
Conheça a modalidade de Educação a 
Distância e entenda os motivos de ser uma 
excelente opção para a sua vida acadêmica.

GRADUAÇÃO 
EaD
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O que é EaD?

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade 
de ensino que mais cresce no Brasil, princi-
palmente com as pessoas entrando cada vez 
mais cedo no mercado de trabalho e ficando 
sem tempo de voltar aos estudos. Com ela, 
os conteúdos e as avaliações são disponibili-
zados em plataformas virtuais de ensino, por 
meio das quais é possível interagir com cole-
gas de classe e professores.

Segundo o Censo Digital EaD Brasil de 2018, 
mais de 1,7 milhão de estudantes cursaram 
uma graduação a distância no país naquele 
ano; em 2003, eram apenas 92 mil matricula-
dos, registrando um aumento superior a 8.000% 
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http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf


em pouco mais de uma década. Isso signi-
fica que a vontade de aprender e de aprimorar 
conhecimentos impulsionaram a busca pela 
EaD, já que se tornou uma ótima oportunidade 
de conquistar o diploma do Ensino Superior.

Como é o acesso ao conteúdo e às avaliações?

O material didático fica disponível em uma 
plataforma própria para estudos. O ritmo de 
aprendizado é definido pelo próprio aluno, 
ainda que a instituição indique qual deveria ser 
o tempo ideal de conclusão para cada módulo.

As tarefas e os trabalhos são disponibiliza-
dos virtualmente, podendo ser acessados a 
qualquer momento. Além disso, a graduação 
a distância também prevê provas presenciais 

— o ideal é consultar a instituição de ensino 
para saber o cronograma completo dessas 
atividades.



Como é avaliada a frequência do aluno?

Ainda que os alunos possam criar a própria 
rotina de estudos, seus acessos à plataforma 
são monitorados passo a passo. É possível 
perceber quanto tempo o estudante permane-
ceu em um conteúdo. Dessa forma, é possível 
perceber o tempo efetivo de participação nas 
atividades propostas. Porém, como a EaD é 
autogerenciável, o aluno precisa realmente se 
dedicar aos estudos ao acessar a plataforma 
com os conteúdos, para tirar o máximo pro-
veito do curso.

Quais são as vantagens da EaD em relação ao 
curso presencial?

A EaD tem crescido em todas as regiões do 
país. Com ela, é possível cursar uma graduação 
mesmo em cidades onde não há uma facul-
dade ou universidade operante. Essa é uma das 
vantagens, mas há outras. Veja-as a seguir.

• Flexibilidade: com a EaD, o aluno cria 
seu ritmo de estudo, conforme sua 
disponibilidade de horários. É possível 
estudar o conteúdo em qualquer 
momento do dia, mas com atenção e 
comprometimento, conciliando atividades 
domésticas e rotinas de trabalho.



• Preço: o valor das mensalidades da EaD 
costuma ser menor do que o cobrado na 
modalidade presencial. Também existe a 
economia indireta, já que não há custos de 
deslocamento nem de alimentação fora de 
casa.

• Material: todo o conteúdo ministrado na 
EaD fica disponível on-line, facilitando o 
acesso do estudante.

• Variedade: hoje, há cursos de graduação 
em uma ampla gama de especialidades 
em EaD, como Administração, Geografia, 
Marketing, Letras, Gestão Financeira, entre 
outros.



A EaD é mais fácil do que a modalidade 
presencial?

A EaD pode ser até mais difícil do que a presencial, 
tudo vai depender do aluno. O conteúdo é extre-
mamente importante nos cursos a distância, por 
isso é necessário criar um cronograma de estu-
dos, para que as matérias não fiquem acumu-
ladas. O ideal é acessar a plataforma ao menos 
uma vez por dia, para sempre estimular o cérebro 
com novos conhecimentos. Assim, na hora das 
provas, é muito mais fácil de tirar boas notas.

Qual é o reconhecimento do curso EaD?

Como na maioria das vezes os cursos pre-
senciais e os de EaD têm a mesma grade cur-
ricular, o diploma das duas modalidades é o 
mesmo, não trazendo a informação de qual 
foi o tipo escolhido pelo aluno. Ambos têm o 
mesmo peso no mercado de trabalho e são 
importantes para quem almeja melhores posi-
ções nas empresas.

O mais importante antes de escolher um curso 
de graduação EaD é saber se ele é reconhe-
cido pelo Ministério da Educação (MEC) — 
informação que pode ser obtida no site oficial. 
Optar por cursos não reconhecidos pode atra-
palhar o futuro profissional, por isso sempre é 
importante conferir as credenciais da gradua-
ção escolhida.

https://www.mec.gov.br/


Quanto tempo dura uma graduação EaD?

A duração de uma graduação EaD é a mesma 
da presencial, e os cursos podem levar de  
quatro a cinco anos para serem concluídos. 
Esse tempo pode ser ampliado, caso o aluno 
tenha pendências em algumas disciplinas. Os 
cursos tecnólogos, por sua vez, duram de dois 
a três anos.



VOCÊ COMO 
ALUNO EAD

Para quem a EaD é destinada?

A EaD é procurada principalmente por 
pessoas que já estão no mercado de trabalho 
e buscam nessa modalidade uma forma de 
conciliar os estudos com a rotina. Homens e 
mulheres que se dedicam a cuidar da casa e 
dos filhos também estão encontrando uma 
forma de concluir os estudos e voltar ao 
mercado de trabalho formal por meio da EaD.

As graduações a distância também têm sido 
procuradas por pessoas com dificuldades 
logísticas para chegar à instituição de 
ensino. Muitas vezes, casa e trabalho são 
distantes, por isso incluir um terceiro ponto 
de parada obrigatória pode ser complicado. 
Já profissionais que trabalham por escala 
veem na flexibilidade da EaD uma forma de 
conquistar um diploma.
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O que é preciso para cursar uma graduação EaD?

Os cursos a distância exigem disciplina e 
organização do aluno, já que é ele quem 
monta o ritmo de estudo. Não deixar o 
conteúdo “esfriar” na memória e aproveitar 
as melhores horas do dia para se dedicar 
ao aprendizado são dicas fundamentais. 
Também é necessário ter uma boa conexão 
de internet para acessar os conteúdos on-line 
disponíveis para os estudos.

A forma de ingresso em um curso EaD segue 
as mesmas regras do presencial: vestibular, 
que pode ser tanto em datas preestabeleci-
das quanto agendadas, depende da institui-
ção. Lembrando que é preciso ter concluído 
o Ensino Médio para começar um curso 
universitário. 



Outras formas de processo seletivo também 
têm sido utilizadas pelas instituições de ensino 
superior, como desempenho no ENEM ou 
entrevistas.

É possível fazer mais de um curso EaD ao 
mesmo tempo?

O governo federal só impede o ingresso em 
dois cursos universitários simultaneamente 
se ambos forem em instituições públicas de 
ensino. Também não é permitido cursar duas 
faculdades, presenciais ou EaD, se a opção de 
ingresso for pelo Programa Universidade para 
Todos (Prouni) para ambas.

Porém, quem pretende cursar mais de uma 
graduação ao mesmo tempo pode optar por 
uma delas — ou até ambas — a distância. A 
vantagem é terminar a jornada de estudos 
com dupla titulação, tendo ainda mais 
oportunidades no mercado de trabalho. 
No entanto, lembre-se: a dedicação e a 
organização precisam ser redobradas.

É preciso ir ao campus/polo?

Por lei, só é obrigatória a presença no polo 
da instituição de EaD na hora de fazer as 
provas finais. Por isso, é importante escolher 
um curso de graduação que seja ofertado 

http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas/educacao-superior-a-distancia


em um local de apoio de fácil acesso para 
o aluno. Os polos presenciais também são 
importantes para sanar dúvidas e resolver 
questões administrativas referentes à 
matrícula e ao curso.

Muitas instituições planejam encontros 
presenciais periódicos, além do único 
obrigatório ao fim do curso. Isso ajuda a 
fortalecer o vínculo com a universidade 
e a formar network com outros alunos e 
professores. O ideal é sempre consultar 
o regulamento do curso desejado para 
saber quantos encontros presenciais estão 
programados.



Existe contato direto com o professor?

O fato de o aluno criar seu próprio ritmo 
de estudos dá a impressão de que não há 
contato com professores ou tutores, mas isso 
não é verdade. São esses profissionais que 
preparam todo o material didático e ficam 
disponíveis para tirar dúvidas por meio da 
plataforma de ensino ou por e-mail. O contato 
direto com os professores é estimulado para 
que nenhuma dúvida fique para trás.

É possível conhecer os colegas e formar um 
network?

Sim. Nos ambientes virtuais, é possível 
conversar com colegas de curso e realizar 
atividades em grupo. Além disso, quando 
o curso exige estágios ou atividades 
laboratoriais, isso só pode ser feito 
presencialmente, estreitando laços com 
colegas e tutores.

A EaD tem férias e formatura?

A graduação a distância é planejada da 
mesma forma que a presencial, com módulos 
que precisam ser estudados a cada semestre. 
Assim, é possível estipular períodos de 
férias entre alguns conteúdos, dependendo 
do empenho do aluno em realizar todas as 



atividades e leituras propostas.

Já a formatura depende da instituição 
de ensino escolhida. A colação de grau é 
uma solenidade que muitos universitários 
almejam, mas isso não estava disponível na 
EaD até pouco tempo atrás. Agora, muitas 
faculdades já estão ofertando a formatura 
institucional, motivando ainda mais os alunos 
a completar a graduação a distância.
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Qual é o modelo adotado pelo Mackenzie?

Por meio de um modelo interacionista, com 
foco na aprendizagem, o aluno é levado a tri-
lhar seu caminho pelos conteúdos propostos 
nas graduações a distância no Mackenzie.  
A excelência é garantida pelo reconhecimento 
do MEC e pela satisfação dos estudantes. Os 
conteúdos são elaborados pelos mesmos pro-
fessores dos cursos presenciais da instituição, 
garantindo a qualidade das aulas ministradas 
on-line.

Conheça alguns dos nossos diferenciais:

• modelo pedagógico interacionista, que 
prioriza o protagonismo do aluno;

• alunos que optam pela modalidade EaD 
possuem as mesmas oportunidades e 
benefícios da UPM, como intercâmbio e 

https://www.mackenzie.br/ead/


desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
dentre outros;

• os professores que mediam as discipli-
nas são os mesmos que atuam nos cursos 
presenciais;

• o material é desenvolvido internamente, 
na própria instituição, pelos professores;

• além da mediação realizada pelos profes-
sores em cada disciplina, existe também o 
apoio de tutores nos polos;

• recursos tecnológicos interativos;

• disponibilização, em cada curso, de uma 
gama de encontros síncronos com os 
docentes das disciplinas, além de intera-
ções com profissionais do mercado, que 
trazem discussões sobre temáticas con-
temporâneas e network, que complemen-
tam a formação dos nossos alunos.

Qual é a plataforma usada pelo Mackenzie?

A instituição utiliza o Moodle, mas o aluno 
não precisa ter familiaridade com a plata-
forma, pois, na matrícula, recebe um tutorial 



que explica todos os recursos disponíveis e a 
melhor maneira de utilizá-los. Além disso, o 
aluno tem acesso a um ambiente virtual produ-
zido e customizado pelo Mackenzie de acordo 
com o modelo pedagógico, que se vale de tri-
lhas de aprendizagem, deixando o ambiente 
intuitivo e com a navegação de todos os obje-
tos da aula em um único ambiente. O acesso 
aos livros também é feito diretamente pela 
plataforma.

Qual é a duração dos cursos?

Os cursos de graduação a distância do 
Mackenzie são divididos em semestres e 
variam conforme a modalidade: oito semestres 
(quatro anos) para as licenciaturas, e de quatro 
a cinco semestres (de dois anos a 2 dois anos 
e meio) para os cursos tecnológicos.

Quais cursos são ofertados?

O Mackenzie oferece cursos de licenciatura e 
de tecnologia que abrangem diferentes áreas 
do conhecimento, como Ciências Exatas, 
Ciências Humanas, Ciências Sociais e Gestão 
de Negócios. Confira os cursos oferecidos no  
site da instituição.

https://www.mackenzie.br/graduacao/ead
https://www.mackenzie.br/graduacao/ead


Em que lugares há polos de apoio?

A graduação EaD do Mackenzie tem polos 
em diversos estados brasileiros e no Distrito 
Federal. Frequentemente, novos polos são 
abertos para atender cada vez mais alunos. 
Nesses locais, são apresentados os trabalhos 
de conclusão de curso (TCC) e feitas as pro-
vas presenciais.

Qual é o sistema de avaliação do Mackenzie?

O sistema de avaliação acontece por meio de 
atividades on-line e avaliações presenciais. O 
processo é formativo, de modo que o aluno se 
desenvolva ao longo do curso.

https://www.mackenzie.br/ead/polos-presenciais/
https://www.mackenzie.br/ead/polos-presenciais/


Saiba mais sobre  
a EaD Mackenzie
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