23,8%
dos jovens estavam
na faculdade em 2017,
segundo Pnad
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lares de ensino superior ofertarem ensino
a distância: ampliação do acesso a internet
pela população; flexibilidade de horário e
facilidades das ferramentas tecnológicas e
investimentos acessíveis de acordo com a
renda da maioria da população”, afirmou
Janet Navarro, Assistente Acadêmica Administrativa. Segundo ela, a Fael cresceu expressivamente em número de alunos no último ano, cerca de 30%. “Aumentamos em
57% o número de polos no país, número
que julgo relevante na consolidação nessa
possibilidade de ensino”, ressaltou.
Para a consultoria Educa Insight, é imperativo que instituições mudem seu portfólio de cursos e modalidades como forma
de sobrevivência no mercado. “É uma forma de manter a qualidade e conseguir adequar a oferta para quem pode pagar por um
curso de graduação atualmente”, afirmou
Daniel Infante. Segundo o especialista, ainda que, num primeiro momento, isso signifique um imenso investimento na largada,
pode garantir a saúde financeira da instituição no futuro. “Costumo dizer que esse
é um jogo que já tem dono. Temos vários

players nacionais. O play local que quer começar hoje, tem um altíssimo investimento
na largada. E isso barra muito dos novos
entrantes, mesmo havendo os facilitantes
dos decretos do ano passado”, analisou.

» Preconceitos.

Receios em relação a qualidade do
aprendizado devido ao ambiente virtual
tem caído tanto por parte dos estudantes
quanto do mercado de trabalho. “A qualidade dos cursos a distância é reconhecida e
os empregadores enxergam um candidato
formado pela modalidade tão capaz quanto
um formado na graduação presencial. E, o
curso a distância desenvolve no estudante
características e habilidades como autonomia, uma postura ativa diante das responsabilidades, proatividade e capacidade de
planejamento, entre outras”, afirmou Paula
Marcitelli da Luz, coordenadora dos cursos
a distância da Faculdade Anhanguera, de
São José dos Campos.
Segundo o MEC, a qualidade dos cursos
passa pelo crivo dos avaliadores do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

