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Excelente
CUSTO X BENEFÍCIO

Com ampla oferta em várias áreas do conhecimento e preços mais
acessíveis, cursos na modalidade EAD atraem cada vez mais pessoas e
provam que a qualidade hoje é a mesma dos programas presenciais.

ESPECIAL EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Oportunidade
Cursos livres ganham
mais adeptos em época
de crise econômica
Página 6

Crescimento
Expectativa é que o número
dematrículas chegue perto
de 2milhões este ano
Página 2

Concursos
Estabilidade e remunerações
mais altas são atrativos
para a carreira pública
Página 8

Este é um projeto de marketing realizado pelo Departamento Comercial do Grupo Folha. As informações são de responsabilidade da Eskrita Comunicação, edição de conteúdo e arte: Eskrita Comunicação | Multi Design.
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Não
preciso pas-
sar horas me
deslocando
até a escola
e de volta
para casa"

Cursos em destaque
GRADUAÇÃO
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
– Universidade Presbiteriana Mackenzie
http://ead.mackenzie.br/graduacao/
superior-de-tecnologia-em-gestao-comercial/

Graduação Tecnológica em
Gestão Pública – FGV
http://graduacaotecnologica.fgv.br/
graduacao-tecnologica-fgv

Teologia – Universidade Metodista
http://portal.metodista.br/teologia-ead

Tecnologia em Gestão Hospitalar – Centro
Universitário São Camilo
www.saocamilo-sp.br

Filosofia – Unip
http://www.unip.br/ead/ensino/graduacao/
licenciatura_filosofia

Educação Física (Licenciatura) – Unisa
www.unisa.br

Tecnologia em Logística – Uninove
http://www.uninove.br/graduacao/
tecnologia-em-logistica

PÓS-GRADUAÇÃO
MBA em Gestão Empresarial – FGV
http://www5.fgv.br/mbaonline/
gestao-empresarial

MBA em Gestão de Pessoas – Uninove
http://www.uninove.br/pos-graduacao/
mba-em-gestao-de-pessoas

MBA em Gestão de Saúde – Centro
Universitário São Camilo
www.saocamilo-sp.br

Engenharia de Produção – Unisa
www.unisa.br

Formação de Professores para
o Ensino Superior – Unip
http://www.unip.br/ead/ensino/posgraduacao/
formacao_professores

MBA em Big data aplicado
ao Marketing – ESPM
http://www2.espm.br/cursos/ead/
mba-em-big-data-aplicado-ao-marketing

Para Luara Fukomoto,
graduada em Tecnologia
emMarketingpelo Senac
EAD, o ensino a distância
sempre foi uma opção.
“Trabalhei por alguns anos
na área de commodities, em
uma multinacional, quando saí
resolvi cursar extensão emGes-
tão de Projetos Educacionais
On-line, e agora faço especiali-
zação em Gestão do Relaciona-
mento com o Cliente, também
pelo Senac EAD. Não preciso
passar horas me deslocando
até a escola e de volta para casa,
isso preserva minha disposição
e saúde”, afirma. A estudante
aindadizqueoEADevitagastos
extras comtransporte e alimen-
tação,alémdepossibilitar rever,
onde e quando quiser, as aulas
gravadas em videoconferência.

Foram facilidades como po-
der estudar a qualquer hora e de
qualquer lugar, que levaram o
militarHishanVassem, 26 anos,
moradordeVitória (ES), a aderir
ao ensino a distância. Com vá-
rios cursos de curta duração no
currículo na modalidade, o pro-
fissional completou, emoutubro
passado, o MBA em Gestão Em-
presarial da Fundação Getulio
Vargas (FGV) –um dos mais de-
mandados na instituição. “Essa
flexibilidade sempre foi impor-
tante para mim e a FGV tem
umaótimaplataformadecursos
EAD,comexcelentesprofessores

e qualidade compatível aos
cursos presenciais”, conta.
Atualmente, Hishan reali-
za o curso de Liderança de
Equipes, também da FGV,
comduração de 30 horas.

Depoimentos

ana.oliveira
Realce
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OPORTUNIDADE

CAPACITAÇÃO NAMEDIDA PARA
OMERCADO TRABALHO
Cursos livres a distância ganham ainda mais adeptos em época de crise econômica,
quando a qualificação faz toda a diferença na hora de conseguir uma recolocação

De acordo com Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, os

cursos livres enquadram-se na
categoria de educação profis-
sional de nível básico. Trata-se
de uma modalidade de edu-
cação não formal, destinada a
proporcionar ao trabalhador
conhecimentos que lhe permi-
tam qualificar-se e atualizar-se
para o trabalho. Livre significa
que não existe a obrigatorie-
dade de disciplinas ou carga
horária, podendo variar entre
algumas horas ou vários meses
de duração. Também não há
exigência de diploma anterior.
Segundo o último Censo

EAD BR, publicado em 2016,
as matrículas em cursos livres
aumentaram 37,2% em 2015,
totalizando 3.940.891 alunos,
ante 2.872.383 em 2014. Os des-
taquesficarampara a iniciação
profissional e o treinamento
operacional, com 1.880.165 e
1.001.819 matrículas, respec-
tivamente. Quanto ao número
de cursos oferecidos na moda-
lidade, houve quantidade no-
tavelmente maior de progra-
mas livres não corporativos,
somando 3.659 cursos, do que
corporativos, que totalizaram
1.196 cursos.

Confira
AUniversidadeMetodista de

São Paulo estruturou cursos
de curta duração em diversas
áreas do conhecimento, que
vão desde O papel do Psicó-
logo Organizacional e do Tra-
balho até Clínica na Justiça.
Entre os cursos EAD com ins-
crições abertas destacam-se:
Currículo Funcional Natural
para Pessoas com Deficiência

Intelectual Acentuada e Ges-
tão de Pessoas em Escolas de
Idiomas. Outra turma aberta é
a de Atendimento como Dife-
rencial Competitivo, que tem
inscrições contínuas. Para
mais informações, acesse o
portal .metodista.br/curta-
-duracao.
O Senac oferece três cursos

livres a distância para profis-
sionais da saúde: Vendedor de
Produtos e Serviços Ópticos;
Noções de Primeiros Socor-
ros (novidade para este ano)
e Assistência na Atenção Inte-
gral ao Usuário com Diabetes
Mellitus. Os cursos livres do
Senac EAD recebem entre 12
e 15 mil alunos por ano, que
se matriculam em uma das
opções ofertadas em vários
segmentos, como idiomas,
turismo, beleza, informática,
hospitalidade, entre diversos
outros. A programação com-
pleta dos cursos em todas as
modalidades está disponí-
vel no portal da instituição:
http://www.ead.senac.br/.
A ESPM também oferece

uma vasta quantidade de cur-
sos livres. Entre os destaques,
está o de Empreendedorismo,
comcargahorária de 16horas/
aula, que visa oferecer conhe-
cimentos para reconhecer os
fatores-chave para se tornar
um empreendedor de suces-
so e identificar as habilidades
necessárias para uma verda-
deira atitude empreendedora.
O curso não emite certificado,
mas é possível imprimir um
comprovante de participação.
Mais informações em http://
www2.espm.br/cursos/edu-
cacao-distancia/cursos-aber-
tos/empreendedorismo.

A Fundação Getulio Vargas
(FGV) é a primeira instituição
brasileira a ser membro do
Open Education Consortium
(OEC), um consórcio de insti-
tuições de ensino de diversos
países que oferece conteúdos e
materiais didáticos sem custo,
pela internet.
O conteúdo é oferecido on-li-

ne, por meio de ambiente vir-
tual, cujo acesso é aberto após
inscrição do interessado no cur-
so. Com a inscrição, é possível
receber umadeclaração de reali-
zaçãodocurso.Aofinaldocurso,
o aluno realiza um teste, consti-
tuído de dez questões objetivas,
e, obtendo notamínima 7.0, está
habilitado a imprimir uma de-
claração em língua portuguesa,
emitida pela FGV. São 49 cursos,
de 11 áreas distintas, disponíveis
no site http://www5.fgv.br/fg-
vonline/Cursos/Gratuitos.
O Insper tambémoferece dois

cursos livres gratuitos, em par-
ceria com o Coursera –uma das
mais importantes plataformas
de cursos on-line gratuitos do
mundo, criada pelas univer-
sidades norte-americanas de
Stanford, Princeton, Michigan
e Pennsylvania. São eles: Intro-
dução ao Marketing Analítico e
Capitalismo Consciente. Caso o
aluno queira obter o certificado
de conclusão, precisa, além de
ser aprovado, pagar uma taxa
de 29 dólares (para cada cur-
so). Mais informações no site
https://pt.coursera.org/insper.

CURSOS
ABERTOS E
GRATUITOS

RAIO-X DOS CURSOS LIVRES

3.940.891
alunos matriculados em 2015, sendo

1.880.165
alunos em cursos de iniciação profissional

37,2%
de crescimento

3.659
cursos livres não corporativos,
contra 1.196 corporativos
Fonte: Censo EAD BR 2015

De acordo com a
Lei de Diretrizes
e Bases da Edu-
cação Nacional,
os cursos livres
enquadram-se na
categoria de edu-
cação profissional
de nível básico

ESPECIAL EDUCAÇÃO

ana.oliveira
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