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1. Qual curso de graduação você fez a distância e em que insti tuição?
Licenciatura em Educação Física na Universidade de Brasília.

2. Quais foram as vantagens e difi culdades de estudar a distância?
Vantagens: Flexibilidade em roti na, Mobilidade, Educação em Universidade Pública, Diploma igual ao presencial;
Desvantagens: Calendário apertado, Ambiente Virtual de Aprendizagem pouco atrati vo, Conexão de internet 
lenta em algumas regiões.  

3. Que disciplinas na sua formação envolveram ati vidades presenciais?
Todas as disciplinas ti veram ati vidades presenciais.

4. Fale um pouco sobre a sua ati vidade profi ssional desde que se formou até  hoje.
Após a formação fi z mestrado em Educação Física na UnB e hoje sou professor do curso de licenciatura 
em uma faculdade parti cular de Brasília. Além disso, atuo com Educação a Distância produzindo Cur-
sos Online para a UnB, insti tuições públicas e empresas. Como já era técnico em informáti ca, consegui 
desenvolver competências técnicas que favoreceram a entrada em projetos de EaD, ao passo que as in-
tervenções no campo da Educação Física melhoraram, haja vista que as mídias interati vas e o univer-
so de possibilidades me permiti ram ser um técnico e um docente muito mais capacitado e antenado.

5. Seu curso contribuiu para sua atuação profi ssional?
Sim. Uma grande contribuição. Foi decisivo para uma atuação profi ssional adequada. 
Não percebo diferença acentuada entre a minha formação com a de um colega que optou pelo presencial.

6.  Alguns Conselhos da área de Saúde têm feito campanhas contra a graduação em educação a distância. 
     Qual a sua opinião em relação a essas campanhas?

É necessário que haja refl exão dos setores que militam contra a Educação a Distância, visto que são inúmeros 
os cursos ofertados por insti tuições públicas e privadas, com pontos fortes e fracos, além de estratégias, con-
cepções e objeti vos que visam atender diferentes públicos. 
Não há dúvidas que há cursos de graduação na modalidade distância com baixa qualidade, que captam o 
cursista a qualquer custo, porém não podemos deixar de refl eti r que há cursos sérios, que cumprem obri-
gações legais, estágios supervisionados, práti cas curriculares, horas complementares, encontros pedagó-
gicos, encontros presenciais, bem como outras estratégias que possibilitam o cumprimento das intenções 
do curso. É claro que há de se realizar avaliações e pesquisas sobre a qualidade dos cursos EaD na área 
da saúde, a fi m de identi fi car dados precisos e algum panorama sobre a idealização, planejamento, im-
plementação e gestão desses cursos, bem como os impactos que eles ocasionam para a sua população. 

7. Sinta-se à vontade para completar com mais alguma informação que considere perti nente aotema.
A Educação a Distância é uma realidade, tê-la como aliada para a mudança da realidade social é algo fantásti co.
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