e de péssima qualidade são os principais 
preconceitos. Mas, ao contrário do que se pensa, esta metodologia tem atendido satisfatoriamente 
até mesmo países desenvolvidos, como a Espanha e o Reino Unido, com milhões de alunos 
beneficiados.  

Alerta - muitas instituições estão oferecendo cursos sem o credenciamento do MEC. Os candidatos 
devem estar atentos porque o diploma de cursos não autorizados não tem validade. Confira na 
página do MEC ( http://www.mec.gov.br/sesu/instit.shtm) quais instituições e cursos são 
reconhecidos e autorizados.  



Para que um curso de educação a distância funcione, a instituição interessada deve credenciar-se 
no MEC. Ela solicita a autorização de funcionamento para cada curso que pretende oferecer e 
encaminha para a Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC).  

Então, é criada uma comissão de especialistas na área do curso e em educação a distância que 
visita a instituição e faz um relatório, que será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, 
onde será analisado.  

Os projetos que não atendem os requisitos são arquivados. Até agora o MEC já credenciou 20 
Universidades federais e 14 privadas.  

Em Minas Gerais, um exemplo de experiência bem-sucedida em educação a distância é o Projeto 
Veredas. Inspirado no Programa de Formação de Professores em Exercício (Proformação), o 
projeto engloba 18 instituições de ensino superior que atuam com apoio da Secretaria de 
Educação do estado.  

O material utilizado no curso de Pedagogia foi analisado e aprovado pelo MEC.  
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