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UMA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AO ENSINO BACHARELADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS À DISTÂNCIA 

RESUMO 

O tema deste artigo é mostrar que podemos sim, estudar e crescer profissionalmente,um 

dos cursos mais procurados pelos estudantes nas universidades é o curso de 

administração, com isso queremos mostrar que com uma boa administração do seu tempo e 

com a escolha certa de qual modalidade para sua rotina diária e para seu perfil de estudo e 

que possa  agregar  conhecimento de formas diferentes e ter uma profissão, temos então 

dois  tipos de estudos o presencial e o ead . 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em um tempo em que o relógio tornou o nosso inimigo. Em meio a tantos afazeres 

diários, conseguir um tempo para tudo o que queremos e temos de fazer é uma missão 

quase impossível. E nessa briga contra os segundos, os minutos e as horas, somos 

obrigados a tentar conciliar e equilibrar todas as nossas atividades diárias.As empresas 

estão em constante mudanças para atender aos seus clientes/ fornecedores e para não 

deixar que seu faturamento venha declinar , tem exigido cada vez mais de seus 

colaboradores, competências, conhecimentos e aptidão para novos desafios nesse mercado 

que está cada vez mais competitivo e o profissional para ganhar espaço na empresa tem  

procurado mais estudar , e um dos cursos mais procurado nas instituições de ensino, é o 

curso de administração de empresas.As hipóteses apontadas para este estudos serão, (I) a 

percepção é favorável permite que o aluno que ele tenha flexibilidade de horário. (II) a 

percepção é indiferente porque na colocação do mercado de trabalho o ensino é mesmo. 

(III) A percepção é desfavorável porque depende da adaptação do aluno. Qual a percepção 

dos alunos com relação ao ensino de bacharelado de administração de empresas à 

distância?. “Não existe tecnologia certa ou errada aplicada à educação. Cada mídia e cada 

tecnologia têm suas vantagens e desvantagens.” (MAIA, 2012, p. 95). “O ambiente 

influencia o processo de aprendizagem dos alunos… as instalações condicionam a 

integração da comunidade acadêmica com sua produção e pesquisa” (Costa 2000, p. 10) 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho visa analisar se há diferenças, vantagens e desvantagens 

no estudo de administração na modalidade presencial e na modalidade de ensino a 

distância (EAD). 

METODOLOGIA 
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O trabalho é baseado em pesquisas bibliográficas: Tecnologias e ensino presencial e a 

distância e ABC da EaD: a educação a distância hoje [...] as fontes mais consultadas são 

texto da internet e trabalhos acadêmicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A escola presencial é polifônica .Os sons se espalham pelos ambientes e dão sentido ao 

espaço educativo.Vozes se mesclam nos corredores e nas calçadas próximas .Ecos que 

provocam  lembranças de imagens , cores e cheiros: uniformes, sorrisos , suor. Movimentos 

de corpos em um vaivém permanente: concentração e dispersão. Músicas. As vozes ora 

cantam raps ora cantam hinos cívicos. Misturam-se aos barulhos dos pés em marcha e aos 

gritos das torcidas nos jogos e competições. Às brigas. Mobilidades entre palavras e 

palavrões. Linguagens diferenciadas entre as gerações. Recuperações.Festas. Formaturas 

e férias.A escola fechada ainda emana vozes e sons especiais. Linguagens que 

permanecem impregnadas em todos seu perímetro. Espaço educativo: um barraco, uma 

casa, um prédio inteiro, uma quadra um campus. A aura da escola depende de seus 

espaços e de seus atores. Professores e alunos parecem circular com suas presenças, 

mesmo nas suas ausências. O espaço da escola é mágico.Nele se realiza o milagre 

permanente do aprender e do abrir-se para o mundo.Exposta na tela do computador, a 

escola virtual se apresenta pela sua imagem. Fluida, mutante, a escola virtual é um ícone de 

um novo tempo tecnológico do espaço educativo. Nas palavras de Serres (1994): “Outrora 

visíveis e construíveis em sólido, as escolas (nas redes) apagam as distâncias no espaço 

real e reúnem em lugares não-assinaláveis, grupos virtuais” (p. 1888). Serres diz ainda que “ 

nas escolas virtuais, invisíveis, é verdade, no espaço do mundo, o que há de mais normal do 

que partilhar númesmos, histórias, línguas, receitas, endereços ou sutilezas… dos quase-

objetos ausentes?” (p.189) E acrescenta: “ Que conteúdos se poderiam melhor adaptar às 

imagens, às associações, às instituições… virtuais a não ser os do saber e da formação?” 

(p.175). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Há diversos fatores que exercem influência nas relações afetivas das pessoas que estão em 

contato entre si. Estes fatores são: Proximidade Física a promove uma correlação positiva 

com a formação de uma relação interpessoal de atração entre pessoas. Está no simples fato 

de pessoas morarem próximas ou manterem contatos freqüentes. Foram feitos estudos que 

comprovaram esta influência da proximidade física. Primeiramente, os estudos foram 

conduzidos por Festinger, Schachter e Back (1950), em um projeto residencial para 

estudantes casados; foi verificado uma incidência muito maior de formação de amizades 

entre aqueles que mais próximos moravam. Outro pesquisador, Whyte fez o mesmo tipo de 

pesquisa, porém, estendeu-o para uma cidade que por suas características permite uma 
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observação mais ampla no que se refere ao fator proximidade física‟. Comprovou mais uma 

vez que este fator influencia na formação das amizades, observando a freqüência de festas, 

número de visitas recíprocas, formação de grupos para jogos, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo dessa pesquisa buscou identificar a melhor modalidade a estudar a partir dos 

resultados da pesquisas bibliográficas foi possível verificar que a TI e SI tornaram-se 

ferramentas indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem. 

Os alunos do EaD acreditam na eficiência do curso a distância, em contraposição os alunos 

do ensino tradicional ainda sentem-se inseguros. 
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