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Caro Leitor,

Sabemos que a Educação a Distância 
já faz parte da vida e da realidade de 
muitos brasileiros que cursam uma 
graduação. A flexibilidade de horários, 
mensalidades mais acessíveis e até 
mesmo a possibilidade de estudar 
sem sair de casa, permitiu que muitas 
pessoas pudessem ter acesso ao ensino 
superior. Para deixar você estudante 
desta modalidade mais informado 
trouxemos uma matéria bem bacana 
sobre os desafios e oportunidade desta 
modalidade que cresce a cada dia mais.

E não deixe de conferir nossa matéria 
que lhe dá dicas de como se preparar 
para um concurso público. E você 
já ouviu falar na primeira córnea 
impressa? Não? Então confira em 
nossa página sobre tecnologia.

Uma ótima leitura e lembrando que 
você pode participar das nossas 
próximas edições, entre em contato e 
saiba como.

Equipe de Redação.

“EU PREFIRO UM BOM PROFESSOR A DISTÂNCIA DO QUE UM RUIM 

PRESENCIAL .  A DISCIPLINA DEPENDE DE CADA UM.” 

CARREIRA EDUCAÇÃO NOTÍCIAS EMPREGO TURISMO
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ATIVE SUA REDE DE CONTATOS E ESCOLHA UM MENTOR 

SAIBA COMO
SE PREPARAR 
PARA 

um concurso 
público

Identificar o tipo de concurso que se quer 

prestar é fundamental. O desconhecimento das 

atribuições dos cargos almejados por muitos 

candidatos a concursos públicos pode transformar 

o sonho de uma vida estável em frustração.

É por isso que antes mesmo de iniciar os estudos 

para um concurso é importante conhecer a área 

de atuação do cargo pretendido bem como as 

possibilidades de promoção. A identificação do tipo 

de concurso que se quer prestar é fundamental 

para iniciar um programa de estudo específico 

para a prova, tendo em vista que os programas 

para concursos exclusivos para carreiras jurídicas e 

concursos que não são particulares para os bacharéis 

em direito variam consideravelmente. Português, 

Direito Constitucional e Direito Administrativo são 

matérias abordadas em qualquer concurso e, se 

ainda houver dúvida sobre qual prestar, deve-se 

começar a estudar por elas. 

Uma vez inscrito num concurso, leia de forma 

detalhada o edital, estude o programa do concurso 

e trace uma estratégia de estudos. Lembre-se 

sempre de que o número ideal de horas de estudo é 

o máximo possível, mas sem sacrif ícios excessivos, 

pois sem saúde física e mental é impossível 

absorver qualquer conhecimento. A cada dia estude 

aquilo que foi planejado previamente, nunca crie 

a ilusão de que após um dia perdido de estudos é 

possível compensar as perdas no dia seguinte, é 

imprescindível ser disciplinado para se ter sucesso.

Na data da prova tenha calma, se alimente bem 

com alimentos leves e não esqueça da garrafa 

de água e o material solicitado no edital. Respire 

fundo e Boa Sorte!!
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Empregabilidade ?
Como anda a sua

Se você ainda não parou para pensar no assunto, saiba que é importante se preocupar com ela durante toda a carreira, 

e manter a empregabilidade em alta é um desafi o nos dias atuais, principalmente em consequência das rápidas 

mudanças que acontecem nas empresas e dos processos de fusão e aquisição. Conheça algumas formas de aumentar 

ativamente a empregabilidade.  

Empregabilidade ?
Como anda a sua

DESENVOLVA SUAS HABILIDADES DIGITAIS 
A tecnologia não deveria ser uma ameaça para a sua 

empregabilidade se você é capaz de aproveitar as 

oportunidades apresentadas pelo novo mundo digital. 

Muitos profi ssionais seniores estão se envolvendo em 

programas de treinamento focados em novas habilidades 

digitais: programação, análise de dados, etc. 

ATIVE SUA REDE DE CONTATOS E ESCOLHA UM MENTOR 
Sua empregabilidade é equivalente à reputação que você tem com seus colegas, 

pares e concorrentes. Ser conhecido e respeitado pelos principais stakeholders da 

sua área é algo que você deve atingir com o tempo e essa é uma tarefa que deveria 

começar a ser construída desde o primeiro dia da carreira. 

Usar as redes sociais sabiamente também é aconselhável. Só tome cuidado para não 

se vender em excesso, porque isso acaba afastando as pessoas. 

Uma alavanca-chave para o sucesso profi ssional e para a empregabilidade é ter um 

bom mentor, alguém que conheça você e possa abrir portas e apresentar as pessoas 

certas quando necessário. Ter um mentor requer reciprocidade da sua parte, pedir 

favores apenas não funciona no longo prazo. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA 
Atualizar os conhecimentos e habilidades é essencial em 

todas as profi ssões. Retornar à escola a cada cinco anos 

mais ou menos é uma regra de outro aplicável a todos 

nós, já que um diploma de graduação do passado não é 

garantia de preservação da carreira. 

CULTIVE UMA VISÃO DE LONGO PRAZO E NÃO PEGUE ATALHOS 
Integridade e honestidade profi ssional têm seu retorno a longo prazo. 

Mais do que isso, inspiram confi ança nos outros. Por outro lado, uma gafe 

ética pode deixar uma marca permanente no currículo. 

Fique atento e mantenha sua empregabilidade alavancando sua carreira!! 

SAIBA COMO
SE PREPARAR 
PARA 

um concurso 
público
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O presidente do Inep, Alexandre Lopes, anunciou 

em coletiva no dia 03 de Julho, projeto piloto 

para o Enem 2020. Cinquenta mil estudantes 

testarão, pela primeira vez, uma versão digital da prova. 

O plano é iniciar uma transição do modelo analógico 

(em papel) para o digital, que deve ser finalizada até 

2026. Ou seja, em sete anos todos os candidatos já farão 

a prova digitalmente por meio de computadores ou 

outros dispositivos.

Para o ano de 2020 e 2021, Lopes informa que a prova 

digital ainda será opcional, e os estudantes poderão 

escolher entre um dos dois modelos no momento 

da inscrição, lembrando que as vagas para o digital 

são limitadas a 50 mil (equivalente a 1% do total 

de candidatos). Outras mudanças também foram 

anunciadas, como o número de aplicações da prova em 

uma mesma edição. 

MEC ANUNCIA ENEM 
DIGITAL PARA 2020

 A partir do ano que vem, além das aplicações já 

existentes da prova em papel, haverá mais uma data 

para a digital. Ao longo dos próximos anos, o número 

de aplicações deve aumentar gradualmente, atingindo 

assim quatro datas. 

O presidente do Inep informou também que as datas 

do Enem 2020 já estão definidas. O Enem digital será 

aplicado primeiro, nos dias 11 e 18 de outubro. Já a 

prova em papel fica para os dias 1º e 8 de novembro. 

A reaplicação para pessoas privadas de liberdade 

acontecerá em dezembro.

O projeto piloto será aplicado em 15 capitais: Belém (PA), 

Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), 

Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia 

(GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), 

Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo 

(SP). Segundo o Inep, o valor da inscrição será o mesmo 

para os dois modelos. 

Além das aplicações já existentes da prova em 
papel, haverá mais uma data para a digital. 
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É comum que, em vez de se sentirem renovados 

pelo tempo que passamos longe da rotina, 

algumas pessoas fi quem mal humoradas e 

não tenham ânimo após o fi m de um feriado. 

De acordo com especialistas em comportamento 

humano, voltar à uma rotina após três ou quatro dias 

VOLTAR À ROTINA APÓS OS 
FERIADOS ESTÁ DIFÍCIL? 

Veja dicas de como se motivar 
de feriados seguidos que aconteceu neste mês anterior 

por exemplo, pode mesmo ser desanimador, pois é 

muito mais fácil fi car descansando do que trabalhar, o 

corpo acostuma-se e fi ca complicado voltar. Por mais 

que seja dif ícil cumpri-las, algumas obrigações não 

podem esperar e requerem motivação. 

Confi ra algumas dicas que separamos com o auxilio de um especialista para conseguir a voltar a cumprir seus afazeres após os feriados 

TENHA UM PROPÓSITO: 

Em vez de encarar o trabalho como uma pedra 

no sapato, você deve encará-lo como um fator 

importante para conquistar seus objetivos, ter um 

propósito na vida, mesmo que seja pequeno é uma 

motivação essencial para levantar da cama no início 

da semana com o mesmo pique do fi nal de SEMANA.

VISUALIZAÇÃO É TUDO:

Após estabelecer um propósito é importante 

lembrar-se dele a todo o momento, uma dica para 

fazer isso é utilizar artif ícios visuais como colocar 

post-its ou notas no celular com seus objetivos do 

ano te impulsionam durante os dias de preguiça, 

contar para amigos e familiares a respeito dos seus 

objetivos fará com que eles possam te ajudar a 

lembrar  deles também.

PENSE 
AFIRMATIVAMENTE:

Ter pensamentos afi rmativos é essencial para 

recuperar o ritmo após feriados. Além de ter em mente 

pessoas que te inspiram e frases motivadoras, pensar 

em pequenos objetivos que você busca cumprir ao 

longo do ano também é uma boa ideia. Fechar os 

olhos e imaginar que está em um lugar maravilhoso e 

que te faça bem também pode funcionar como uma 

ajuda extra.



8 - REVISTA EAD

Antropólogos falam de cultura como 

sendo o conjunto de costumes e práticas 

que uma sociedade desenvolve com 

o tempo. Aqui, estamos interessados no que 

significa cultura no contexto de uma organização. 

Nas últimas décadas, estudiosos das organizações 

(sejam eles teóricos de administração de 

empresas, psicólogos industriais ou executivos 

do lado “prático” do balcão) vêm chamando de 

cultura o conjunto de normas e práticas que uma 

organização desenvolve, ou ainda, o conjunto de 

valores e crenças que uma empresa fala como 

sendo seus (ou seja, se refere tanto ao que *é* 

quanto ao que *deveria ser*).

Segundo o dicionário Cambridge, um valor pode 

ser definido como ”Principles or standards of 

ehavior; one’s judgement of what is important in 

life”, ou “Princípios ou padrões de comportamento, 

o julgamento de alguém sobre o que é importante 

na vida”, em tradução livre. Assim, valores são 

crenças, fundamentos e princípios tidos como 

verdade por pessoas de um grupo, e que acabam 

por determinar a forma com que essas pessoas 

agem, pensam e se sentem. Importante: empresas 

não têm valores. Pessoas têm valores.

Os valores compartilhados de um grupo se 

desenvolvem a partir dos valores pessoais de 

seus membros mais influentes, que tendem a ser 

seus fundadores e líderes, e que são absorvidos 

pelos seus membros mais influentes. Esses 

comportamentos servem de incentivo imediato à 

imitação.

À medida em que o grupo cresce, os valores 

originais podem ser diluídos no grupo, à medida 

em que, de um lado, que novas lideranças se 

formam, eventualmente não alinhadas com os 

valores de fundadores ou líderes originais, e de 

COMO CRIAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE IMPACTO PARA AS EMPRESAS?

                                                                                                                    Francisco S. Homem de                
Fundador da Qulture.Rocks, software de gestão de desempenho. Especialista e estudioso em cultura organizacional. 
Autor do livro The 3G Way: Dream, People, and Culture.

outro, que o grupo desenvolve seus próprios artefatos e incentivos. 

Esses novos valores podem eventualmente se tornar dominantes no 

grupo, efetivamente mudando sua estrutura e “cultura”. Os valores 

ganham vida própria.

Já os incentivos são outro fator extremamente importante na 

construção e desenvolvimento de culturas organizacionais. Aqui 

também acabam no começo refletindo os valores iniciais da 

empresa (que se confundem com os valores dos seus fundadores 

e líderes). Os mais fortes incentivos de comportamento em uma 

empresa são promoções e demissões. É como a empresa mostra 

quais comportamentos são desejados e quais comportamentos não 

são desejados em seus colaboradores. Essas pessoas (promovidas e 

demitidas) acabam virando exemplos – tanto do que fazer quanto do 

que não fazer – e assim os valores acabam se perpetuando. 
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Um dos maiores fatores diluidores de cultura se dá quando pessoas 

que não representam os valores da organização acabam, por 

algum motivo, sendo promovidas ou mantidas em seus cargos a 

despeito de mostrarem, por meio de seus comportamentos, falta 

de sincronia com o que é pregado como cultura na organização. 

Os membros da organização percebem a discrepância e passam 

a ter incentivos menores para agirem de acordo com os valores. 

Também servem de incentivo as histórias e comportamentos que 

influenciam a forma com que todos se comportam na organização. 

Claro que quando há um fundador presente no grupo, ele acaba 

servindo de grande exemplo para todos os seus outros membros, 

que buscam imitar seus comportamentos e crenças.

Histórias frequentemente contadas e “causos” também 

acabam virando exemplos na organização. A empresa escolhe 

por reproduzir certos acontecimentos, com maior ou menor 

fidelidade ao que de fato aconteceu, e isso gera incentivos para 

que as pessoas reproduzam os comportamentos contados. 

Valores escritos na parede são um grande exemplo. Plantas de 

escritório (que podem ser abertas ou fechadas) são também 

importantes artefatos, assim como a estrutura e decoração dos 

espaços ocupados pela liderança e a existência – ou inexistência 

– de portas, “secretárias-xerife” e outras barreiras, físicas ou 

psicológicas, de acesso à liderança.

Também são artefatos da cultura a forma com que as pessoas 

se vestem na organização (já percebeu como empresas podem 

ter diferenças sutis na forma com que a vestimenta é reforçada 

pelos exemplos dos líderes? Pense nas calças jeans da Ambev; 

nas camisas brancas do Itaú; nos ternos azuis-marinhos da IBM).

Rituais: um tipo importante de artefato.

São eventos como reuniões periódicas, prêmios, cafés da manhã 

com o presidente e outras coisas do tipo menos formais (até 

o happy hour de quinta-feira pode ser considerado um ritual) 

e que acaba por reforçar certos valores e comportamentos do 

grupo. Na Google, por exemplo, acontecem as TGIFs (sigla que 

quer dizer thank God it’s Friday, em inglês), eventos que reúnem 

todos os colaboradores que quiserem participar (física ou 

remotamente por meio de salas virtuais de vídeo conferência) 

e em que são feitos anúncios, discutidas prioridades, mas mais 

importante, funcionários podem fazer perguntas diretamente à 

liderança da empresa, sem censura.

São rituais poderosos, que reforçam a crença da liderança da 

Google de que a transparência é importante para o sucesso 

da empresa à medida em que todos têm o máximo de acesso 

possível às informações da empresa, facilitando a tomada de 

decisões mais conscientes e completas, por exemplo.

Os valores compartilhados 
de um grupo se desenvolvem 
a partir dos valores pessoais 

de seus membros mais 
influentes, que tendem 
a ser seus fundadores e 

líderes, e que são absorvidos 
pelos seus membros mais 

influentes. 
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M Á T E R I A  D E  C A P A

EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA

DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES DA

“Eu prefi ro um bom professor a distância do 
que um ruim presencial. A disciplina
depende de cada um.” 

Deputado Eduardo Bolsonaro
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Que a Educação a Distância já faz parte 

da vida e da realidade de muitos 

brasileiros que cursam uma graduação 

é incontestável. A flexibilização de horários, 

mensalidades mais acessíveis e até a possibilidade 

de estudar sem sair de casa, permitiu que muitas 

pessoas pudessem ter acesso ao ensino superior. 

  O aumento de matrículas na modalidade 

também revela que o estudante brasileiro tem 

se adaptado a um ensino mais tecnológico, 

longe das salas de aula e mais interativo. Pelo 

menos isso é o que têm demonstrado os dados 

do último Censo da Educação Superior, realizado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De 

acordo com o censo, o número de matrículas em 

cursos na modalidade a distância, no país, teve 

um aumento de 17,5%, entre 2016 e 2017. 

O estudante de enfermagem, Ulisses Alves, é um 

desses alunos. Casado e pai de um menino, ele 

acabou abandonando o curso de enfermagem 

presencial, por não conseguir conciliar os estudos 

com o trabalho e a família. Mas foi na modalidade 

EAD que ele conseguiu voltar para concluir a 

graduação. Ulisses está no penúltimo semestre 

do curso de enfermagem a distância e faz estágio 

no centro cirúrgico de um hospital público, em 

Brasília (DF) “Para quem, assim como eu, trabalha 

fora e não tem tempo para ir todos os dias para 

a faculdade, eu aconselho que conheçam mais 

sobre a EAD. No curso de enfermagem nós temos 

tutores, aulas práticas e estágio 100% presencial, 

eu não senti diferença entre o curso presencial e 

a EAD. Isso vai depender da dedicação do aluno”, 

defendeu.

Mas alguns conselhos de classe não tem o 

mesmo entendimento. O próprio Conselho 

Federal de Enfermagem (Cofen) já se posicionou 

contra a oferta de cursos na modalidade EAD. 

Além dele, em 2019, os conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU), de Odontologia (CFO), de 

Farmácia (CFF) e de Medicina Veterinária (CFMV), 

também se posicionaram contra a modalidade 

e até decidiram barrar a inscrição profissional 

de formandos em cursos a distância, deixando 

centenas de alunos desamparados e com um 

futuro incerto.   

ULISSES ALVES, ESTUDANTE DE ENFERMAGEM
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Os conselhos argumentam que os cursos EAD 

não atendem às necessidades de formação 

de determinadas áreas. Por outro lado, a 

Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED) e demais entidades que representam 

as instituições de ensino superior acusam os 

conselhos de ingerência, uma vez que eles não 

teriam legitimidade para criar restrições ao 

exercício do profissional formado em um curso 

superior, devidamente reconhecido pelo MEC. 

“Os conselhos estão se portando de forma 

retrógrada, corporativista e elitista com relação 

aos cursos de graduação na modalidade a 

distância.”, criticou o diretor da ABED, Carlos 

Roberto Longo. 

A ABED ainda esclareceu que os cursos a 

distância na área da saúde têm, pelo menos, 

30% da carga horária de aulas práticas feitas 

em sala de aula ou laboratórios, além de estágio 

obrigatoriamente presencial, com pelo menos 

20% da carga horária total do curso, de modo 

que um curso da área da saúde EAD tem 50% de 

carga horária presencial e 50% de carga horária 

a distância. A diferença para a modalidade 

presencial seria somente de 30% de carga 

horária para aulas teóricas. 

Por outro lado, o diretor da ABED, cobra uma 

maior fiscalização do Ministério da Educação, 

“Concordamos que precisa haver mais 

fiscalização por parte do MEC para que haja 

garantias de uma educação de qualidade em 

qualquer modalidade de ensino”, apontou. 

Longo defendeu ainda um trabalho conjunto 

entre os conselhos de classe e as instituições 

que representam o ensino superior. “O que os 

conselhos poderiam fazer era juntar forças com 

instituições como nós da ABED para definirmos 

critérios para garantia de qualidade dos cursos 

na modalidade EAD e presencial. Os conselhos, 

com autorização do MEC, poderiam verificar nos 

polos, se existem campo de prática e laboratórios 

adequados nos polos e nas cidades onde os 

cursos são ofertados”, sugeriu. 

A Associação Nacional das Universidades 

Particulares (ANUP) também tem cobrado do 

MEC uma resposta às decisões tomadas pelos 

conselhos profissionais e, informou que já 

questionou judicialmente as entidades para que 

essas se expliquem a respeito da ilegal restrição 

ao registro profissional dos alunos formados em 

EAD. Segundo a presidente da ANUP, professora 

Elizabeth Guedes, não cabe aos conselhos 

decidir sobre os cursos ofertados em EAD. “Cabe 

ao Conselho Nacional de Educação e não aos 

conselhos profissionais, a deliberação acerca das 

ULISSES ALVES, ESTUDANTE DE ENFERMAGEM
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Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos de graduação e da 

definição das atividades a serem 

obrigatoriamente realizadas 

de forma presencial nos cursos 

ofertados em EAD”, afirmou. 

A Educação a distância está legalmente 

prevista, conforme art. 80 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e regulamentada 

por atos normativos. Em 2017, o decreto nº 9057 

facilitou a regulamentação e abertura de novos 

polos educacionais no País. De lá para cá, a 

oferta de cursos na modalidade a distância vêm 

crescendo no Brasil, assim como a sua procura. 

Se de um lado a procura dos estudantes pela 

modalidade tem aumentado, de outro, parece 

haver um movimento contrário à modalidade no 

Congresso Nacional. Alguns projetos de lei têm 

questionado a oferta de cursos EAD como o PL 

7.121/2017, da deputada Alice Portugal Gouveia 

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inúmeras vezes, que 

os Conselhos Profissionais detêm apenas o poder de polícia do exercício 

profissional (fiscalização), mas não têm o poder de regulamentar a 

profissão, que é reserva da Lei. Ou seja, os conselhos não tem o poder de 

conferir a habilitação profissional para o exercício da profissão, mas apenas 

realizar o registro para viabilizar o controle do exercício profissional.

SOBRE A MODALIDADE 

(PCdoB – BA), que altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, para proibir a autorização e 

o reconhecimento dos cursos de graduação EAD, 

na área de saúde. 

Segundo a autora do projeto “as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de graduação 

da área da saúde têm em suas competências, 

habilidades e atitudes prerrogativas de uma 

formação para o trabalho em equipe de 

caráter multidisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar, à luz dos princípios do SUS. 

Por isso, reitero meu posicionamento acerca 

da necessidade de formação presencial dos 

profissionais da área da saúde”.
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A ANUP, que tem acompanhado todas as 

discussões sobre o tema no Congresso, argumenta 

que não existe cursos de graduação na área da 

saúde 100% EAD. “É importante deixar claro que 

não existe, no contexto regulatório vigente, a 

possibilidade de oferta de cursos de graduação 

em qualquer área, incluindo então saúde, com 

atividades exclusivamente a distância”, esclareceu 

a presidente da ANUP, professora Elizabeth 

Guedes. 

A Associação afi rma que nunca defendeu a 

oferta de cursos de graduação na área da saúde 

integralmente a distância, mas sim com base na 

legislação vigente, Decreto n. 9057/2017 e Portaria 

Normativa n. 11/2017, que regulamentam a oferta 

de EAD e estabelecem a obrigatoriedade de 

atividades práticas e presenciais nos laboratórios 

didáticos e nas atividades de estágio obrigatório, 

conforme exigido pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos superiores. 

Mas há também, no Congresso, parlamentares 

que defendem a educação a distância. A deputada 

federal Renata Abreu (Podemos-SP) defende que 

a inovação tecnológica seja aliada dos estudantes 

ajudando na formação e no aperfeiçoamento 

acadêmico. Para Renata, as instituições de ensino 

devem sim aproveitar o alcance tecnológico na 

formação dos alunos. “A inovação tecnológica 

está presente no nosso dia a dia e não poderia ser 

diferente no ambiente educacional. Sou favorável 

à existência dos cursos superiores e tecnológicos 

semipresenciais, pois eles mantêm a mesma 

qualidade e efi ciência dos cursos totalmente 

presenciais, pois são regidos e fi scalizados pelo 

Ministério da Educação”, explica

Em entrevista para a Associação Nacional das 

Universidades Particulares, a deputada Luísa 

Canziani (PTB-PR) ressaltou a importância da 

modalidade para o país. “Na minha visão a 

educação a distância é um instrumento para 

que a gente consiga democratizar o ensino. Eu 

acredito que seja um instrumento importante na 

promoção da Educação no Brasil”, defendeu.

A deputada Rosa Neide (PT-MT) concorda que 

a modalidade pode servir como um auxílio 

tecnológico para o estudante “Eu acho que a EAD 

vem para contribuir para o momento atual. O nosso 

acadêmico, o nosso estudante gosta de tecnologia 

e quando ele tem tecnologia, à disposição dele, com 

mediação pedagógica, com certeza ele aprende 

mais, ele gosta mais e ele faz melhor na instituição 

de ensino. Só não gosto da discussão da EAD 

quando parece que é para diminuir investimentos, aí 

desqualifi ca.”, pontuou.

DEPUTADA: ROSA NEIDE

ELIZABETH GUEDES
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Para o presidente da Associação Brasileira de 

Estudantes de Ensino a Distância (ABE-EAD), 

Edvaldo Júnior, a educação a distância é uma 

realidade que não tem como mudar e o que se 

deve discutir é a qualidade. “A EAD tem colaborado 

para a democratização do ensino superior pela 

facilidade no acesso e flexibilidade de tempo, 

ela já é uma realidade nas universidades do país. 

O que se deve discutir, e estão esquecendo, é 

a qualidade. Há o curso, há o polo, estes têm a 

qualidade mínima para graduar o cidadão?” 

questionou. “O aluno que se compromete a 

estudar nesta metodologia não está ali apenas 

“Se não fosse a educação a distância eu não teria 
feito uma faculdade. Conciliar trabalho estudo 
e família é muito dif ícil, a gente sempre acaba 
tendo que abrir mão de alguma coisa”. Ulisses 
Alves, estudante do 9º período de enfermagem na 
modalidade EAD.

para comprar um diploma, ele sonha 

em ser um profissional e para isso, ele 

precisa se dedicar ainda mais do que 

um aluno de ensino presencial. Afinal 

requer comprometimento, disciplina 

e responsabilidades.”, defendeu.

Em conversa com o especialista e 

Educação a Distância, Ricardo Holz 

os fala que a educação a distância 

é uma realidade, no Brasil, está 
ajudando a promover a inclusão de milhares de 

brasileiros á educação superior, pessoas que por 

questões de limitação de tempo ou dificuldades 

financeiras não tem oportunidade de cursar em 

instituições presenciais e escolhem seguir seus 

estudos através da educação a distância ou 

melhor, educação mediada por tecnologia que 

é uma nomenclatura mais correta para definir o 

que são os cursos EAD.  

Na área da saúde a grande verdade é que os 

cursos são semi presenciais, os alunos têm toda 

grade prática obrigatoriamente feita de forma 

presencial nos polos de apoio que são equipados 

de forma específica para atender as necessidades 

dos cursos da área da saúde e a parte teórica, está 

sim realizada a distância. Os conselhos sabem 

disso, mas mantém um discurso equivocado e 

tentam fazer parecer que 100% da grade dos 

cursos são feitos a distância o que não é verdade. 

É uma briga ideológica ou mesmo por reserva 

de mercado, o fato é que os conselhos, com este 

posicionamento retrógrado estão atrapalhando o 

desenvolvimento do país, finalizou Ricardo Holz

Enquanto os estudantes matriculados nos cursos 

superiores EAD, que tiveram seus registros 

barrados pelos conselhos profissionais, aguardam 

por um desfecho rápido para o impasse entre os 

conselhos e MEC, os outros 4 milhões de alunos 

matriculados na educação a distância, em todo 

o país, já entenderam que a modalidade veio 

para ficar. Para mudar a relação entre aluno, 

professor e conteúdo, mas, principalmente, 

para democratizar o ensino e dar a muitos a 

oportunidade de concluir uma graduação.

ULISSES ALVES, ESTUDANTE DE ENFERMAGEM

RICARDO HOLZ: ESPECIALISTA EM ENSINO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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“A Educação a Distância é um tema que deverá ser debatido na 

Comissão de Educação, é um tema polêmico, preocupante, avançou 

muito nos últimos tempos e que merece uma ampla refl exão por 

parte da comissão.” Senador Dário Berger, presidente da Comissão 

de Educação do Senado (MDB-SC) 

“Eu não acho que a educação a distância deva substituir o presencial, 

ela deve sempre ser vista como complementar, como uma opção a 

mais para o estudante.” Deputado federal professor Luizão Goulart 

(PRB-PR) 

“Não podemos oferecer um curso a distância de má qualidade, que 

não tenha avaliação. Tem que ter muita fi scalização para não virar 

primeiro um leilão. Então tem que ter muito rigor na fi scalização. Mas 

num país como nosso, continental, essa ferramenta é fundamental. 

Você tem cursos maravilhosos a distância, mas você tem que fi scalizar, 

exigir qualidade.” Senador Izalci Lucas (PSDB-DF) 

Existem algumas exceções, nem todo curso pode ser feito a distância. 

Porém, proibir cursos EAD só acabam por cercear o direito de diversas 

pessoas ao estudo, principalmente as que não tem ensino perto de 

casa e as que trabalham e estudam. Isso seria negar os benefícios da 

tecnologia. Eu prefi ro um bom professor a distância do que um ruim 

presencial. A disciplina depende de cada um. 

DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BOLSONARO:

VEJA O QUE PENSAM OUTROS 
PARLAMENTARES SOBRE A EAD
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Curiosas fontes ao redor do
mundo que são o sonho de muita gente 
Existem diversas coisas estranhas nos quatro cantos do 

mundo, que nós nem imaginamos que existem. Um 

exemplo disso são algumas fontes curiosas, que despejam 

champanhe, vinho e até ketchup. Veja abaixo algumas fontes 

diferentes que você certamente desconhecia.

17

PRIMEIRA FONTE DE CERVEJA DA EUROPA: 
Uma fonte pública de cerveja foi construída em Zalec, 

Eslovênia, com oito torneiras que dispensam cerveja. O 

objetivo do prefeito da cidade, Janko Kos, foi de promover 

a cultura de beber cerveja e atrair amantes da bebida de 

todo o mundo. Entretanto, apesar de ser uma fonte pública, 

a degustação não é de graça. É preciso pagar um valor 

simbólico de cerca de 6 euros para degustar várias cervejas 

típicas do país.

FONTE DE ÁGUA MINERAL, BRASIL: Cambuquira 

é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, famoso 

por fazer parte do Circuito das Águas, sendo considerado um 

dos mais importantes recursos hídricos do Brasil. A água de 

lá é uma das melhores do Brasil e das Américas, e inclusive 

tem qualidade terapêutica.

FONTE DE ÁGUA COM GÁS, PARIS: Uma fonte de água 

gaseifi cada foi construída em Paris, em 2010, com o objetivo de 

que os consumidores diminuam o consumo de água engarrafada. 

A fonte fi ca em local público e os usuários podem beber água com 

gás ilimitadamente.

Fonte de vinho na Itália: Já imaginou uma fonte jorrando vinho 

durante todo o dia? Na Itália isso é possível. Através de uma fonte 

localizada na região de Abruzzo, os visitantes podem beber vinho 

gratuitamente durante 24 horas por dia.

A MAIOR FONTE DE CHOCOLATE DO MUNDO: A 

maior fonte de chocolate do mundo, segundo o Guiness Book, está 

localizada na Jean Philippe Patisserie, Bellagio Hotel, em Las Vegas.  

A fonte, que é composta de chocolate branco, ao leite e amargo, 

chama a atenção de todos que por lá passam. É impossível não 

parar para admirar!

FONTE DR. PEPPER (REFRIGERANTE): Uma estudante 

americana gostava muito de soda Dr. Pepper, e um dia postou no 

twitter: “Eu realmente só preciso ter uma fonte de Dr. Pepper na 

minha casa. Isso provavelmente seria mais barato do que o quanto 

eu gasto com ele atualmente.” Um mês depois de seu post, a 

equipe de marketing do Dr. Pepper  transformou o seu desejo em 

realidade.

mundo que são o sonho de muita gente 
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A redução das desigualdades entre as regiões brasileiras 

no acesso e na qualidade da educação é um dos 

principais desafios do país para o cumprimento 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030. A análise é 

de um estudo da Fundação Abrinq, que analisa os objetivos 

relacionados à educação e ao trabalho.

O estudo compõe uma série de quatro relatórios que serão 

publicados para analisar os principais indicadores nacionais 

associados a crianças e adolescentes para o monitoramento 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Ao analisar o acesso à educação, o principal desafio está na 

educação infantil. Enquanto a média brasileira de crianças de 

4 e 5 anos matriculadas na pré-escola é de 91,6%, em estados 

como o Acre, Amapá e Amazonas o índice fica entre 71% e 75%. 

Os cinco estados com mais baixa oferta de pré-escola estão 

na Região Norte. Segundo o Plano Nacional de Educação 

(PNE), todas as crianças nessa faixa etária deveriam estar 

matriculadas até 2016.

O estudo também revela que a cobertura de creches nos 

estados da Região Norte é bem menor do que a média 

brasileira (30,4%), ficando em patamares como 6,5% no Amapá 

e 8,3% no Amazonas. 

Na avaliação sobre a qualidade do ensino, o estudo aponta 

desigualdades na taxa de aprendizagem para o 3º ano do 

ensino fundamental. Na matemática, por exemplo, enquanto 

a média de crianças com aprendizagem adequada é de 42,9%, 

em estados como o Maranhão o índice é de 16,3%. Na escrita, a 

média brasileira é de 65,5% e no Pará, de 34,3%.

Também há desigualdades nas taxas de analfabetismo da 

população entre 10 e 17 anos, que no Norte e Nordeste chegam 

a 5,4% nessa faixa etária, quase o dobro da média nacional 

(2,9%) e superior às demais regiões: Centro-Oeste (1,4%), 

Sudeste (1,3%) e Sul (1%).

De acordo com a administradora da Fundação Abrinq, as 

desigualdades entre os estados detectadas no estudo podem 

comprometer o alcance dos resultados estabelecidos pelo 

pacto da ONU. “Se nada for feito, pode sim comprometer 

BRASIL DEVE REDUZIR DESIGUALDADES NA 
EDUCAÇÃO PARA CUMPRIR METAS, DIZ ESTUDO

o alcance das metas. 

Não quer dizer que vai 

comprometer, porque 

eventualmente pode 

se ter uma política e 

um planejamento que 

resolvam esses problemas 

e façam com que a gente 

avance nesses desafios”, 

conclui a administradora.
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Em todo mundo vemos a fragilidade da segurança de computadores pelo 

mundo. E não são apenas multinacionais e órgãos públicos que estão 

sujeitos à ação de hakers criminosos. Empresas e usuários domésticos 

de computadores também são alvos dos bandidos, que, em busca de dinheiro 

rápido, sequestram virtualmente os dados das vítimas.

Este tipo de ataque pode ser feito de diversas formas, desde um post em rede 

social com um link malicioso, um e-mail com phishing (fraude eletrônica) ou até 

comentários em blogs. O intuito é fazer com o que o usuário baixe um malware 

(software fraudulento) que, ao ser executado, bloqueia o acesso a sistemas e só 

é eliminado mediante pagamento de resgate.

CIBERATAQUE ALERTA PARA
RISCOS NA INTERNET

O pagamento é feito através de bitcoins, moeda digital que não identifica quem 

paga ou recebe valores, o que promove o crime pelo anonimato, uma vez que 

quem recebe o resgate não pode ser rastreado.

Esse é um tipo de ataque que já vem acontecendo há uns quatro anos. Os 

hackers se aproveitam de um fator de fragilidade de um sistema, de dispositivos 

que são desenvolvidos sem muito investimento na área da segurança. Esta ação 

continuará sendo uma das principais ameaças do ambiente de internet, até 

pelo momento que vivemos, com pessoas mais conectadas. 

- Nunca divulgue senhas, nome 

completo, endereços, números de 

telefone ou fotos íntimas.

- Cuidado ao baixar arquivos, eles podem 

conter vírus, materiais impróprios ou 

serem ilegais. Antivírus e filtros podem 

ajudar a proteger seu computador.

-Busque provedores e serviços  que 

ofereçam recursos de segurança, e 

sejam éticos e responsáveis.

- Atenção com transações financeiras 

via internet. Quando fizer, confira se 

aparece o desenho de um “cadeado 

fechado” no rodapé da página e se o 

endereço começa com https, em vez de 

http.

- Use o bloqueio de pop-up em seu 

navegador.

- Troque sua senha periodicamente.

- Leia sempre com atenção as 

mensagens mostradas pelo navegador, 

pois elas podem ajudar a identificar um 

programa malicioso ou um site falso.

- Nunca aceite que sites instalem 

programas em seu computador e não 

faça download de nada que você não 

saiba exatamente o que é e de onde 

vem.

DICAS DE SEGURANÇA PARA 
NAVEGAR NA INTERNET 
SEM CORRER RISCOS NO 
COMPUTADOR OU CELULAR:



20 - REVISTA EAD

No Brasil já existem mais de 1,2 milhões de pessoas cegas, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 80% dos 

casos de cegueira pelo mundo poderiam ser evitados ou tratados.Veja quais são os principais cuidados com a saúde ocular 

em cada fase da vida: 

Cuidados com a 
saúde ocular

Rubéola e toxoplasmose podem causar cegueira e problemas neurológicos na criança, por isso o acompanhamento pré-natal e a 

realização de sorologias são imprescindíveis. 

ANTES DO NASCIMENTO 

Queixas como sensação de vista cansada, coceira nos olhos, dificuldade para focalizar imagens e lacrimejamento são as mais 

comuns em adultos que procuram o atendimento oftalmológico. Além da presbiopia (ou vista cansada), caracterizada pela 

dificuldade de focalizar objetos próximos, outros problemas mais frequentes a partir dos 40 anos são: catarata, glaucoma e 

retinopatia diabética.  Os sintomas do glaucoma costumam aparecer somente quando a doença está em fase avançada. Se a 

doença não for tratada, pode levar à cegueira. 

NA VIDA ADULTA 

Quando nasce, a criança enxerga pouco e a visão vai se desenvolvendo no decorrer dos anos. Qualquer doença ocular ao 

nascimento, como a catarata e o glaucoma, pode prejudicar totalmente este desenvolvimento. O teste do reflexo vermelho, 

também chamado de “teste do olhinho”, deve ser realizado ainda na maternidade., ele é capaz de detectar estas e outras doenças, 

às vezes gravíssimas, como o retinoblastoma (um tipo de câncer ocular) precocemente. Além disso, o bebê que lacrimejar muito, 

tiver mancha branca na menina dos olhos (pupila), olhos anormalmente grandes, ou ainda que não suporte a claridade, deve ser 

levado ao oftalmologista. 

Durante a adolescência e a puberdade, com frequência são diagnosticados os problemas refrativos (miopia, astigmatismo 

e hipermetropia). Entre os 13 e 20 anos, as pessoas estão sujeitas ao aparecimento do ceratocone, uma doença que 

provoca irregularidade da córnea, às vezes acompanhado pelo hábito de coçar excessivamente os olhos. Muitas vezes o 

ceratocone não é percebido pelos adolescentes, pois os sintomas (aumento da sensibilidade à luz e baixa da qualidade 

de visão, mesmo com o uso de óculos ou lentes de contato) são pouco esclarecidos para eles. Apesar de não ter cura, os 

tratamentos disponíveis podem melhorar a visão, estabilizando o problema e reduzindo a deformidade da córnea.

A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) causa baixa visão central, dificultando principalmente a leitura. Os danos à 

visão central são irreversíveis, mas a detecção precoce e os cuidados podem ajudar a controlar alguns dos efeitos da doença.

AO NASCER 

NA ADOLESCÊNCIA 

APÓS OS 65 ANOS 

A visão se desenvolve durante a infância, alcançando a maturidade por volta dos cinco anos de idade. Por isso, é muito 

importante que problemas de visão sejam tratados o quanto antes. Com o início da vida escolar, é possível perceber a 

presença de problemas refrativos (miopia, astigmatismo e hipermetropia) que podem prejudicar o aprendizado.  

DURANTE A INFÂNCIA 
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NOSSA LÍNGUA

As duas hipóteses existem na língua portuguesa e estão corretas. Seus significados, contudo, são diferentes e podemos 

diferenciar situações em que devemos utilizar uma ou outra. 

ENFIM, ESCRITO JUNTO

Enfim é um advérbio de tempo e significa, principalmente, 

finalmente e por fim. Refere-se também à conclusão de um 

pensamento, sendo sinônima de: em conclusão, por último, 

em suma, em síntese. 

Exemplos com enfim

Enfim estamos juntos! (finalmente)

Após tanto trabalho poderemos, enfim, descansar. (por fim)

Enfim, realizaremos as tarefas de acordo com o combinado. 

(em conclusão)

O advérbio de tempo enfim é formado pela junção da 

preposição em com o substantivo masculino fim: em + fim, 

ocorrendo aglutinação.

EM FIM, ESCRITO SEPARADO

Em fim é uma sequência de palavras separadas, formada 

pela preposição em e pelo substantivo comum masculino 

fim. Assume valor de uma locução adverbial de tempo, 

transmitindo a noção de que se está no fim de alguma coisa, 

sendo sinônima de: no final, no termo, no término.

Exemplos com em fim

Aquele paciente se encontra em fim de vida. (no final)

O diretor do hospital já está em fim de carreira. (no término) 

ENFIM OU EM FIM?
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Certamente, você já se deparou com essa frase e, quem sabe, não teve dúvidas, afinal, a forma incorreta costuma ser repetida 

pelas pessoas, inclusive na mídia.

O correto é “entre mim e você”, por quê? A forma oblíqua de pronomes 

pessoais deve ser empregada após as preposições porque atuam como 

complementos, visto que os pronomes pessoais retos funcionam como 

sujeito, como no exemplo abaixo:

Ele falou para mim sobre o que fazer (falou para alguém. Complemento).

Já os pronomes pessoais retos são usados para determinar o sujeito:

Ele falou para eu fazer o serviço (quem fará o serviço? Eu, portanto, sujeito). 

“ENTRE EU E VOCÊ E ENTRE MIM E VOCÊ”? 

Agora você sabe que a preposição “entre” exige um pronome pessoal 

oblíquo que, no caso, é “mim”. Veja outros exemplos com as preposições 

“por”, “sobre” e “para”:

Para mim, tudo o que não pode ser dividido com as multidões é tabu 

(Mahatma Gandhi).

Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim (Cora Coralina).

Essa conversa é entre mim e você.

Eles falaram sobre mim e você.

Entregaram o convite para mim e para ti.

Entretanto, é considerado errado quando 

o pronome oblíquo “mim” vier após a 

preposição exercendo a função de sujeito:

Ele trouxe a partitura para mim cantar 

(errado).

Ele trouxe a partitura para eu cantar (certo).

Para ficar mais fácil, lembre-se que quando 

um verbo vier após um pronome pessoal 

o certo é usar pronome reto, já que “mim” 

não pratica a ação, afinal “mim não faz 

nada”, não é mesmo?

ENTRE” EU E VOCÊ” OU “ ENTRE MIM E VOCÊ”?
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VANTAGENS DO 
CURSO TÉCNICO 
NA HORA DE 
GARANTIR UM 
EMPREGO 

Conseguir uma vaga de emprego em tempos de crise não é tarefa fácil, mas as possibilidades podem 

aumentar para candidatos com formação em cursos técnicos. Pelo menos é o que indicam os números 

do Centro de Relacionamento com o Mercado (CRM) da Satc. Dos mais de 10 mil alunos matriculados na 

última década, 97% entraram no mercado de trabalho por meio de estágio curricular.

Além do ingresso mais rápido no primeiro emprego, 

o curso técnico pode se tornar base para quem 

pretende fazer uma graduação. Ajuda a definir o 

curso superior, a custear ou mesmo mudar de rumos 

na profissão. Mesmo com índices de permanência 

alto, o aluno tem essa opção de continuar ou não 

na área. Conforme dados levantados pelo CRM Satc, 

desde 1971 a permanência na área de atuação do 

estágio curricular é de 65%. Os números apontam 

para um mercado que precisa deste profissional.

A prova de que profissionais com curso técnico têm 

espaço no mercado de trabalho é o que acontece 

na AGPR5. Atuando há 17 anos, a empresa focada 

no desenvolvimento de tecnologia tem no seu 

quadro de colaboradores 40% de técnicos. “É muito 

importante saber fazer, saber pensar neste fazer e 

isso um curso técnico te ensina. Na minha avaliação, 

a essência da boa educação profissional passa por 

um bom técnico”, ressaltou o diretor presidente da 

AGPR5.

A empresa sediada em Criciúma, Santa Catarina, 

possui atualmente 160 funcionários e foi citada pelo 

Instituto GPTW ( Great Place to Work) como uma 

das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil em 

2016 e 2017. Dos quatro diretores da AGPR5, três deles 

formaram-se em cursos técnicos.
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Ao redor do mundo é possível encontrar praias 

tão maravilhosas que fica difícil escolher o 

destino da próxima viagem, não é mesmo? 

Acontece que tem alguns lugares mais especiais que 

os outros, àqueles que nos deixam impressionados por 

tanta beleza e paisagens de tirar o fôlego.

Navagio Beach, na Grécia, é um desses lugares 

indescritíveis, sua beleza é tanta que a praia foi 

considerada uma das mais bonitas do mundo inteiro. 

É uma enseada que faz parte da Ilha de Zakynthos 

(Zaquintos), próxima ao litoral de Kilini - cidade que fica 

a 300 km de Atenas. Embora o trajeto seja um pouco 

longo, há quem diga que vale a pena pegar ônibus e um 

ferry para chegar à ilha, que guarda uma das praias mais 

bonitas do mundo inteiro!

Navagio: 
praia grega 
com águas 
cristalinas 
e um visual 
sem igual 

Antigamente, Navagio era conhecida como Praia de Agios 

Georgios, ou seja, Praia de São Jorge. Porém, em 1983, um 

navio chamado “Panagiotis” naufragou por lá enquanto 

transportava cigarros contrabandeados. O fato ficou tão 

conhecido que a enseada teve seu nome alterado para 

Naufrago, ou, Navagio! Quem visita o local pode ver até 

hoje restos do antigo barco.

Porém, tanta beleza tem seu preço; pois, só é possível 

chegar a Navagio de barco. Diversas empresas fazem o 

trajeto, que costuma sair da própria ilha, o preço varia 

de acordo com a época do ano, podendo ser cobrado 

30 euros por pessoa para conhecer o local.

Já para quem quer um pouco de aventura, há também 

a possibilidade de fazer uma trilha que leva ao topo 

dos paredões rochosos que cercam a enseada. De lá, 

é possível ter acesso a um mirante incrível com uma 

vista privilegiada da praia e de suas águas cristalinas. 

Um sacrifício muito gratificante!



25

NOTÍCIAS
MAIORIA DOS DIPLOMAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
SÃO DA LICENCIATURA, MAS PROCURA PELO 
BACHARELADO TEM CRESCIDO MAIS

Uma das carreiras mais procuradas pelos candidatos do 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a educação física está 

em alta, 35 mil estudantes se formaram na graduação, 

segundo dados do Censo da Educação Superior. A maioria 

(79%) estudou em universidades e faculdades particulares e 

60% optaram pelo diploma em licenciatura.

Embora maioria, os licenciados em educação física estão 

perdendo espaço para os bacharéis: uma  proporção de 71% 

do total de formados. O número total de novos licenciados 

caiu 10,5%, enquanto o de formados em educação física na 

área de saúde (o bacharelado) aumentou 47,6%.

COMISSÃO APROVA PROGRAMA DE GERAÇÃO 
ELÉTRICA RENOVÁVEL NAS UNIVERSIDADES

A Comissão de Minas e Energia aprovou projeto de lei do 

deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB) que cria o 

Programa de Geração Distribuída nas Universidades (PGDU), 

voltado para a instalação de sistemas de geração de energia 

elétrica a partir de fontes renováveis nas universidades 

brasileiras e entidades a elas vinculadas.

O projeto (PL 1812/15) recebeu parecer favorável do deputado 

Edio Lopes (PR-RR). O objetivo da proposta, segundo o autor, 

é promover o desenvolvimento tecnológico e a capacitação 

profissional na área de energia renovável. O texto visa ainda a 

autonomia energética das universidades e o fortalecimento 

do mercado para equipamentos elétricos.

COMISSÃO APROVA REGRA SOBRE DEVOLUÇÃO 
DE MENSALIDADES DE ESCOLA NO CASO DE 
CANCELAMENTO

A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que 

institui regra para a devolução de matrícula e mensalidades 

de escola no caso de cancelamento pelo responsável pelo 

pagamento.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado 

Severino Ninho (PSB-PE), ao Projeto de Lei 4738/16, do 

deputado Alfredo Nascimento (PR-AM), e ao PL 6742/16, 

apensado.

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE E INSTITUTO 
UNIVERSITÁRIO DA MAIA ASSINAM ACORDO 
COM INEP PARA USO DE NOTAS DO ENEM

Mais duas Instituições de Ensino Superior (IES) portuguesas 

assinaram convênio interinstitucional com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) para uso dos resultados do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) na seleção de estudantes brasileiros. 

A Universidade Portucalense e o Instituto Universitário 

da Maia (Ismai) assinaram os acordos remotamente, por 

meio de correspondências oficiais, modalidade inaugurada 

em meados de 2016. Antes as assinaturas eram apenas 

presenciais.

Com as novas instituições o Inep completa 26 acordos 

firmados, 50% deles na atual gestão. Além da possibilidade 

de assinatura remota, a permissão de acordos com IES 

particulares também impulsionaram as parcerias. O primeiro 

acordo interinstitucional foi celebrado em 2014, com a 

Universidade de Coimbra.  Em junho, o Inep fez uma missão 

oficial a Portugal para visitar algumas IES conveniadas. O 

próximo passo é um mapeamento dos estudantes brasileiros 

que estudam em Portugal a partir das notas do Enem.
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O governo inicia uma discursão sobre o fim da 
obrigatoriedade de pagamento de anuidade para 
profissionais que fazem parte de conselhos de classe 

profissionais existentes no Brasil, eles entendem que esta 
cobrança é similar ao imposto sindical, portanto, ilegal.

Uma proposta legislativa para extinguir o pagamento de 
anuidade de todos os conselhos de classe profissionais, foi 
apresentada no senado no dia 26 de janeiro de 2019 e endossada 
pela Deputada Federal  Joice Hasselmann nas redes sociais.
Como exemplos:  Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como 
conselho de classe, como Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 
entre muitos outros.

Há muitas reclamações de brasileiros que estão impedidos de 
atuar em suas áreas por não conseguirem pagar as altas taxas.
“A obrigatoriedade de pagamento da anuidade de órgãos 
regulatórios como CREA, CAU, OAB, entre outros, somente onera 
o profissional e não agrega em nada para o desenvolvimento da 
classe. A ideia é que seja facultativo o pagamento somente da 
anuidade, não se estendendo para outros tipos de serviços como 

Conselho Federal de Administração (CFA) e conselhos regionais (CRA)
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e conselhos regionais (seccionais da OAB)
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU)
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e conselhos regionais (CRESS)
Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e conselhos regionais (CRB)
Conselho Federal de Biologia (CFBIO) e conselhos regionais (CRBIO)
Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) e conselhos regionais (CRBM)
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e conselhos regionais (CRC)
Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) e conselhos regionais (CRECI)
Conselho Federal de Economia (CFE) e conselhos regionais (CORECON)
Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e conselhos regionais (CREF)
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e conselhos regionais (COREN)
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e conselhos regionais (CREA)
Conselho Federal de Estatística (CONFE) e conselhos regionais (CONRE)
Conselho Federal de Farmácia (CFF) e conselhos regionais (CRF)
Sociedade Brasileira de Física (SBF)
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e conselhos regionais (CREFITO)
Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) e conselhos regionais (CREFONO ou CRFa)
Magistrados Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Conselho Federal de Medicina (CFM) e conselhos regionais (CRM)
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e conselhos regionais (CRMV)
Conselho Federal de Museologia (COFEM) e conselhos regionais (COREM)
Músicos Ordem dos Músicos do Brasil (OMB)
Conselho Federal de Nutrição (CFN) e conselhos regionais (CRN)
Conselho Federal de Odontologia (CFO) e conselhos regionais (CRO)
Conselho Federal de Psicologia do Brasil (CFP) e conselhos regionais (CRP)
Conselho Federal de Química (CFQ) e conselhos regionais (CRQ)
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas (Conrerp) e conselhos regionais (CONFERP)
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE) e conselhos regionais (CORE)
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) e conselhos regionais (CRTR)
Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT)

 CONHEÇA NO QUANDO OS CONSELHOS DE CLASSE DO BRASIL:

recolher ART, no caso de engenheiro”, via 
publicação no site do Senado e que está 
em votação aberta a todos os profissionais 
destes conselhos.

Fazendo uma analogia com DETRAN, 
que emite uma habilitação para dirigir ou 
pilotar veículos, independente se o cidadão 
têm habilidade prática ou não, conselhos 
de classe funcionam da mesma forma. 
É considerado habilitado a exercer uma 
profissão específica quando comprovar 
conclusão de um curso reconhecido pelo 
MEC devidamente registrado.

Outra atribuição importante dos conselhos 
de classe é o papel da fiscalização das 
atividades inerentes à área de atuação do 
profissional, exemplo: Fiscalização de uma 
obra, verificar se o mesmo foi executado 
por um profissional capacitado e se as 
normativas éticas estão sendo seguidas.

GOVERNO DISCUTE FIM DA 
ANUIDADE OBRIGATÓRIA DOS 
CONSELHOS DE CLASSE
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Cientistas da Universidade 

de Newcastle, no Reino 

Unido, imprimiram em 3D 

com sucesso as primeiras córneas 

humanas. A Experimental Eye 

Research afirmou que a equipe 

misturou células-tronco de um doador 

de córnea saudável com alginato e 

colágeno para criar uma “bio-tinta”.

Usando uma impressora biológica 3D 

simples e de baixo custo, a bio-tinta 

foi extraída em círculos concêntricos 

para ficar no formato de uma córnea 

humana - tudo em menos de 10 

minutos.

A equipe também mostrou como 

as córneas poderiam ser cultivadas 

para corresponder às especificações 

exclusivas do paciente, examinando 

primeiro o olho para determinar o 

tamanho e a forma corretos para o 

tecido impresso.

É estimado que a cegueira corneana 

ameace até 10 milhões de pessoas ao 

redor do mundo, além de outras cinco 

milhões que sofrem de cegueira total 

como consequência a cicatrizes na 

córnea, causadas por queimaduras, 

doenças, laceração, etc.

Primeira córnea
humana
é impressa
Com uma 
impressora biológica 
3D Primeira córnea 
humana é impressa 
e pode salvar 15 
milhões da cegueira

Com uma “escassez significativa” de 

córneas disponíveis para transplante, 

Che Connon, professor de Engenharia de 

Tecidos na Universidade de Newcastle, 

disse que muitas equipes em todo o 

mundo “têm perseguido a bio-tinta 

ideal para viabilizar esse processo”. 

Segundo o especialista: “Agora temos 

como usar células-tronco contendo 

bio-tinta permitindo que os usuários 

comecem a imprimir os tecidos sem ter 

que se preocupar em cultivar as células 

separadamente”.

Apesar do avanço, Connon disse que 

ainda levaria vários anos até que os 

humanos pudessem começar a receber 

as córneas impressas em 3D, mas a equipe 

mostrou que é possível imprimir córneas 

usando coordenadas tiradas do olho de 

um paciente e que essa abordagem tem 

potencial para combater e ajudar milhões 

de pessoas.
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APLICATIVO
Terapia online, a relação tecnologia e 
acessibilidade

A tecnologia é um facilitador na nossa vida. Com 

um smarthphone ou um notebook em mãos: 

pagamos conta, fazemos compras em lojas dentro 

e fora de nosso país de origem, reservamos ingressos para 

cinema, conversamos com amigos e familiares que moram 

distantes de nós, concluímos cursos, além de realizarmos 

pesquisas sobre temas de saúde (tratamentos, doenças, locais de 

atendimento). O psicólogo online para atendimentos virtuais e 

orientação psicológica, tem sido um profi ssional cada vez mais 

procurado. Afi nal, com toda tecnologia de comunicação que temos 

disponível atualmente, esse é mais um dos serviços de saúde que 

ganha espaço na internet.

Sabe-se que a psicologia online é uma estratégia de atendimento amplamente difundida em países como Austrália, Estados Unidos 

e Canadá. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), publicou a Resolução CFP nº 11/2018, que atualiza a Resolução CFP nº 

11/2012 sobre atendimento psicológico online e demais serviços realizados por meios tecnológicos de comunicação a distância. A nova 

norma amplia as possibilidades de oferta de serviços de Psicologia mediados por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

mantendo as exigências previstas na profi ssão e vinculando ao cadastro individual e orientação do profi ssional junto ao CFP para 

eventuais apurações em caso de prestação incorretas de serviço. “Entende como indispensável atendimentos presenciais em algumas 

situações específi cas como: catástrofes, violência e surtos”, informou a psicóloga e CEO da plataforma Divã de Bolso Daniella Marques.

 Daniella explica que o atendimento online só deve ser 

realizado por plataformas que ofereçam segurança 

(criptografi a) e sigilo das mensagens trocadas entre 

paciente e terapeuta e que possuem Psicólogos 

experientes e licenciados, estando ativos no CRP e CFP, 

como acontece no Divã de Bolso, que foi, idealizado e 

criado em 2018 e contempla todas exigências dos órgãos 

responsáveis pela regulamentação e funcionamento, 

atuando na orientação e intervenção psicológica de 

maneira acessível com o principal objetivo da melhora 

na qualidade de vida do paciente que se utiliza do 

serviço online.

 Para iniciar o atendimento através do app Divã 

de Bolso não há segredo, basta apenas se cadastrar 

pelo site do aplicativo (www.divadebolso.com.br), 

informar dados e cupons de desconto, escolher a opção 

de pagamento e selecionar a psicóloga que apresenta 

mais empatia com paciente. Pronto! A partir dai é só 

começar o atendimento, tendo a liberdade e a facilidade 

de obter atendimento onde e quando puder é um dos 

focos oferecidos pelo Divã de Bolso, completa Daniella.

Daniella Ap. Marques

CRP: 06/70024

Psicóloga CEO do Divã de Bolso

FALE COM FALE COM 
O SEU  O SEU  
PSICÓLOGO  PSICÓLOGO  
WWW.DIVADEBOLSO.COMWWW.DIVADEBOLSO.COM
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DICAS DE LEITURA

A realidade das meninas do Vale do Swat no Paquistão é muito diferente da nossa, região que por 

um período teve a atuação do Talibã. Lá as meninas são proibidas de sair de casa sem a companhia 

de um Mahram, não são incentivadas a ir para a escola e com a chegada do Talibã, esse direito foi 

proibido. Mas Malala pensava diferente, pensava em ser médica, pensava só em estudos, pensava em 

livros, pensava......

Sand dan Glokta se tornou o todo-poderoso de Dagoska e tem de impedir que ela seja tomada 

pelos inimigos – tarefa difícil em uma cidade com muralhas decadentes e escassez de soldados. 

Além disso, o ex-torturador também precisa desvendar uma conspiração no conselho governante 

e salvar a própria pele. Enquanto isso, nas terras congeladas de Angland, o coronel West tem pela 

frente uma complicada missão: proteger o príncipe herdeiro no campo de batalha e evitar que a 

inexperiência e a arrogância dele levem todos para a morte.

MALALA, A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA
Autora: Adriana Carranca
Ilustrações: Bruna Assis Brasil
Gênero: Biografia; Jornalismo; Infanto Juvenil.

ANTES DA FORCA
Autores: Joe Abercrombie -
Gênero: Fantasia
Editora: Arqueiro

LUAR PEREGRINO
Autores: Wilson Frungilo Jr. -

Gênero: Romance
Editora:  IDE Editora

Ao mesmo tempo, Bayaz, o Primeiro dos Magos, lidera uma expedição que cruzará o continente até a borda do Mundo. Passando 

por terras amaldiçoadas e esquecidas no passado, ele precisa encontrar a Semente – uma relíquia do Tempo Antigo que poderia 

pôr um fim à guerra, ao exército de comedores que se multiplica no Sul e aos bandos de shankas que atacam no Norte.Nesta trama 

inteligente e de personagens complexos, antigos segredos são revelados, batalhas sangrentas são travadas, inimigos mortais são 

perdoados – mas não antes de estarem na forca.

Depois de ter sobrevivido a um acidente, Lélis, um homem bem-sucedido, que tem por hobby 

percorrer trilhas, vê-se, de repente, perdido em um leito hospitalar, sofrendo perda parcial da 

memória e sem nenhum documento que o identifique.

É quando uma sucessão de acontecimentos faz com que desconfie que seu acidente fora, na 

verdade, um atentado e que desejam matá-lo. Mas... quem?

Lélis não se recorda de ninguém, nem mesmo quem é, continuando apenas senhor dos seus 

conhecimentos, principalmente os da Doutrina dos Espíritos.

Sem saber para onde ir e em quem confiar, inicia uma alucinante fuga, em busca de respostas.

Um homem procurando sua identidade.

Uma grande jornada, por entre campos e cidades, onde, de um lado, aqueles que o querem eliminar contam com o obsessor apoio 

da terrível Legião dos Corvos, Espíritos das trevas, a ele ligados por laços de encarnações passadas.

E de outro, a coragem e o esforço dos que verdadeiramente o amam, além dos trabalhadores do Bem, Espíritos amigos, que o 

inspiram e o amparam em sua caminhada.

Uma emocionante aventura à procura de si mesmo, repleta de profundos ensinamentos sobre a vida e a morte. Um homem, agora 

conhecido por Luar.
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A MELHOR MANEIRA DE CUIDAR
DO SEU DINHEIRO


