
 Método de Educação a Distância 
tem ganhado cada vez mais  

adeptos no Brasil

SAIBA QUAIS SÃO AS 
VANTAGENS DA 

 PÓS-GRADUAÇÃO 
EAD



ASPECTOS 
GERAIS DA PÓS-
-GRADUAÇÃO EaD

Quais tipos de pós-graduação existem?

• Lato sensu

São cursos de pós-graduação voltados para 
alguma especialização. Um exemplo é o 
Master Business Administration (MBA), em 
que os conteúdos têm aplicação imediata na 
rotina profissional do aluno. Lato sensu pode 
ser traduzido do latim como “sentido amplo”. 
A duração mínima é de 360 horas, com emis-
são de certificado de conclusão de curso ao 
fim do período.
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• Stricto sensu

São os cursos de mestrado e doutorado, que 
preparam o aluno para seguir a carreira aca-
dêmica. Quem pensa em se tornar pesquisa-
dor precisa ter esse tipo de pós-graduação no 
currículo. Stricto sensu pode ser traduzido do 
latim como “sentido restrito”

O que é EaD?

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade 
de ensino que mais cresce no Brasil. Segundo 
dados do Censo da Educação Superior do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tornando-
-se uma opção principalmente para cursos de 
pós-graduação, pois, logo após a graduação, 
as pessoas acabam entrando no mercado de 
trabalho e ficando sem tempo para se deslo-
car até uma instituição de ensino.

O conteúdo fica disponível na internet para os 
alunos estudarem quando e onde quiserem. 
O ritmo de aprendizado depende do esforço 
do estudante, que deve respeitar datas 
para entrega de trabalhos e provas, ainda 
que tenha a liberdade para decidir o melhor 
momento para realizá-los.

http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior


Segundo o Censo Digital EaD Brasil de 2018-
2019, a maioria dos cursos a distância ofer-
tados no país é de pós-graduação. Trata-se 
de 1,9 mil cursos lato sensu, 347 MBAs e 29 
mestrados stricto sensu, que, juntos, soma-
ram mais de 210 mil matriculados em 2018.

Quais são as vantagens do EaD em compara-
ção com o ensino presencial?

1 Flexibilidade: a facilidade de montar o pró-
prio cronograma de estudos de acordo 
com a disponibilidade do aluno é uma 
das principais vantagens do EaD, que per-
mite conciliar o trabalho com as tarefas 
domésticas e os estudos de maneira mais 
fácil.

2 Preço: o valor das mensalidades do EaD 
costuma ser inferior ao dos cursos pre-

senciais. Isso sem contar as 
outras economias, já que 

o aluno não enfrenta 
gastos com ônibus 

ou gasolina nem 
com alimenta-

ção fora de 
casa.

http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf


3 Material: todo o conteúdo ministrado no 
EaD fica disponível on-line, e o aluno pode 
acessá-lo com apenas poucos toques no 
celular.

4 Variedade: a modalidade de pós-gradua-
ção é a que mais oferta cursos a distân-
cia, tendo disponibilidade em diferentes 
áreas do conhecimento.

EaD é mais fácil que o ensino presencial?

Na verdade, a EaD pode ser até mais difícil do 
que o presencial. Como se trata de um pro-
cesso autogerido pelo estudante, depende 
dele o sucesso no aprendizado, por isso reco-
menda-se acessar a plataforma de estudos 
todos os dias, para fortalecer o conteúdo e 
criar uma rotina. Isso impede que a matéria 
fique acumulada e favorece o aprendizado. 

As avaliações têm o mesmo rigor da modali-
dade presencial. Assim, é importante se dedi-
car ao formato e se lembrar de que se trata 
de um investimento pessoal muito importante 
para o mercado profissional.



Como é o acesso ao conteúdo e às 
avaliações?

Todo o conteúdo da pós-graduação a distância 
fica disponível na internet, em uma plataforma 
específica da instituição de ensino. Além 
disso, existem trabalhos que são realizados 
virtualmente e que podem contribuir na nota.

Já as avaliações finais de cada matéria são 
realizadas presencialmente. Por isso, é ideal 
consultar o cronograma da instituição para 
saber quando é preciso se deslocar a um polo 
de apoio presencial para concluir os estudos.



Como é avaliada a frequência?

Ainda que os alunos possam criar sua rotina 
de estudos, seus acessos à plataforma são 
monitorados para que seja possível mensurar 
quanto tempo o estudante permaneceu em 
um conteúdo, sendo que alguns até exigem 
um período mínimo de leitura para sua com-
pleta absorção. A instituição também conse-
gue verificar os materiais acessados, garan-
tindo que todo o material seja estudado.

Quanto tempo dura uma pós-graduação EaD?

A duração de uma pós-graduação EaD 
depende do curso escolhido e do ritmo de 
estudos. Pela regulamentação brasileira, na 
modalidade lato sensu é preciso cumprir no 
mínimo 360 horas. Pode-se demorar quan-
tos meses forem necessários, mas é impor-
tante confirmar se a instituição não impõe um 
prazo máximo para conclusão. Já as pós-gra-
duações stricto sensu seguem regras seme-
lhantes às do modelo presencial: cerca de 2 
anos para os mestrados e de 2 anos a 4 anos 
para os doutorados.



Qual é o reconhecimento da pós-graduação 
EaD?

O certificado de conclusão de uma pós-gra-
duação EaD não traz a informação de que 
ela foi cursada a distância. Por isso, deve-se 
sempre procurar cursos reconhecidos pelo 
Ministério da Educação (MEC) — consulte 
o site oficial para isso — e escolher institui-
ções que tenham reconhecimento na área de 
estudos.

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


VOCÊ COMO 
ALUNO DA EAD
Para quem a EaD é destinada?

A EaD é procurada principalmente por 
pessoas que já estão no mercado de 
trabalho. Recém-formados encontram na 
pós-graduação a distância uma forma de 
continuar os estudos enquanto começam 
a sua carreira profissional. As opções de 
EaD são buscadas por profissionais que 
pretendem se especializar em determinados 
assuntos da rotina de trabalho, aprimorar 
conhecimentos e conquistar novos cargos.

A pós-graduação EaD também é indicada para 
pessoas que moram ou trabalham longe das 
instituições de ensino presencial. Assim, por 
problemas logísticos, o modelo a distância 
se torna uma opção mais prática. Quem 
também procura a EaD são as mulheres que 
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se dedicam a cuidar da casa e dos filhos: 
a dificuldade de se ausentar do lar pesa na 
decisão para escolher esse modelo de ensino. 

O que é preciso para cursar uma pós-
graduação EaD?

Para cursar uma pós-graduação EaD é 
necessário ter um diploma de graduação de 
Ensino Superior, já que é preciso entregar uma 
cópia dessa certificação para conseguir a 
titulação de especialização.

Também é importante que o aluno tenha foco, 
disciplina e organização, afinal é ele quem 
determinará o ritmo de aprendizado, sendo 
necessário criar uma rotina para não tornar o 
estudo confuso e maçante. Por fim, é preciso 
ter uma boa conexão de internet para acessar 
o conteúdo on-line.

É possível cursar mais de uma especialização 
EaD ao mesmo tempo?

Sim. É possível se matricular em quantos 
cursos de pós-graduação quiser, inclusive ao 
mesmo tempo. Porém, isso deve ser feito com 
planejamento, sempre se lembrando de que 
dois cursos simultâneos necessitam do dobro 
de disciplina e organização. Cogitar a ideia de 
cursá-los separadamente para conseguir se 



dedicar a fundo em uma só especialização 
por vez pode ser o caminho mais seguro.

É preciso ir ao campus ou polo?

No mínimo, é organizado um encontro 
presencial durante os cursos de 
especialização EaD para a realização das 
provas finais. Assim, é importante conhecer 
o polo de apoio da instituição que oferece 
o curso, pois lá serão realizadas as últimas 
atividades antes da entrega do certificado 
de conclusão. Entretanto, muitas instituições 
planejam encontros presenciais por períodos 
para tirar dúvidas e conhecer os colegas.

Existe o contato direto com o professor?

Sim. Os professores estão à disposição dos 
alunos tanto através de chats nas plataformas 
de estudo quanto por e-mail. Alguns cursos 
inclusive programam horários específicos 



para que as dúvidas sejam sanadas com os 
orientadores de cada módulo de estudo. Essa 
interação ajuda a formar profissionais ainda 
mais qualificados para o mercado.

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. A troca de informações 
entre os alunos de um mesmo curso ajuda 
a fortalecer os estudos e a aprimorar a 
plataforma da instituição. Alguns cursos 
também preveem encontros presenciais 
esporádicos, ajudando na troca de 
conhecimento entre alunos e professores, 
fortalecendo o network.



COMO FUNCIONA 
A EAD DO MACKENZIE

Qual é o modelo adotado pelo Mackenzie?

Com um modelo interacionista focado na 
aprendizagem, o aluno é levado a trilhar seu 
caminho pelos conteúdos propostos nas 
pós-graduações a distância no Mackenzie. 
A excelência na qualidade é garantida pela 
nota máxima obtida pela EaD na avaliação 
do MEC. Os mesmos professores dos 
cursos presenciais do Mackenzie preparam 
os conteúdos ministrados na modalidade a 
distância, garantindo a qualidade das aulas.

Qual é a plataforma usada pelo Mackenzie?

A instituição utiliza o Moodle, mas o aluno não 
precisa ter familiaridade com a plataforma, pois, 
na matrícula, recebe um tutorial que explica 
todos os recursos disponíveis e a melhor 
maneira de utilizá-los. Esse ambiente virtual foi 
customizado pelo Mackenzie para ser intuitivo e 
agregar todas as funcionalidades do curso por 
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meio de uma navegação facilitada. Também 
é por essa plataforma que os estudantes têm 
acesso aos livros, deixando o aprendizado 
ainda mais dinâmico.

Qual é a carga horária dos cursos?

Os cursos de pós-graduação a distância 
do Mackenzie são divididos em 5 módulos 
bimestrais, que somam 432 horas-aulas, 
totalizando 12 meses e mais o período de 
aplicação do conhecimento.

Quais são os cursos ofertados?

O Mackenzie oferece diversos cursos de pós-
graduação a distância, todos na modalidade 
lato sensu. Eles estão divididos nas mais 
diversas áreas do conhecimento, como 
Direito, Educação, Informática, Gestão, entre 
outros. Confira no site da instituição o curso 
que mais se adequa às suas expectativas e 
necessidades.

Em que lugares há polos de apoio?

As pós-graduações EaD do Mackenzie têm 
polos em todo o Brasil. Procure aquele que 
fique mais próximo de sua residência ou que 
tenha mais facilidade de acesso na sua rotina. 
Além disso, diversos novos polos são abertos 
em novas localidades — fique de olho! 



Conheça nossos cursos  
de pós-graduação EAD

https://bit.ly/3aCJRLY
https://bit.ly/3aCJRLY

