
EaD, on-line ao vivo ou presencial: 
Qual modalidade devo escolher?

Nos cursos EaD do Mackenzie, o aluno tem como diferencial o contato direto
com os professores da Instituição alocados para os componentes
curriculares, por meio de um encontro semanal síncrono com duração de até
1 (uma) hora, para esclarecimento de dúvidas e aprofundamento de algum
ponto integrante das trilhas de aprendizagem, compostas ainda por uma
gama de conteúdos assíncronos, tais como vídeoaulas, e-books, podcasts e
demais materiais complementares. O aluno também tem à sua disposição
uma série de estratégias de interação com os demais colegas de turma, por
meio do ambiente virtual de aprendizagem. Por meio desse ambiente os
alunos são estimulados a participarem ativamente dos fóruns, interagindo
entre si e realizando network com sua turma, além da interatividade possível
nos citados encontros semanais síncronos. É o modelo ideal para aquele que
precisa da flexibilidade para estudar onde e quando quiser, com predileção
pela prevalência de conteúdos assíncronos.

Já os cursos On-line ao vivo contam com maior contato de interação entre
os sujeitos do processo educacional, na medida em que a carga horária dos
componentes curriculares é formada 100% por momentos síncronos de
interação com os professores, com todas as aulas ocorrendo de maneira on-
line e ao vivo, as quais igualmente permanecem gravadas durante o bimestre
de oferta do componente curricular. Nessa modalidade, os professores
eventualmente se valem de estratégias e ferramentas de formação de
pequenos grupos virtuais para debates, fortalecendo a integração e o network
entre os colegas profissionais das turmas. É o produto ideal para aquele que
também deseja estudar onde e quando quiser, mas sem perder a
interatividade das aulas 100% síncronas, com preferência pelos conteúdos ao
vivo.

Por fim, nos cursos presenciais, o grande diferencial será a presença física
de todos os sujeitos envolvidos no processo educacional: professores e
alunos. Esse tradicional mecanismo de aprendizagem conta com a interação
ao longo das aulas, antes, no intervalo e depois delas, gerando uma presença
ainda maior dos docentes no dia a dia dos alunos, além de igual interação
entre colegas de turma, em ambiente ainda mais propício ao network. É o
modelo ideal para quem não tem problema de deslocamento físico até o
Campus e quer ter níveis máximos de contato e network com colegas e
professores.


