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Nos ultimos tempos, percebemos uma serie
de profundas e rapidas transformacoes
ocorrendo em todos os setores, tanto de
ordem politica como economica e social.
De modo que, no meio educacional,
diferentes exigencias estao sendo feitas na
perspectiva de acompanhar o dinamismo e
a rapida evolucao tecnologica que atinge o
mundo, e que satisfaca as demandas
profissionais e pessoais, sem esquecer a
qualidade do processo de ensino e
aprendizagem. Nesse cenario, a Educacao a
distancia (EaD) tem uma grande
contribuicao para a formacao de
individuos;
especificamente
no
atendimento a populacao adulta, que por
motivos pessoais, geograficos e/ou
profissionais nao puderam dar continuidade
ou completar seus estudos no modelo
convencional, mas que precisam de uma
educacao de qualidade com atualizacao
tecnologica e que se ajuste as necessidades
individuais somadas as requisicoes do
mercado de trabalho. O ensino em EaD
representa uma modalidade diferente do
ensino convencional viabilizando a
autoaprendizagem; pois o aluno precisa ter
autonomia,
motivacao,
disciplina,
dedicacao e disposicao para participar de
um curso nessa modalidade. Isso significa
que o aluno precisa aprender a aprender.
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