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Seu sonho é ser engenheiro? Curso a distância ou presencial? Decida
Conﬁra outras enquetes da Revista Conexão Paraná em andamento

*Redação
Entre as enquetes em em fase conclusiva que está em andamento pelas plataformas de interatividade da Editora On Line e
seus núcleos de jornalismo, uma está causando muitas dúvidas nos internautas: o curso de Engenharia a Distância e suas
especialidades. Talvez em razão de ser uma graduação no sistema EAD e ter sido regulamentada muito recentemente no
Brasil.
No Brasil, 27 instituições oferecem cursos de Engenharia a distância - nem todas dispõem de todos os ramos. Embora a
maioria dos cursos ainda não tenha recebido a avaliação, todas, ou a maioria, já estão autorizados pelo MEC a
funcionar. Conheça os melhores cursos de Engenharia a distância reconhecidos pelo MEC! Atualmente existem cursos a
distância em dez tipos de Engenharia:
Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Comunicações
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção
Engenharia de Software

Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Consultando a página do MEC, a reportagem constatou que, entre as 27 instituições que oferecem cursos de Engenharia a
distância, apenas cinco já passaram por uma das três avaliações do MEC. Portanto, 22 instituições ainda aguardam
avaliação. O MEC utiliza três indicadores para aferir a qualidade de um curso:
Conceito Preliminar do Curso (CPC): avalia o quadro de professores, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.
Leva em conta o desempenho dos estudantes no Enade. As notas vão de 1 a 5. Notas até 2 são consideradas insatisfatórias.
Conceito do Curso (CC): é uma avaliação presencial, feita por uma equipe do MEC e que enfoca quatro dimensões:
pedagógica, docente, infraestrutura e atendimento aos requisitos legais. Cursos com CPC acima de três podem optar por
não receber a visita dos avaliadores.Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade): é realizado por estudantes do primeiro e do último ano do curso. Avalia o
rendimento em relação às habilidades e competências que devem desenvolver.

Como descobrir a nota de um curso de Engenharia a distância
O MEC mantém uma base de dados aberta com os cursos de graduação e as suas avaliações. Veja como ter acesso a essas
informações:
1.

Entre no site do e-mec.

2.

Em cima do mapa do Brasil há três opções. Clique na terceira, “Consulta Avançada".

3.

No campo "Buscar por", selecione a opção “Curso de Graduação”.

4.

Informe o nome do curso.

5.

Se preferir utilize os outros campos do formulário para delimitar a sua busca:

UF – Estado
Município
Gratuidade do curso
A distância/presencial
6.

Digite os caracteres (letras e números) apresentados na imagem.

7.
Clique no botão "Pesquisar". A lista com os resultados irá aparecer na mesma tela, logo abaixo do formulário da
pesquisa.

Nela estarão todos os cursos pesquisados, com as notas nas avaliações de Conceito do Curso (CC), Conceito Preliminar do
Curso (CPC) e Enade. As notas vão de 1 a 5. Notas até 2 são consideradas insatisfatórias.
Se a informação marcar um traço ( - ), signiﬁca que o curso ainda não foi avaliado pelo MEC, mas está autorizado a
funcionar.
Fonte: https://www.ead.com.br/faculdades-a-distancia/melhores-cursos-de-engenharia-a-distancia.html
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Esta notícia foi extraída do endereço eletrônico: http://portalglup.com/

