
Curso técnico a distância tem mesmo impacto no salário que o 
presencial | IUBlog-O Blog do Instituto Universal Brasileiro 

 

Foi publicada hoje (27/05) uma notícia no jornal O Estado de São Paulo que mostra o impacto no salário de quem faz curso técnico a 
distância e presencial. Dados da pesquisa feita pelo jornal mostram que quem fez curso técnico tem o salário igual a quem fez cursos 
presenciais. 

O estudo sobre a educação profissional e o mercado de trabalho, foi feito pelo professor da Fundação Getúlio Vargas Marcelo Neri para o 
Instituto Votorantim. O objetivo foi verificar como ficou a vida de quem cursou (a distância ou não) algum tipo de ensino técnico e o impacto 
que eles causam no mercado de trabalho. 

De acordo com a conselheira da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed) Marta Maia, a pesquisa mostra que uma parcela da 
população que não tinha acesso ao aperfeiçoamento profissional, principalmente em cidades do interior do país, tem uma boa oportunidade 
de melhorar de vida com a educação a distância. O ensino técnico proporciona aos jovens boas possibilidades de emprego, e o ensino a 
distância também proporciona renda e salário. 

Dados mostram ainda que quem cursa alguma modalidade de educação profissional tem cerca de 48,2% de chances a mais para conseguir 
emprego do que quem nunca fez esses cursos. Os estados com maior número de pessoas com educação profissional são o Distrito Federal, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Os que têm menor índice são Alagoas, Pernambuco e Maranhão. 

Leia matéria completa no site do Estadão, clique aqui. 

Se você também quer entrar no mercado de trabalho e tornar-se um profissional qualificado,  matricule-se nos cursos técnicos do IUB. 
Conheça também nossos cursos profissionalizantes e supletivo oficial. 

Saiba mais em nosso site: www.institutouniversal.com.br 

Ou entre em contato com a nossa Central de Atendimento: 11-3717-2474. 
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