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Após agradecer pela oportunidade de apresentar as mudanças de paradigmas em relação à educação 

a distância (EAD), Mário Sérgio da Silva Brito, auditor fiscal e gerente da área de comunicação e 
EAD da Esat, em brilhante apresentação, enumerou os benefícios que essa modalidade de ensino 

proporciona aos alunos, dentre eles, a autonomia, a flexibilidade, o controle do ritmo da formação, o 
gerenciamento de horários e a escolha do local de estudo. 
 

Ressalta que o planejamento é fundamental para se obter bons resultados na aprendizagem, já que 
essa modalidade de ensino permite conciliar outras atividades sem perder a qualidade, uma vez que 

há fidelidade ao conteúdo proposto, permitindo constante atualização de conteúdo e ainda, 
modularização de cursos para atender necessidades específicas. 
 

Nesse contexto, a EAD corporativa ganha força. Cresce a necessidade de qualificar o funcionário 
com formação específica e contínua e a EAD proporciona essa evolução. 

 
O panorama atual revela que com o crescimento da internet em relação à transmissão via satélite, 
somado à evolução das equipes e dos meios de produção, a modalidade está sendo cada vez mais 

utilizada. 
 

Na Esat, o projeto iniciou em 2014 e, com parceria com o Grupo de Desenvolvimento do Servidor 
Fazendário (GDFAZ), com o Detran, com a Seed, com a Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap), com a AGTI e com a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, já certificou mais de 

660 alunos, mantendo as inscrições de modo permanente a partir do seu portal na internet. 
Brito relata que em pesquisa realizada com os alunos da Esat, o resultado foi satisfatório, com a 

aprovação da forma de apresentação do conteúdo e na aplicabilidade na atividade profissional. 
Por fim, conclui que se pretende fortalecer as parcerias já firmadas, criar novas, formar autores e 
tutores, explorar estratégias pedagógicas diferenciadas, criar infraestrutura tecnológica na Esat e 

ampliar a equipe de produção, a fim de proporcionar, cada vez mais, o acesso com qualidade do 


