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  A Covid-19, que, em março de 2020, obrigou grande parte da população a ficar em
casa, afetou diretamente o ensino brasileiro, ainda incipiente no uso de tecnologias
em grande escala. Para amenizar perdas educacionais, o governo federal autorizou,
na alta fase pandémica, ajustes e substituição de disciplinas presenciais por aulas
que utilizassem meios e ferramentas digitais em cursos que estavam em
andamento. Esse contexto agilizou e impulsionou estudos na modalidade de
Educação a Distância (EAD).
A 12^ edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil 2022, lançada no último mês
(em 15/6) pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), apresenta indicadores gerais
atualizados sobre instituições públicas e privadas no país. Em EAD, mostra que as
matrículas aumentaram 7,7 pontos percentuais, de 2019 para 2020, saltando de
19,1% para 26,8%. Já os cursos presenciais, com uma queda de 3,8%, em 2019,
ainda diminuíram matrículas em 5,6 pontos percentuais, reduzindo 9,4%, em 2020.
Apesar desse incremento em EAD, o Semesp avalia que o indicador "na verdade,
mascara a redução de jovens ingressando na Educação Superior", pois a taxa de
escolarização líquida no país - já baixa em comparação a países da América Latina
- caiu para 17,8%, em 2020, último ano dos dados divulgados pelo Censo da
Educação Superior do Instituto Nacional
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  de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O diretor da entidade, Rodrigo
Capelato, disse que os números mostram que a rede privada foi mais eficaz no
enfrentamento da pandemia, adaptando-se, de forma mais rápida, para as aulas
remotas. "Já a rede pública demorou demais para fazer a transição para as aulas
remotas, o que fica comprovado com o aumento na taxa de evasão." Para Rodrigo,
é preciso, primeiro, esclarecer que as matrículas na modalidade EAD ainda não
superaram as da modalidade presencial. "O que ocorreu foi que, em 2020, houve
mais ingressantes nos cursos EAD do que nos presenciais. Esse crescimento
baseado no EAD também mascara uma realidade triste atual,
que é a queda de jovens ingressando na Educação Superior. A população jovem
tem caído, mas o número de jovens no Ensino Superior tem caído três vezes mais",
lamentou o diretor, explicando que isso vem acontecendo porque a EAD tem como
público-alvo pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de cursar uma
graduação quando saíram do Ensino Médio.
NO RS
O relatório aponta que o Rio Grande do Sul possui 113 instituições de Ensino
Superior que oferecem cursos presenciais e 104 que possuem cursos EAD. A
Região Metropolitana tem 58 faculdades com cursos presenciais e 88 na
modalidade a distância. Nos ensinos presenciais, o Estado registra queda nas
matrículas desde 2016, com mais um decréscimo de 9,0%, de 2019
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  para 2020. No mesmo período, o número de matrículas em ensino remoto
aumentou 24,6%, seguindo a tendência de crescimento das matrículas de
Educação a Distância, verificada nos últimos anos. Assim, a EAD já representa
43,6% das matrículas no RS. A modalidade tem 54,4%, na rede privada, superando
o número de alunos presenciais nas universidades particulares. Dos 230 mil novos
alunos que ingressaram no Ensino Superior em 2020, 64,5% deles optaram por
cursos remotos, acima da média dos outros estados. E em relação aos cursos
presenciais, o RS registrou um decréscimo de 11,0% de ingressantes, de 2019 para
2020: sendo 11,5%, verificado na rede privada; e 9,9%, na pública de ensino.
Um dos fatores que atraem o estudante são os valores das mensalidades. A média
de um curso presencial no Estado é de R$ 1.544,00, exceto para o curso de
Medicina. E, em EAD, a mensalidade média é de R$ 313,00.
Atento a questões legais, de qualidade e controle, o Conselho Estadual de
Educação (CEEd/RS) informa que tem acompanhado o crescimento da Educação a
Distância no RS, por meio dos diversos pedidos de credenciamen-to e de
autorização para a oferta de cursos de ensinos Fundamental (anos finais), Médio e
Técnico. "Os processos tramitam, em análises em que são estudados e aplica-
dos os procedimentos e as legislações específicas de Educação a Distância, para,
logo após, ser emitido o ato legal específico,
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  com tempo estabelecido para a autorização", explicou a presidente do CEEd,
Fátima Anise Rodrigues Ehlert.
"O que nos preocupa é a oferta irregular de cursos em nosso Estado", afirma a
presidente. Esse assunto motivou recente reunião do Conselho com a promotora de
Justiça do Centro Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e
Sucessões, Luciana Cano Casarotto, e com representantes das Promotorias de
Justiça Regionais de Educação (Preducs). "Recebemos constantes denúncias de
irre-gularidades quanto à oferta."
A primeira preocupação dos interessados em matricular-se em cursos EAD "deve
ser a conferência, de que os mesmos estejam respectivamente credenciados e
autorizados a funcionar, de acordo com a legislação vigente em nosso Estado,
exarada a partir da Resolução 334/2016, do CEEd-RS", orienta Fátima.
REGIÃO SUL
A Região Sul é a terceira em número de matrículas EAD no país, com 1,5 milhão de
alunos no Ensino Superior. Juntando as modalidades presencial e a distância
(EAD), a região representa 17,5% da Educação Superior nacional. Mesmo com os
impactos do primeiro ano da pandemia, a região teve crescimento de 4,1% nas
matrículas, sendo a única do Brasil com todos os seus estados apresentando
variação positiva nas matrículas, de 2019 para 2020 - ainda que por causa do
aumento dos alunos na modalidade EAD. Já o formato presencial teve recuo
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  de 8,0% no período; e a EAD saltou 24,4%.
Outra peculiaridade do Sul é que, na rede privada de ensino, o total de estudantes
matriculados em cursos EAD é maior do que o dos cursos presenciais, nos três
estados. E os ingressantes em ensino remoto também superaram os calouros
presenciais, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

 

   



   

   

EAD cresce e conquista ingressantes no país - 03/07/2022
Correio do Povo - PORTO ALEGRE-RS
 Audiência: 100000 

 

 

   
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

