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FACULDADES AINDA TÊM DIFICULDADE PARA AUMENTAR CARGA EAD NO ENSINO 

PRESENCIAL 

São Paulo, 31/01/2019 - Redes de faculdades privadas ainda enfrentam dificuldades para se 

beneficiar de uma norma para o ensino superior que entrou em vigor nos últimos dias de 

dezembro. A possibilidade de aumentar a carga de disciplinas oferecidas à distância em cursos 

presenciais é vista como uma alternativa para reduzir custos no setor, mas depende de 

adequação a uma série de restrições. 

 

Portaria do Ministério da Educação ampliou a possibilidade de se ofertar disciplinas na 

modalidade a distância em cursos de graduação presencial. Até o ano passado, esse porcentual 

de aulas a distância permitido era de 20%, mas a medida permitiu que 40% das disciplinas seja 

oferecida a distância. 

 

Na avaliação do advogado especializado em regulação do ensino superior, José Roberto Covac, 

boa parte das instituições de ensino privadas, em especial as de menor porte, podem não 

conseguir cumprir todos os requisitos da nova regra. 

 

A oferta é condicionada à faculdade ou universidade ter uma nota no MEC, o chamado conceito 

da instituição, igual ou superior a 4 numa escala que vai de 1 a 5. O curso também precisa ter 

nota 4 e a instituição precisa ter credenciamento presencial e a distância. 

 

Para Covac, muitas instituições ainda não conseguirão ofertar esse novo formato já no primeiro 

semestre de 2019, apesar de a regra estar valendo. 

 

Além das dificuldades com a regulação, ele aponta que muitas instituições ainda precisam 

entender qual será a dinâmica desse novo tipo de curso no mercado. Isso porque o porcentual 

mais elevado de disciplinas oferecidas à distância pode fazer com que os estudantes comparem 

esses cursos - que são vendidos como presenciais - com os cursos EAD, que são mais baratos. 

 

"Já tem ocorrido de estudantes migrarem de um curso presencial para um EAD em meio a 

dificuldades financeiras. Essa ampliação das disciplinas à distância no curso presencial pode 

estimular essa migração", diz Covac. (Dayanne Sousa - dayanne.sousa@estadao.com) 
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