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ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Cursos híbridos da Unimar contam com encontros quinzenais — Foto: Maria Clara Leal e Thiago Basílio Mesquita (Estagiários do curso de Publicidade e Propaganda da
Unimar)

Diploma EaD é igual ao do presencial? Confira mitos e verdades
sobre Educação a Distância
Mas e o diploma? É o mesmo! A educação a distância é uma senhora de quase trezentos anos e cheia de mistérios.

Por Unimar
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A educação a distância não é nenhuma novidade. Há registros históricos de EaD via correios, datados de 1728, na

cidade de Boston, Estados Unidos. Em 1833, na Suécia, o curso de composição era ofertado pela Universidade de

Lund. Poucos anos depois, na Inglaterra, o curso de taquigrafia era oferecido também a distância. Em 1904, no

Brasil, o curso de datilografia passou a ser ofertado por correspondência. Posteriormente, na década de 1920,

surgiram os cursos via rádio, em que os alunos adquiriam apostilas e acompanhavam as transmissões. Na década

de 1940, os famosos Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro e Universidade do Ar, patrocinados pelo SENAC

e SESC, ganharam evidência nacional. Trinta anos depois, em 1970, os primeiros cursos superiores EaD começaram

a vigorar. Ou seja, nenhuma novidade, né?

A ABED (Associação Brasileira de Ensino a Distância) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira), em suas últimas pesquisas, apresentaram dados sobre o crescimento vertiginoso da educação a

distância. A ABED apontou que no ano de 2017 foram registrados quase 1.8 milhões de novas matriculas. Já o

Censo da Educação Superior, estudo realizado pelo Inep, indica que a modalidade presencial teve diminuição de

novos alunos, enquanto a educação a distância apresentou 17,6% de acréscimo entre 2016 e 2017. Especialistas em

educação estimam que esses dados foram ainda maiores entre 2017 e 2018.

Mas são muitas as informações desencontradas, o que causa dúvidas e alguns mitos sobre a EaD. Por isso, a

Unimar preparou um uma lista com mitos e verdades sobre educação a distância. Acompanhe:

Diploma EaD é diferente do presencial: MITO

Não há qualquer diferença entre diploma presencial ou a distância. Nadinha! Nada de diferente na metodologia EaD

para graduação ou pós-graduação. Estrutura curricular, carga horária e diploma são iguais à modalidade presencial.

Assim, a qualidade dos cursos EaD é a mesma: no início dos anos 2000, os Censos da Educação Superior

apresentavam notas melhores para a educação a distância em relação ao ensino presencial. O aumento da procura

fez com que o nível do presencial se igualasse ao EAD em termos de qualidade geral. Em 2010, um amplo estudo

realizado pelo governo norte americano, evidenciou que não há diferenças entre a aprendizagem remota ou em
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sala de aula. Você pode conferir o estudo aqui. Nós, da Unimar, compreendemos que a maior relevância está sobre

o ator principal da aprendizagem: o aluno.

Os cursos práticos dependem de aulas presenciais: VERDADE

O Ministério da Educação exige que cursos práticos apliquem aulas demonstrativas e laboratoriais. Os chamados

cursos híbridos ou semipresenciais, apesar de possuírem parte da carga horária presencial, são considerados cursos

EaD porque mantêm a maior parte das aulas em ambiente virtual. Com encontros quinzenais, os cursos híbridos da

Unimar com aulas aplicadas nos laboratórios são: Engenharia da Computação, Engenharia da Produção, Engenharia

Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Saúde e Segurança e Engenharia Sanitária e Ambiental.

Cursos EaD são mais fáceis que presenciais: MITO

Um dos maiores mitos que envolvem a educação a distância, a EaD pode ser mais difícil que a presencial. Um fator

muito concludente com a dificuldade que o aluno terá envolve dedicação e capacidade de organizar o tempo. A

flexibilidade da educação a distância é facilmente confundida com defasagem da quantidade necessária de

envolvimento aos estudos, e isso faz com que muitos encontrem dificuldade, o que pode até aumentar a taxa de

evasão da modalidade. A EaD depende de disciplina e, para tal, a Unimar oferece um programa de inteligência

emocional e organização do tempo a fim de colaborar no desenvolvimento dos estudos dos alunos.

As mensalidades são bem menores: VERDADE

Tomemos como exemplo o curso de Engenharia de Produção: a média nacional da mensalidade para o curso é de

R$ 1.100,00 pela modalidade presencial; já pela modalidade a distância, na Unimar, o curso sai por R$ 245,00. Uma

diferença de quase 80%. Isso se deve ao menor custo de manutenção periódica em infraestruturas dos prédios e

manutenção de pessoal. Por sua vez, o material didático tem vida útil maior e é de atualização mais fácil se

comparado com toda a produção do ensino presencial. E pensando no aluno, podemos levar em conta que o custo

com deslocamento e alimentação é economizado na EaD.

Quem faz EaD ganha menos do que quem fez um curso presencial: MITO

Assim como não existe diferença entre os diplomas de um curso EaD e de um curso presencial, também não existe

diferença salarial para quem cursar uma ou outra modalidade.

EaD também tem férias: VERDADE

As férias dos alunos de cursos na modalidade EaD ocorrem de acordo com o calendário acadêmico,

disponibilizado para o aluno no início de cada disciplina. Embora as férias não sejam físicas, haverá períodos de

pausa sem conteúdo a estudar.
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Educação

MEC corta mais 5,6 mil bolsas da Capes para pós-graduação
É o terceiro anúncio do tipo neste ano. Ao todo, órgão deixará de oferecer 11,8 mil bolsas e não aceitará novos pesquisadores
neste ano.

Há 1 hora — Em Educação

Furacão no Caribe

Dorian cai à categoria 4 após causar devastação nas Bahamas

Há 6 horas — Em Mundo

Flórida se prepara para a tormenta; 3 estados decretaram emergência

Há 6 horas

Furacão cancela voos entre Brasil e Flórida

Há 6 horas

Violência nos EUA

5 das 7 vítimas de ataque no Texas são identificadas; veja quem são
Outros 22 ficaram feridos, incluindo um bebê; motivo do crime é desconhecido.
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Há 3 horas — Em Mundo

Empresário morre após ser atropelado pela própria mulher em Ribeirão Preto
Segundo a Polícia Civil, casal havia discutido em apartamento minutos antes, o homem perseguiu a mulher e tentou entrar à
força no veículo. Ela responderá por crime sem a intenção de matar.

Em Ribeirão Preto e Franca

49 seg

Polícia prende mulher do traficante Celsinho da Vila Vintém
Deise Mara de Souza Rodrigues tem mandado por homicídio e ocultação de cadáver. Ela é apontada como mandante do
sequestro e morte de rapaz que foi a baile na região.
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Em Rio de Janeiro

33 seg

Turbina de avião da Gol com destino a SP pega fogo durante decolagem no Ceará; 'Estou assustada',
diz passageira
Aeronave tinha 154 passageiros e ninguém ficou ferido. Empresa informou que avião passará por uma manutenção após
apresentar problema.

Em Ceará

25 seg

Sem consulta, paciente pode perder os dedos após grave queimadura em SP
Marcio dos Santos Correia, de 43 anos, tinha acabado de colocar uma panela no fogo quando sofreu um ataque epilético em
Guarujá, SP.
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Em Santos e Região

Bombeiros resgatam mulheres que ficaram mais de 30 horas perdidas em trilha, em Morretes
Dupla entrou na mata da Torra da Prata às 8h de sábado (31) e foi encontrada durante a tarde de domingo (1º)

Em Paraná

Chefe do tráfico visita marido em presídio do Rio mesmo com mandado de prisão por homicídio e
ocultação de cadáver
Deise Mara de Souza Rodrigues, de 56 anos, é mulher de Celsinho da Vila Vintém, que está preso. Ela foi presa na manhã desta
segunda-feira (2).

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/09/02/sem-consulta-paciente-pode-perder-os-dedos-apos-grave-queimadura-em-sp.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/09/02/bombeiros-resgatam-mulheres-que-ficaram-mais-de-30-horas-perdidas-em-trilha-em-morretes.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/09/02/bombeiros-resgatam-mulheres-que-ficaram-mais-de-30-horas-perdidas-em-trilha-em-morretes.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/02/chefe-do-trafico-visita-marido-em-presidio-do-rio-mesmo-com-mandado-de-prisao-por-homicidio-e-ocultacao-de-cadaver.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021


02/09/2019 Diploma EaD é igual ao do presencial? Confira mitos e verdades sobre Educação a Distância | Especial Publicitário - Unimar | G1

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/unimar/noticia/2019/08/30/diploma-ead-e-igual-ao-do-presencial-confira-mitos-e-verd… 8/11

Em Rio de Janeiro

Cobra de 2 metros provoca pânico e fecha restaurante em SP: 'Morro de medo'
Animal foi flagrado em um muro próximo a um restaurante de Pedro de Toledo. Comerciante fechou as portas do
estabelecimento e ficou trancada até o animal ser removido.

Em Santos e Região

Morre idoso atingido por galho de árvore em praça de Itaquaquecetuba

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/02/chefe-do-trafico-visita-marido-em-presidio-do-rio-mesmo-com-mandado-de-prisao-por-homicidio-e-ocultacao-de-cadaver.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/09/02/cobra-de-2-metros-provoca-panico-e-fecha-restaurante-em-sp-morro-de-medo.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/09/02/cobra-de-2-metros-provoca-panico-e-fecha-restaurante-em-sp-morro-de-medo.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2019/09/02/morre-idoso-atingido-por-galho-de-arvore-em-praca-de-itaquaquecetuba.ghtml#G1-FEED-REGIONAIS-SMART-item-sel-15,rec-user-24h-postconvuf,524b9a46-63c8-4fea-94cd-3cdd321dc021


02/09/2019 Diploma EaD é igual ao do presencial? Confira mitos e verdades sobre Educação a Distância | Especial Publicitário - Unimar | G1

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/unimar/noticia/2019/08/30/diploma-ead-e-igual-ao-do-presencial-confira-mitos-e-verd… 9/11

Carlos Sato, de 58 anos, estava internado no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba desde o dia 27 de agosto.

Em Mogi das Cruzes e Suzano

Quatro pessoas são detidas com quase 40 máquinas caça-níqueis em Juiz de Fora
Ação foi realizada pela Polícia Militar na região central da cidade nesta segunda-feira (2). Outros materiais relacionados à prática
criminosa também foram apreendidos.

Em Zona da Mata
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Sine Manaus abre 48 vagas de emprego nesta terça-feira (3)
Candidatos devem comparecer a um dos postos portando documentos.

Em Amazonas

Mãe é presa e filho apreendido suspeitos de tráfico de drogas em Piracicaba
Mulher de 39 anos já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Polícia apreendeu mais de 800 porções de crack, além de
cocaína e maconha.

Em Piracicaba e Região
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VEJA MAIS

Mais de 40 animais resgatados em Brumadinho são adotados em feira
Evento organizado pela Vale foi realizado no último sábado (31).

Em Minas Gerais
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