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Professora Beatriz Peterle leciona a distância
há mais de q uatro anos (Foto: Antonio M oreira
/ AT)

Pelo seu navegador
Conduza entrevistas em tela dividida com
até 6 pessoas na tela.

Faculdades no Espírito Santo se preparam para abrir mais de 110

novos cursos a distância ainda neste ano. São opções de cursos de

graduação, téc nico e pós-graduação, que podem ser feitos pelo aluno

em qualquer lugar e a qualquer hora.

Entre as áreas com maiores números de vagas estão Gestão de

Mídias Sociais, Tec nologia da Informação (TI), Enfermagem e

Psicopedagogia.

Presentes tanto na Grande Vitória quanto em outras regiões do

Estado, as instituições que já vão receber os alunos são Multivix,

Uninter, Estácio e Novo Milênio.

Na Faesa, por exemplo, foram lançados sete novos cursos de

graduação. Também há 101 opções de pós-graduação neste segundo

semestre. As insc rições já estão abertas pelo site www.ead.faesa.br

De acordo com a gerente de Marketing da instituição, Carolina

Bento, essa oferta foi ampliada por causa da pandemia, que fez com

que alunos migrassem para a modalidade virtual. “Eles quiseram se

profissionalizar, correr atrás de sonhos antigos e viram, ainda, a

possibilidade de poupar dinheiro, já que é uma opção mais barata”,

explicou.

Quem destaca os benefícios dessa modalidade é a professora Beatriz

Dona Peterle, que leciona a distância há mais de quatro anos.
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Pelo seu navegador
Conduza entrevistas em tela dividida com
até 6 pessoas na tela.

“Ao optar por ter aula no conforto de casa, o estudante consegue

fazer os próprios horários, conciliar as outras atividades do dia a dia

e rever os conteúdos passados quando quiser”, diz.

Para o conselheiro da Associação Brasileira de Educação a Distância

(Abed), Marcos Ricarte, a abertura de novos cursos comprova o

fortalecimento do EaD, apesar do estereótipo que ainda existe dele

ser inferior ao presencial.

“Isso, no entanto, já não faz mais sentido. As próprias empresas

reconhecem que possuem a mesma qualificação. Atualmente, não

temos mais aquele EaD conservador, pois virou um ambiente mais

c riativo”, esclarece.

Em algumas dessas instituições com matrículas abertas, os

conteúdos já são assimilados através de podcasts, jogos, laboratórios

virtuais e conferências ao vivo.

Ricarte lembra, inclusive, que o diploma de um curso a distância é o

mesmo do presencial, com o reconhecimento do Ministério da

Educação.
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SAIBA MAIS
Algumas vagas disponíveis
Cursos a distância em instituições do Estado

Multivix

A Faculdade lançou 43 novos cursos de pós-graduação a

distância, além de dois de graduação, sendo eles Enfermagem e

Fisioterapia.

Entre os cursos de pós-graduação estão Neuropsicopedagogia,

Língua Portuguesa, Direito Civil, entre outros.

As mensalidades giram de R$ 157 a R$ 400.

Mais informações por meio do site https://multivix.edu.br/

UVV
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até 6 pessoas na tela.

A partir de setembro, a Universidade de Vila Velha (UVV) vai ter

mais três cursos tec nológicos: Agronegócio - Tec nologia e

Sustentabilidade (12 meses), Psicologia Positiva Para o

Desenvolvimento Humano 4.0 (15 meses), e Tutoria e Produção

de Conteúdo para Educação a Distância (12 meses).

Não é preciso participar de um processo seletivo. Basta fazer a

insc rição pelo site https://uvv.br/ead/ .

As mensalidades giram em torno de R$ 370 a R$ 799. É preciso

pagar um valor de R$ 100 na hora da matrícula.

Faesa

Estão abertas as vagas para graduação em Ciência da Religião,

Gestão de Tec nologia da Informação, História, Letras – Língua

Portuguesa, Matemática, Serviço Social, e Tec nologia em Gestão

Pública.

Também oferece curso Téc nico em Desenvolvimento de

Sistemas e Jogos Digitais.

Há turmas disponíveis nos turnos matutino, vespertino e

noturno, e a mensalidade é a partir de R$ 149.

Mais informações por meio do site https://ead.faesa.br/ .

Novo Milênio

Para ingressar, é preciso fazer um vestibular online ou

apresentar a nota do Enem.
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Todos os cursos oferecem opção 100% online ou semipresencial,

com uma aula presencial na semana. Possuem de 2 a 5 anos de

duração.

Entre alguns dos cursos disponíveis estão Agronomia,

Biomedicina, Ciência de Dados, Estética e Cosmética,

Gastronomia, e Teologia.

A maioria das mensalidades custa a partir de R$ 149.

Mais informações em https://novomilenio.br/ .

Uninter

StreamYard
Crie streams profissionais sem esforço.
Entreviste convidados e compartilhe a sua tela.

Os novos cursos da instituição são Engenharia de Software,

Design de Interiores, Design de Moda, Gestão de Mídias Sociais, e

Gestão de Partidos Políticos.

As insc rições para o vestibular online estão abertas até o dia 16

de agosto. Aulas começam no final do mês.

Com exceção do curso de Engenharia, que dura 5 anos, o

restante tem duração de 2 anos. Parcelas giram entre R$ 156,22 e

R$ 499.

Mais informações por meio do site https://www.uninter.com/

Estácio

Abriu curso de Psicopedagogia, que é de início imediato após a

matrícula. Valores entre R$ 179,93 e R$ 449,83.

O curso dura 4 anos.
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Mais informações em https://estacio.br/ .

Fonte: Instituições citadas.

Esta matéria foi publicada primeiro no jornal A
Tribuna.
Assine e leia no formato digital ou impresso.
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