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Alunos reclamam da falta de
aproveitamento nas aulas EAD
A

lunos dos mais variados
cursos da Instituição
reclamam que as disciplinas
à distância não são vantajosas,
pois é difícil tirar dúvidas e
o material de apoio para as
atividades é longo e cansativo.
“Fazemos as atividades
porque valem nota, mas são

pouco entusiásticas”, afirma o
aluno de Fisioterapia, Lucas
Coelho.
Alunos também protestam que
as disciplinas, em sua maioria,
pouco tem a ver com os cursos
e não contribuirão na profissão.
As mais citadas são: Cultura
Religiosa e Filosofia.

EAD cria recursos
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Ensino a Distância (EAD)
é um método antigo de
aprendizagem. Primeiro por
correspondência, depois por rádio
em horários fixos, em seguida
cursos profissionalizantes pela
TV. Com a chegada da internet,
deixou de ser voltado somente às
pessoas de baixa renda. O IPA,
promovendo a inclusão digital,
ampliou acesso dos estudantes
à rede de computadores,
difundindo o EAD.
Na instituição o ensino a
distância começou no segundo
semestre de 2005, com um
projeto experimental em
Antropologia e Economia, sendo
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opcional cursar as disciplinas por
EAD ou em aulas no auditório.
Com 80% de adesão a EAD,
a partir de 2006 todas as seis
disciplinas humanísticas (veja
no box ao lado) passaram a ser
ministradas dessa maneira. Para
promover a interação entre os
alunos, o sistema divide-os em
salas com até 120 participantes,
aleatoriamente por áreas.
“Os alunos julgam esse
ensino de baixa qualidade.
Questionam se o professor
saberá se foi o próprio aluno
quem fez a tarefa, porém na
aula presencial existe a mesma
possibilidade”, afirma Netto.
Fonseca, Maria Flávia Kovalski e Marcelo
Montanha Haygertt.
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m entrevista com a
supervisora da EAD, Carla
Netto, mais informações sobre
o que a disciplina a distância
oferece para melhor atender os
alunos:
• Uma equipe de 24 profissionais
capacitados (graduandos e
mestrandos) para atender
possíveis dúvidas;
• Tecnologia de ponta;

• Material de apoio em CD,
assim não é necessário estar
on-line para exercitar os
conhecimentos;
• Professores acompanhando
todas as tarefas executadas
pelos estudantes,assim sempre
que notam dificuldades podem
auxiliar com maior precisão;
• Encontros presenciais para
discutir o conteúdo.

DISCIPLINAS EAD
Antropologia, Economia,
Cultura Religiosa, Filosofia da
Educação, Psicologia, Sociologia da Educação, Métodos e
técnicas de pesquisa, Algoritmos e Linguagem I (engenharias), Introdução ao Serviço

Social, Questão social (Serviço Social), Cuidados e práticas
Nutricionais, Educação em
Saúde, Oficinas de Integração
(Enfermagem) e Metologia da
Pesquisa em Educação (Pedagogia).

Contatos EAD
Telefone: 3316 11 11
www.metodistadosul.edu.br/ead
e-mail: suporte.ead@metodistadosul.edu.br

Michele Limeira • Jornal elaborado pelos(as)
estudantes do curso de Jornalismo do
Centro Universitário Metodista IPA Disciplinas: Produção e Planejamento Gráfico
e Editorial I, Projeto Experimental I, Técnicas de
Entrevista e Reportagem, Redação e Expressão
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