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Cursos de qualificação na web  

(MARIANNA ABDO GONÇALVES)

Assumir responsabilidades, cumprir prazos, gerar resultados e conciliar o trabalho com a família são tarefas que 
comprometem o tempo dos profissionais. Muitas vezes, eles não conseguem frequentar as salas de aula. Uma boa 
alternativa é a Educação à Distância (EAD), que já conquistou espaço em cursos livres, de graduação, pós-graduação e, 
mais recentemente, nos setores técnicos. Nessa modalidade, os estudantes recebem o material didático e realizam 
atividades pela internet. E só precisam frequentar a escola nas aulas práticas e nas aplicações de provas. As Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs)/ Centro Paula Souza possuem três cursos na área de gestão. São eles: administração 
empresarial, gestão de pequenas empresas e secretariado e assessoria. Após serem aprovados no vestibulinho, os alunos 

      fazem atividades on-line monitorados por um orientador. Aos sábados, eles têm seis horas de aulas presenciais. “O fato       
de o curso ser semipresencial aumenta o leque de opções daqueles que não têm tempo para frequentar a escola de 
segunda a sexta-feira”, afirma Rogério Teixeira, responsável pelo Grupo de Estudo da Educação à Distância do Centro 
Paula Souza. Segundo Teixeira, a educação pela internet é um importante meio de expansão do ensino profissionalizante.
No primeiro semestre de 2010 foram oferecidas 3.350 vagas nas 51 Etecs. O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) oferece cursos à distância nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, gráfica, mecatrônica, saúde e 
segurança do trabalho, entre outras. O conteúdo é ministrado inteiramente no ambiente virtual. O ensino técnico tem 
sido um diferencial de inserção no mercado de trabalho. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
candidatos com cursos profissionalizantes têm 48% mais chances de conseguir um emprego no Brasil. E com carteira 
assinada, 38%. Escolas Técnicas Estaduais (ETECS) Cursos: Administração empresarial, gestão de pequenas empresas e
secretariado e assessoria. Duração: 1 ano e meio. Site: www.centropaulasouza.sp.gov.br. Tel. 3471-4071. SENAI Cursos
nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, gráfica, mecatrônica, refrigeração e climatização, saúde e segurança do trabalho,
vestuário e educação. A duração depende do curso. Site: www.sp.senai.br/ead.


