na formação faz muita diferença para o
aprendizado”, opinou.
Para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a maior oferta de vagas
no ensino a distância em relação ao
presencial é uma “tendência nacional
e mundial”. “Isso só tende a se consolidar”, afirmou à “Agência Brasil”.
Para aquele que escolhe esta modalidade é importante ressaltar que, para
o sucesso, é essencial possuir organização, além de estabelecer uma rotina de
estudos, um cronograma de atividades e
ficar atento aos prazos.
“Reservar um lugar calmo para a
aprendizagem faz toda a diferença.
É fundamental estar por dentro das
tecnologias e, principalmente, não
subestimar o curso. Quem pensa que
EaD é mais fácil está muito enganado”,
aconselhou Paula.
E está enganado mesmo. A evasão no
ensino a distância é o principal desafio
a ser superado. “Dentre os motivos estão
às dificuldades de adaptação, que exige
rotinas de estudos individuais e a maior
intimidade com as novas tecnologias”,
ressaltou a especialista.
Dados do Censo da Educação Superior apontam que, dos estudantes que
entraram em 2010, 56,8% desistiram
do curso e apenas 37,9% concluíram
os estudos. Outros 5,3% continuavam
na graduação seis anos depois do
início do curso.
“Mais da metade dos ingressantes
desistem ao longo do curso, sendo
também que há um elevado grau de
pessoas que ficam muito mais tempo do
que o necessário para concluir o curso”,
continuou o ministro.
Segundo o MEC, o Brasil tem 8,4
milhões de estudantes de graduação
matriculados em instituições de ensino
superior, 20% deles em universidades
públicas. Um total de 3,4 milhões de
estudantes ingressou em cursos de
graduação em 2018. No mesmo ano,
1,2 milhão de estudantes concluíram a
educação superior.
As informações do censo foram coletadas em 2.537 instituições, 2.238 delas
privadas. Neste grupo, estão matriculados 75% dos estudantes, cerca de 6,3
milhões de alunos.

EM 2018
7.170.567 vagas
Presencial: 6.358.534 vagas

EaD:

O número de cursos EaD cresceu
50% em um ano, passando de

2.108 em 2017 para
3.177 em 2018

VALORES A mensalidade média em cursos presenciais no Brasil é:
Já a mensalidade

R$ 1.231

média dos

em instituições
privadas.

cursos EaD é

R$ 444

Apesar da maior oferta de vagas em cursos a distância, os cursos presenciais
ainda tiveram mais alunos novos matriculados em 2018.

PROUNI - Bolsas integrais (cobrem 100% das mensalidades)
Total:

68.087 bolsa

Cursos presenciais...
...Noturnos:
...Integrais:

21.477
1.320

...Matutinos:
...Vespertinos:

9.443
944

Cursos EaD:

34.903 bolsas
Bolsas parciais

(cobrem 50% das mensalidades):

Total: 101.139 bolsas
No EaD:
Presenciais:

6.860 bolsas
94.279 bolsas
Fonte: Agência Brasil

+EDUCAÇÃO

NOVEMBRO/19

83

