
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

EAD abre possibilidade para quem quer
fazer pós-graduação em instituições estrangeiras

Adriana Ramos

F azer uma pós-graduação no exte-
rior é o sonho de muitos profis-
sionais que desejam valorizar o

currículo, mas poucos têm a oportuni-
dade de investir na empreitada, que exi-
ge gastos com passagem, moradia e ali-
mentação, além do custo do programa.
Para aqueles que não podem mudar de
país para estudar em uma universidade
estrangeira, a saída é fazer uma pós-gra-
duação a distância. A educação a distân-
cia (EAD) já é bem disseminada em paí-
ses como Canadá, Estados Unidos e In-
glaterra. No Brasil, a modalidade ga-
nha cada vez mais adeptos.

Segundo o anuário da Associação Bra-
sileira de Educação a Distância (Abed),
mais de l, l milhão de brasileiros estuda-
ram a distância no Brasil só no ano passa-
do. Nos níveis de graduação e pós-gradua-
ção, o número de estudantes por EAD cres-
ceu em mais de 100% de 2003 para 2004.

O Canadá é um dos países que inves-
tem bastante em EAD. Para destacar o

país como destino para quem
deseja estudar no exterior, o go-
verno canadense criou o Centro de
Educação Canadense (CEC), presen-
te em 18 países, inclusive no Brasil.
O CEC funciona em São Paulo des-
de 1998 como um serviço gratuito
de orientação para pessoas interes-
sadas em estudar no Canadá.

"E possível agendar um horá-
rio ou fazer a solicitação por e-
mail no site www.studycanada.ca/
brasil", informa a coordenadora de
eventos e marketing do Centro,
Jaqueline Aguilar. O CEC pesqui-
sa os cursos disponíveis na área de
interesse, localiza as escolas e au-
xilia no processo de matrícula. "Para
quem é de fora de São Paulo, envia-
mos o material sobre a instituição es-
colhida via correio", afirma.

Segundo Jaqueline, a procura por cur-
sos de pós-graduação a distância representa
5% das solicitações. As áreas mais procura
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das são Negócios, Administração e
MBA, além de Informática e Ciên-

cia da Computação. Entre as ins-
tituições mais reconhecidas

estão a Athabasca Univer-
sity e a British Columbia
Open University.

A procura por cursos
on-line está crescendo tan-
to que o CEC lançou um
guia de EAD, o Distance
Online Leaming Programs,

com as instituições de ensi-
no on-line do país. A publica-

ção pode ser adquirida pelo site
ou retirada no escritório do CEC

pelo custo de R$ 20.

l Apoio na busca
Quem pretende cursar uma universidade da In-

glaterra, da Escócia, do País de Gales ou da Irlan-
da do Norte pode acessar o portal de educação

do British Council (www.educationuk.org.br),
organização internacional oficial do Reino
Unido para assuntos culturais e educacio-
nais. "Orientamos, gratuitamente, os inte-
ressados na busca do programa de estudos
que mais lhes convém", diz o assessor de

informação do Centro de Informação
(CI) do British Council, Ricardo Cha-
chá. "Se não temos a resposta, pes-
quisamos e enviamos um e-mail
com os dados", diz ele.

O British Council tem Centros
de Informação em Recife, no Rio

de Janeiro e em São Paulo, além
de escritórios em Brasília e Cu-

ritiba. Para Chachá, um curso a dis-
tância tem o mesmo conteúdo de um

presencial. "O que muda é só o mode,
a maneira de ensinar", ressalta.

Os que preferem uma universidade
norte-americana podem procurar a Asso-

ciação Alumni, centro oficial para assuntos
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de estudos nos Estados Unidos.
A Associação, localizada em
São Paulo, também tem um es-
critório pertencente à rede Co-
missão Fulbright, entidade de
orientação sobre bolsas de estu-
dos com 21 escritórios no Bra-
sil reconhecidos pelo governo
dos Estados Unidos.

A Associação Alumni tem uma
biblioteca especializada em educa-
ção nos Estados Unidos. "Reuni-
mos as informações de que o alu-
no precisa para fazer um curso, seja
presencial ou a distância, em todos
os níveis", afirma a orientadora
educacional do Departamento de
Consultas Educacionais da Asso-

ciação Alumni em São Paulo, Thais
Burmeister C. Pires. A biblioteca
conta ainda com o Guide to Distance
Learning Programs, um catálogo de
educação a distância com dados so-
bre universidades e programas.

A orientação também pode ser da-
da a distância, por meio do Advising
On Line, um serviço cobrado. Para
ela, os cursos a distância não são tão
mais baratos que um curso presen-
cial. "A economia é com moradia e
alimentação, mas a maioria prefere
fazer o curso presencial pela expe-
riência internacional", afirma.

Thais faz um curso a distância
na Universidade de Harvard, desde
junho. "Sinceramente, prefiro os cur-
sos presenciais, mas o curso a dis-
tância ajuda em aperfeiçoamento e
atualização profissional", admite.

l Horário flexível
O carioca Pedro Henrique Casais,

de 50 anos, é uma das pessoas que
procurou a Comissão Fulbright.
Tecnólogo em Telecomunicações, ele
fez um MBA em Management pela
Tulane University, em 2003. "Termi-
nei meu mestrado na FGV em 1998,
e já estava há algum tempo sem me
atualizar", lembra Casais.

Ele conta que, quando procurou
a Comissão Fulbright na PUC-RJ,
buscava inicialmente um doutorado.
"Entretanto, este tipo de curso a dis-
tância não é oferecido pelas univer-
sidades norte-americanas. O MBA
surgiu como uma opção de atuali-
zação e reciclagem", afirma Casais.

Thais Pires: "A economia é com
moradia e alimentação, mas a maioria
prefere fazer o curso presencial
pela experiência internacional"
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Foco no conhecimento
Uma das universidades a distância mais reconhecidas da Ingla-

terra é a Open University (OU), fundada nos anos 60. A OU oferece
cursos em diversas áreas, como Negócios, Informática, Educação,
Meio Ambiente, Saúde e Direito. A psicóloga carioca e consultora
em educação a distância Adelaide Letícia Saad Lukowiecki fez um
mestrado em Educação Aberta e a Distância pela Open University.
"Quando iniciei o mestrado, em 1997, não existia curso de EAD no
Brasil e eu queria saber como se sente o aluno que faz um curso a
distância, suas conquistas e dificuldades", explica.

Em 1997, Letícia viajou para a Europa, por conta própria, e visitou
a Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), na Espanha,
e a Open University, na Inglaterra. "Voltei decidida a fazer o Master in
Open and Distance Education (MAO&DE) da Open University", con-
ta. "Vôlei para a Inglaterra e estudei inglês por quatro meses para
adquirir o nível exigido pela universidade", lembra.

A duração do programa era de três anos. "Se o aluno decidisse
interromper ao final do primeiro ano, recebia um certificado de con-
clusão; ao final do segundo, um diploma e, se completasse os três
anos, recebia o título de mestre", conta. As avaliações eram feitas
por meio de atividades realizadas ao longo do módulo. No final do
ano letivo, era preciso apresentar um trabalho escrito.

Letícia diz que não havia controle de freqüência nem mínimo de
horas de estudo predeterminado. "O que contava era a participação
nos fóruns de debates e a qualidade dos trabalhos." Segundo Letícia,
o curso tinha material impresso, fitas VHS e cassete e CD-ROM,
tudo embutido no preço do curso, um total de US$ 4.150. "A carga
de leitura era tão pesada quanto àquela exigida pelos melhores
cursos de mestrado brasileiros", diz.

Letícia lembra que, na época, o acesso e a navegação na internet
eram lentos e ela não dominava o inglês. "Por isso, dedicava muito
tempo ao estudo. Muitas vezes, sacrifiquei noites de sono e horas

de lazer", recorda.
Letícia conta que não conse-

guiu revalidar seu diploma no
Brasil. "Não se pode usar o títu-
lo de mestre adquirido numa
universidade estrangeira para
fazer um doutorado em univer-

sidades brasileiras. Também
não se consegue participar de

concursos públicos que exigem o
título de mestre", lamenta. "Mas

mesmo assim vale a pena, porque o
mercado de trabalho está valorizando

mais o conhecimento do que o diploma."

Ele conta que o programa foi total-
mente a distância e o único contato
com professores era por meio de

chat. "Havia dias e horários certos

para esclarecer as dúvidas", lembra.
"Ao término de cada módulo, havia
um exame on-line", detalha.

Com duração mínima de três
meses e custo total de US$ 4,2 mil,

o curso exigia cerca de três horas
diárias de estudo. Casais completou
o programa em oito meses. "Você
só tinha acesso a uma disciplina se
aprovado na disciplina anterior com

aproveitamento superior a 70%",

explica. Ele estudava de duas a três
horas por dia, inclusive aos sábados
e domingos. "Fiz até um cantinho

para estudos em casa", diz.
Para ele, o curso a distância exi-

ge muita disciplina, pois nem todas

as dúvidas são esclarecidas pelos pro-

fessores. "A interação é limitada e é
preciso ter força de vontade para cor-
rer atrás da informação", aconselha.

Casais é supervisor de manuten-

ção do Consulado Geral dos Esta-
dos Unidos no Rio de Janeiro. Ele
diz que não tentou revalidar seu di-
ploma no Brasil. "Meu patrão o

aceitou sem restrições e é isso que

importa. Tanto que recebi uma bol-
sa de 50% da Embaixada America-
na para fazer um curso de extensão
em Gestão de Projetos, também a

distância, pela Villanova University,
ainda em 2003", conta.

De acordo ele, essa modalidade

de estudo é bem aceita pelo gover-
no norte-americano. "Entretanto,
percebo que ainda há muito precon-

ceito no Brasil", comenta. "Faltam
cinco anos para eu me aposentar e

pretendo seguir com minha empre-
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sa, aberta recentemente. Assim, o re-
conhecimento oficial não fará mais di-

ferença, mas sim o conhecimento ad-
quirido", conclui.

Para aqueles que escolherem a Fran-
ça como "destino virtual", o primeiro
passo é acessar o Centro Nacional de En-

sino a Distância (CNED - www.cned.fr),

um site de informações sobre institui-
ções francesas de ensino a distância.
Outro caminho é procurar a Edufrance,
agência de promoção do ensino superior
francês ligada ao governo da França,

com escritórios em nove cidades brasi-

leiras. "Orientamos o estudante na pro-
cura do curso mais indicado na França
de acordo com seu interesse", afirma a

Lígia Farias:"Orientamos o estudante
na procura do curso mais indicado

na França de acordo com seu interesse"

Diploma estrangeiro
Antes de iniciar uma pós-graduação ou um MBA

a distância no exterior é bom verificar se o curso
pode ser reconhecido no Brasil. A revalidação de
um diploma obtido fora do país é tarefa das uni-
versidades brasileiras que ministram cursos seme-
lhantes ao que deve ser revalidado.

Para um diploma de pós-graduação realizada
no exterior ter validade nacional, é preciso que seu
curso correspondente no Brasil tenha sido aprova-
do pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes). "Diplomas obtidos
fora do Brasil devem, conforme a Lei de Diretrizes
e Bases, ser submetidos a uma universidade que
tenha mestrado ou doutorado [aprovado pela Ca-
pes] na mesma área, a fim de serem reconhecidos
ou não, após exame de mérito", explica o diretor do
órgão, Renato Janine Ribeiro.

Contudo, a Capes tem restrições a esses cur-
sos. "O que não se admite é uma pós-graduação
no exterior a distância, se isso significar um curso
realizado no exterior sem se sair do Brasil", diz o

diretor. "Nesse caso, configura-se um curso sendo
oferecido aqui, e não no exterior, e por isso mesmo
seus diplomas não terão validade legal, se o curso
não tiver sido avaliado positivamente pela Capes."

Para Ribeiro, mestrado e doutorado exigem pre-
sença e imersão em pesquisa. "Em princípio, o alu-
no deve freqüentar laboratórios, bibliotecas, semi-
nários - e, em suma, estar num ambiente em que
discuta, até no café, as idéias", diz.

Os procedimentos para revalidação de uma pós-
graduação lato sensu obtida no exterior por meio de
um curso a distância são os mesmos do strícto sensu,
informa o diretor do Departamento de Políticas em
Educação a Distância do MEC, Hélio Chaves Filho.
"A única diferença é que os cursos de especialização
não passam por processo de reconhecimento no Bra-
sil", afirma o diretor. "Ainda assim, o diploma obtido
no exterior deve ser revalidado", diz ele. Os procedi-
mentos para revalidação de estudos de nível supe-
rior são estabelecidos pela Resolução n° 3/85 do Con-
selho Nacional de Educação (CNE).
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coordenadora da Edufrance no Bra-
sil, Lígia Farias. "Com o serviço Pri-
ma, auxiliamos no processo de ins-
crição nas escolas francesas."

De acordo com Lígia, a orienta-
ção é gratuita, enquanto o Prima é
um serviço pago. Ela diz que, até o
momento, não houve procura por
estudantes interessados em cursar
pós-graduação a distância na Fran-
ça. "Não vamos deixar de atender
ninguém, mas não somos especia-
listas nisso", afirma.

Na Espanha, a Universidade Na-
cional de Educação a Distância
(Uned), sediada em Madri, é uma
das instituições mais reconhecidas
no ensino on-line. Na Austrália,
uma das opções é a Open Univer-
sities Austrália, formada por sete
universidades australianas. O site
(www.open.edu.au) traz informa-
ções sobre os cursos disponíveis.
"Todos podem ser feitos em casa,
sem necessidade de ir ao campus",
afirma o orientador estudantil (stu-
dent adviser) da Open Universities
Austrália, Thel Wiltshire. Ele diz que
as informações são encontradas tam-
bém no guia Open Universities Aus-
trália Handbook 2005, que pode ser
adquirido via internet por US$ 20.
De acordo com Wiltshire, há cursos
nas áreas de Artes, Negócios, Saú-
de, Ciência e Tecnologia. •
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