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Ensino a distância tem 9 milhões de estudantes e
cresce no Brasil

Foto: Divulgação

A Educação a Distância está em constante crescimento, é o que
mostra o estudo realizado pela pela Abed (Associação Brasileira de
Educação a Distância), que registra aumento de 17% em números
de alunos matriculados de 2017 para 2018. O levantamento mostra
ainda que a região do país com maior concentração de instituições
é o Sudeste, que correspondente a 43%. Atualmente, 9 milhões de
estudantes optam pela modalidade EAD.

“O estudo engloba cursos universitários e cursos livres também”,
explica Betina von Staa, coordenadora do Censo EAD, da
Associação. “O que observamos é que as instituições têm investido
muito em tecnologia, pelo números do Enade (Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes), que avalia os cursos de graduação,
os cursos EAD estão no mesmo nível dos presenciais.”

O censo tem como proposta acompanhar o desempenho dos
cursos a distância em todo o país e realiza anualmente um
mapeamento do setor, em seus diversos aspectos. A pesquisa, que
já está na 11ª edição, contempla os cursos regulamentados pelo
MEC (Ministério da Educação), mas também agrega as práticas de
EAD em cursos livres não corporativos e corporativos, que, juntos,
já chegaram a ter 300% de matrículas a mais que os cursos
regulamentados.

Além disso, o estudo aponta um aumento considerável em relação
à concentração no Sudeste – saindo de 37%, em 2016, para 43%,
em 2018. Outro dado que merece atenção é o número de alunos de
todas as modalidades de Educação a Distância, que passou de
7.773.828, em 2017, para 9.374.647, em 2018, ou seja, teve um
crescimento de 17%.

Em 2018, o maior índice de matrículas registrado foi o de cursos
superiores de licenciatura, que soma 324.302, seguido de cursos
superiores que agregam bacharelado e licenciatura (306.961). Já os
cursos que ainda não decolaram são os superiores de doutorado,
que totalizam 144, e de ensino médio, tanto na modalidade regular
(204) quanto na educação de jovens e adultos (EJA) (322).
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Um dos pontos que preocupam tanto as instituições como o MEC é
a evasão escolar. Muitos estudantes abandonam os cursos no meio
do processo.

“A gestão dos cursos a distância é complexa, exige investimento
em tecnologia e acima de tudo é preciso entender quem é o seu
aluno, por essa razão, a tutoria é fundamental”, explica Betina. “Se
deixar esse aluno solto, muito provavelmente não concluirá o curso,
o que significa aumento da evasão e perda de dinheiro.”

Para ela, quanto mais instituições no mercado, melhor para os
estudantes que terão mais opções e vão optar por aquele com mais
qualidade e estrutura.

Acessibilidade

A acessibilidade é um ponto delicado mesmo para EAD: 18,5% não
executam ações que promovem a inclusão. Apenas 20,7%
oferecem atendimento de intérpretes da Libras (Língua Brasileira de
Sinais).

Já em relação aos recursos tecnológicos oferecidos, nota-se uma
pequena melhora, embora distante do ideal: 55,56% das provas são
adaptadas; 52,59% dispõe de computadores com recursos de
acessibilidade; 28,17% proporcionam lupas e lentes de aumento;
23,70% oferecem roteiros de aprendizagem diferenciados; 19,26
concedem material em braile.
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Uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), com o apoio do Ministério Público
de Goiás e da polícia daquele Estado, prend...

Ação do MPRN prende ex-padre condenado por estupro

BNDES: Delação de Palocci detalha esquema mundial criminoso do PT; total de 489
milhões de reais
NEGÓCIO FECHADO – Celso Amorim, Lula e John Kufuor, em Gana, em 2008:
acertos combinados nas missões no exterior  (Valter Campanato/Agênci...

Secretaria de Mobilidade promove blitz educativa para segurança no trânsito
trânsito Na manhã desta sexta-feira, 23, de mais uma ação do programa de blitz educativas,
promovido pela Secretaria de Mobilidade Ur...
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Riacho da Cruz-RN: Agricultor familiar investe na produção de rapadura artesanal
No sítio Poço Verde, município Riacho da Cruz, na região do Alto Oeste potiguar, o agricultor

familiar Miguel Carlos resolveu apostar em ...

Homem que matou torcedor com espeto
é condenado a ...

Lava Jato denuncia deputado Aníbal
Gomes por propi...

Infecções por HIV aumentam entre
idosos em São Pau...

Novo fator previdenciário reduz
aposentadoria da r...

Após tríplex e sítio, principal caso
contra Lula e...

Candidato do governo reconhece vitória
da oposição...

ALECRIM: Proprietário de loja de
veículos na aveni...

Cooperativa Jipe Turismo emite Nota de
Esclarecime...

Neto diz que Neymar seria reserva caso
fosse contr...

PROEDI: Industriários se preocupam com
aplicação d...

Argentina: cai número de católicos e
sobe o de eva...

Julgamento do caso Marielle no STJ
deve ficar para...

Beber 2 litros de água por dia,
principalmente no ...

Reginaldo Leme deixa Globo após 41
anos e não come...

Caso do sítio: maioria no TRF-4 decide
elevar pena...

Justiça mantém prisão de brigadistas
suspeitos de ...

Aras vê ‘novos fatos” e indica a
federalização da ...

Empregados da Petrobras filiados à
federação suspe...

Caso do sítio: relator vota por aumentar
a pena de...

Executiva do PSL decide suspender e
advertir 16 de...

Relator do processo de Lula sobre sítio
de Atibaia...

MP muda posição sobre anulação de
sentença e pede ...

‘Lula se corrompeu’, diz MP em
julgamento em 2ª in...

Corpo de Gugu Liberato será velado em
caixão abert...

TV Globo pela primeira vez admite
investigar denún...

Petrobras eleva em 4% preço da gasolina
nas refina...

Bolsonaro diz que cumpre propósito de
Deus

Caio tem salário da Globo penhorado
por dívida de ...

Governo quer acabar com desoneração
da cesta básic...

VAI DERRETER ATÉ CHIFRE: Verão deverá
ser mais que...

Conselho de Ética abre 2 representações
contra Edu...

ROLO GRANDE: Delegado diz que ONGs
de Alter do Chã...

Relator vota para rejeitar consulta sobre
coleta d...

Câmara aprova revalidação em medicina
por universi...

Procurador do Pará diz que ‘problema
da escravidão...

ALRN: Deputado Coronel Azevedo
comenta destinação ...

Equipe do IGARN faz regulagem de
vazão do açude Ro...

Prefeito de Pau dos Ferros, Leonardo
Rêgo, assina ...
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Missionária sofre acidente de moto e
morre a camin...

Em culto, Bolsonaro diz que indicação
de jurista e...

►  ►  Outubro (2288)

►  ►  Setembro (1545)

►  ►  Agosto (828)

►  ►  Julho (586)

►  ►  Junho (473)

►  ►  Maio (696)

►  ►  Abril (353)

►  ►  Março (130)

►  ►  Fevereiro (179)

►  ►  Janeiro (141)

►  ►  2018 (8821)

►  ►  2017 (6811)

►  ►  2016 (5325)

►  ►  2015 (9081)

Tema Simples. Tecnologia do Blogger.
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