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Comissão da Câmara aprova incluir cursos de ensino a distância no Fies
Entidades comemoram; projeto ainda precisar passar por mais duas comissões antes de ir para votação
em plenário
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A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou a inclusão de cursos de graduação e pós-graduação à distância no Fies (Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior), o que deve beneficiar milhares de estudantes no país. O projeto ainda vai passar pelas comissões de Finanças e Tributação e pela de
Constituição e Justiça, antes de ir para votação em plenário. Entidades aprovam o projeto.

De acordo com Janes Fidélis Tomelin, diretor de Qualidade na EAD pela ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância) e pró-reitor de ensino EAD UniCesumar o
projeto traz muitos benefícios para os estudantes, principalmente dos grupos sociais C e D. "Porém mesmo com valores acessíveis ainda são desafiadores para este perfil de
público", explica. "Estamos falando de adultos trabalhadores, com família e divisão de renda que impossibilita o pagamento dos estudos e realização dos sonhos."
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O especialista avalia que o projeto de lei democratiza e cria a acessibilidade para uma classe social desfavorecida. "São cursos de qualidade, ofertados para qualquer classe
social", diz. Segundo Tomelim, as taxas de evasão do ensino a distância têm sido maiores do que no presencial. E o fator principal é a dificuldade financeira para manter
os estudos.

Para Tomelin, o projeto de lei poderia ir mais adiante: "além do financiamento estudantil, por que não oferecer aos estudantes de baixa renda a possibilidade de financiamento
para recursos tecnológicos, como notebook e computadores?". Ainda, de acordo com o diretor, é preciso novas políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento das
tecnologias e metodologias de ensino, ajudando estudantes e professores para complemento da formação profissional.

A pauta vem sendo debatida por associações há anos e atende a uma demanda dos estudantes também. "A inclusão dos cursos de EAD no financiamento estudantil, faz todo
sentido, uma vez que estamos acompanhando um crescimento exponencial dessa forma de ensinar e aprender. Mas como esse projeto de lei ainda tem que passar por duas
comissões na Câmara dos Deputados e ainda depende de sansão, teremos que aguardar um pouco mais para avaliar com profundidade", observou o diretor executivo da
ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), Sólon Caldas.

"A expectativa é que a partir do próximo ano, o MEC (Ministério da Educação) reformule o regramento e acabe com essa dicotomia de presencial e EAD, aproveitando as
possibilidades positivas que à pandemia nos trouxe no que diz respeito ao uso da tecnologia na formação do aluno", conclui.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Karla Dunder

Veja também

Portal Correio

Enem 2021: cursinho faz intensivão gratuito para quem quer revisar assuntos para a prova

Educação

http://noticias.r7.com/educacao/fies-2021-saiba-tudo-sobre-o-financiamento-estudantil-27072021
http://noticias.r7.com/educacao/reitor-da-usp-participa-de-evento-online-com-vestibulandos-07102021
http://noticias.r7.com/educacao/unesp-prorroga-prazo-para-inscricoes-no-vestibular-2022-07102021
http://noticias.r7.com/educacao/ead-curso-gratuito-de-tecnologia-para-professores-da-rede-publica-06102021
http://noticias.r7.com/educacao/crise-financeira-aumenta-evasao-no-ead-aponta-pesquisa-12062021
http://noticias.r7.com/cidades/portal-correio/enem-2021-cursinho-faz-intensivao-gratuito-para-quem-quer-revisar-assuntos-para-a-prova-06102021
http://noticias.r7.com/educacao/aula-online-traz-dificuldade-a-aluno-com-transtorno-de-aprendizagem-05102021
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss_-xlTjmUFGyH5EhJKwjHQ8WmaUS8P2dGklefo3JUucEvlOdjcWCCDbFHMRJN6vB-Ua-PbfRdKvh_NlVhdFxt82_nflgvbmrAwtubQONxJqx4Nxt6QEL5N7lC7lwtib1xHISW4ywNjHTJo76eH58YZ0AegFi3PE0janifodRSX4bfrb4mG0wel0ooTamBZria3E6AQMzqJSj6sPoi5axbFK8ZQXvUMPKELNrJXNT0ZAqjLipUHgzrmVo2flOvoFqcNXkjle8YWCOOztjGpjRYQigakXl70hGc4CLlxuA5xhbm8HaUHmJYqwJNrVDY07g&sig=Cg0ArKJSzH3e8eQxH1qG&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N709945.281614R7/B26480436.314937965%3Bdc_trk_aid%3D507667498%3Bdc_trk_cid%3D157160212%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D

