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Mais flexibilidade e 
economia ao estudar
Ensino a distância 
vem conquistando 
estudantes com rotina 
agitada e que buscam 
pelo baixo custo nas 
mensalidades

Métodos de ensino mesclam aulas EAD com presenciais
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Estudar a distância é op-
ção para muitas pessoas 
que buscam flexibilida-

de de horário e economia nos 
custos dos estudos. Um dos 
facilitadores para o ingresso 
cada vez maior de estudantes 
nessa modalidade de ensino 
vem sendo a instalação de 
polos das universidades em 
cidades de menor porte po-
pulacional. A exemplo, em 
Vera Cruz foi inaugurado  no 
mês passado, um novo polo 
de ensino, o que despertou o 
interesse de Roselaine Putzke, 
42 anos, em voltar a estudar e 
cursar um tecnólogo. Já Paula 
Monique Lauer, 22 anos, viu 
no EAD a oportunidade de se 
especializar na área de Peda-
gogia, por um custo menor.

Segundo uma das respon-
sáveis pelo novo polo em Vera 
Cruz, Lucrécia Moeller, grande 
parte dos alunos que procu-
ram a instituição têm 27 anos 
ou mais. Entre eles,  Roselaine 
vai iniciar as aulas na próxima 
semana, cursando a segunda 
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AINDA não vimos tudo em matéria de escárnio vindo 
de Brasília. Lá sempre tem mais. O deputado e pastor 
Marco Feliciano gastou R$ 157 mil para pagamento de 
um tratamento odontológico, pago pela Câmara dos 
Deputados com o dinheiro do contribuinte, é claro. Daria 
para comprar quatro carros populares. O departamento 
de saúde da Casa até achou exagerado, mas no fim das 
contas acatou as ponderações do parlamentar e apro-
vou a despesa. Tudo para ter um sorriso mais bonito e 
rir da nossa cara. Ele disse que optou pelo tratamento 
menos oneroso, eis que precisava corrigir um problema 
de articulação na mandíbula. Municípios de orçamentos 
limitados gostariam de ter esse dinheiro para mais sa-
tisfatoriamente atender seus cidadãos. Sua Excelência 
reconheceu que o tratamento ficou caro, mas foi para 
poder trabalhar e servir melhor o público, “porque sou 
deputado e pastor e falar é meu instrumento de traba-
lho. Não há crime nisso”. Ah, bom, agora tá explicado...

ISSO é apenas a ponta do iceberg. Muito mais do 
que um plano de saúde, a Câmara dos Deputados ainda 
tem o seu serviço médico próprio, com 82 médicos de 
17 especialidades diferentes. A estrutura conta com um 
tomógrafo e uma ambulância UTI. Os parlamentares 
também podem pedir reembolso das despesas quando 
atendidos em qualquer parte do país. O mesmo se es-
tende aos funcionários que têm a opção de se ressarcir 
do dispêndio em assistência por médico ou hospital que 
não estejam contemplados pelo plano de saúde. Pode 
isso, Arnaldo? Quantos municípios e hospitais possuem 
tantos profissionais médicos e tomógrafo para atendi-
mento da população? Só nos primeiros seis meses deste 
ano foram gastos R$ 93 milhões em procedimentos de 
Suas Excelências, dependentes e funcionários. Apenas 
os 180 maiores municípios brasileiros têm um orçamento 
em saúde equivalente para servir a sua população.

OS atendimentos mais comuns são de pressão alta, 
dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais e diarreia. 
De fato, deve ter muita gente com esterco solto por lá. 
A Câmara justifica que a clínica interna atende também 
visitantes que dele necessitam em caso de emergência. 
Não é tudo. Esses serviços médicos próprios, em estru-
turas igualmente aparelhadas e adequadas, também se 
encontram no Senado, no Planalto, na Suprema Corte, 
no Itamaraty e por muitos outros palácios das institui-
ções republicanas de Brasília. Estão sempre à disposi-
ção do andar de cima para consultas da nobreza, sem 
precisar encarar as filas do SUS. Não é por outra razão 
que a cidade tem a melhor qualidade de vida do país. 
Tudo patrocinado pelo dinheiro tungado do bolso roto 
do povo. O cidadão que é assistido pelas limitações 
do orçamento do seu município é o mesmo que paga 
a conta pelo atendimento de primeiro mundo de uma 
casta de privilegiados. 

SE isso tudo não bastasse e acham que não está à 
altura do que merecem, têm os que ainda pegam um 
jatinho oficial e vão tratar suas flatulências no Sírio-Liba-
nês ou no Albert Einstein. Causa espécie que os mesmos 
que se beneficiam com essa gastança desmesurada são 
os que nos subterrâneos de Brasília articulam o fim da 
operação Lava Jato. Fazem de tudo para desacreditar 
a equipe responsável pela maior investigação de todos 
os tempos, resgatando a Pátria das piores canalhices, 
nunca antes vistas na história deste País. Trata-se de 
uma ação arrojada para libertar o povo espoliado pe-
las quadrilhas que assaltaram os cofres públicos. Uma 
operação que já repatriou R$ 14 bilhões ao Erário e que 
estava depositado em contas corruptas. Pergunta-se: 
que moral tem estas autoridades que tratam a Lava 
Jato como organização criminosa enquanto recupera 
dinheiro roubado, mas não consideram crime algum os 
esbanjamentos irresponsáveis em proveito próprio? O 
Brasil está mudando. Acreditar é preciso. 

Apesar de os estudos 
serem online, os alunos 
contam com suporte 
presencial dos polos de 
ensino. Em Vera Cruz exis-
tem dois, localizados no 
centro. Segundo Márcia 
e Lucrécia, a ajuda vai 
desde tirar dúvidas, até 
ensinar o aluno a mexer 
na plataforma online. 
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graduação. “O EAD é ótima 
opção para pessoas que, como 
eu, têm um dia bem corrido. 
Além disso, essa modalidade 
me oportunizou a voltar a es-
tudar nos dias e horários que 
melhor se encaixam na minha 
rotina”, revela.

Entre as vantagens que 
levaram Paula, que cursa a 
primeira graduação desde o 
início de 2019, a optar pelo en-
sino EAD foi o custo menor em 
relação ao presencial. “Anali-
sei em alguns polos de ensino 
de Santa Cruz, comparei uma 
faculdade com a outra e vi que, 
apesar de o modo de ensino 
não mudar muito, o valor era 
bem diferente”, conta.  

MÉTODO DE ENSINO
Cada faculdade EAD tem 

método próprio de ensino. 
Algumas dispõem de estudos 
100% online, já outras mesclam 
as aulas assistidas via web com 
as presenciais. Na universida-
de em que Paula cursa Peda-
gogia, parte dos estudos são 
realizados através do portal do 
aluno, além de ter um encontro 
presencial e semanal. “Quando 
as aulas são em vídeo, elas têm 
data programada e esse mate-
rial fica online por um tempo, 
aí eu me organizo pra conciliar 
trabalho, afazeres e assistir os 
materiais”, explica.

Áreas que 
despontam

Segundo Márcia Ge-
wehr, diretora executiva 
de uma da faculdade 
EAD, com polo em Vera 
Cruz e Santa Cruz, entre 
os cursos mais procura-
dos pelos alunos está o 
de Pedagogia. “As áreas 
relacionadas à educação 
vêm crescendo muito, em 
termos de procura e de 
oportunidades no merca-
do de trabalho. O campo 
da Educação Especial 
é outro que vem sendo 
bem requisitado”, revela. 
Para a estudante Paula, a 
escolha por Pedagogia se 
deu pela identificação e 
pelo gosto em lidar com 
crianças e de estar dentro 
da sala de aula. Hoje, ela 
concilia os estudos e o 
trabalho na área.

No primeiro semestre 
de atuação, Lucrécia ava-
lia que Administração, 
Ciências Contábeis, Teo-
logia, Pedagogia, Logís-
tica e Gestão Financeira 
são as especializações 
mais buscadas. Já na pós-
graduação, destacam-se 
Gestão em Segurança 
Pública e Privada e MBA 
Gerenciamento Lean. 
Para Roselaine, que op-
tou pelo Tecnólogo em 
Logística, o ingresso se 
deu pela necessidade 
em se desenvolver mais 
na área.
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