
EAD: MEIO DE CAPACITAÇÃO 
PARA PROFISSIONAIS DA 

CONTABILIDADE.

Profa. Marta Chaves
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Surgimento da 
EAD

Ensino por 
correspondência 

na Suécia

Princípios da 
taquigrafia em 

cartões postais na 
Inglaterra.

Primeira escola 
por 

correspondência 
destinada ao 

ensino de línguas 
em Berlim

Criação de uma 
Divisão de Ensino 

por 
Correspondência 
no Departamento 

de Extensão da 
Universidade de 

Chicago.

O primeiro marco da educação a distância foi 
o anúncio publicado na Gazeta de Boston, 

pelo professor de taquigrafia Cauleb Phillips: 
"Toda pessoa da região, desejosa de 

aprender esta arte, pode receber em sua 
casa várias lições semanalmente e ser 

perfeitamente instruída, como as pessoas 
que vivem em Boston".

Fundada pelo 
Reitor William R. 

Harper.

Isaac Pitman sintetizou 
os princípios da 

taquigrafia em cartões 
postais que trocava com 

seus alunos.

A Educação a 
Distância chegou à 

Suécia com o Instituto 
Líber Hermondes.

Charles Toussaint e 
Gustav Langenscheidt

fundaram o Institut
Toussaint et 

Langenscheidt.

1728 1833 1840 1856 1892



No Brasil

União Soviética 
cria um sistema 
de ensino por 

correspondência

No Brasil – Rádio 
Educacional

O Japão publica 
o servico de 

rádiodifusão.

Ensino a Distância - EAD 

1904 1922 1934 1935

O jornal do Brasil 
registra, na primeira 
edição da seção de 

classificados, anuncio 
que oferece 

profissionalização por 
correspondência para 

datilógrafo.

Edgard Roquete-Pinto 
instalou a Rádio-Escola

Municipal no Rio. Estudantes 
tinham acesso prévio a 
folhetos e esquemas de 
aulas. Utilizava também 

correspondência para 
contato com estudantes.

Em dois anos passou a 
atender 350.000 

usuários.

Inicia seus programas 
escolares pelo rádio, 

como complemento e 
enriquecimento da 

escola oficial.
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Instituto 
Monitor, em 

São Paulo

1ª 
Universidade 

do Ar

Faculdade de 
Letras e 
Ciências 

Humanas de 
Paris - França

2ª 
Universidade 

do Ar

Nasce a 
Universidade 
de Sudáfrica

19511947194719411939

Surgiu o Instituto Monitor, 
em São Paulo, o primeiro a 
oferecer sistematicamente 
cursos profissionalizante a 

distância por 
correspondência.

Inicia-se a transmissão 
das aulas de quase 
todas as matérias 

literárias por meio da 
Rádio Sorbonne.

A única universidade a 
distância da África, 

que se dedica 
exclusivamente a 

desenvolver cursos 
nesta modalidade.

Primeira Universidade 
do Ar, que durou dois 

anos.

Surge a Nova 
Universidade do Ar, 

patrocinada pelo 
SENAC, SESC e 

emissoras associadas.
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A Chicago 
TV College -

EUA

Educação a 
Distância não 

formal no Brasil

Fundação em 
São Paulo, a 

Ocidental 
School, de 

origem 
americana.

Fundação Padre 
Landell de 

Moura criou seu 
núcleo de 

Educação a 
Distância.

De 1969 até 
1990 -

Universidade 
Aberta

19691967196219591956

Inicia a transmissão de 
programas educativos pela 

televisão, cuja influência pode 
notar-se rapidamente em outras 

universidades do pais que não 
tardaram em criar unidade de 

ensino a distância, baseada 
fundamentalmente na televisão.

É fundada, em São 
Paulo, a Ocidental 
School, de origem 

americana, focada no 
campo da eletrônica.

Foram criadas em vários 
países a Universidade 
Aberta que ministrava 

praticamente dos os seus 
curso na modalidade a 

distância.

A Diocese de Natal - RN. cria 
algumas escola radiofônicas, 
dando origem ao movimento 

de educação Básica (MEB).

O Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal inicia 

suas atividades na área de 
educação pública com 

metodologia de ensino por 
correspondência.
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Projeto 
Minerva

TV Ceará 
começam os 
cursos das 

antigas 5ª a 8ª 
séries.

Telecurso da 
Fundação 
Roberto 
Marinho

UNB 

Fase 1

Universidade 
Aberta de Brasília

19921979197619741970

Surge o Projeto Minerva, 
convênio entre Fundação 
Padre Landell de Moura e 
Fundação Padre Anchieta 
para produção de textos e 

programas.

É criado o Sistema Nacional 
de Tele educação, 

destacando-se o Telecurso 
da Fundação Roberto 

Marinho

É criada a Universidade 
Aberta de Brasília, 

acontecimento bastante 
importante na Educação a 
Distância do nosso país.

Surge o Instituto Padre Reus e 
na TV Ceará começam os 
cursos das antigas 5ª a 8ª 

séries, com material 
televisivo, impresso e 

monitores.

A Universidade de 
Brasília, pioneira no uso 
da Educação a Distância, 

no ensino superior.



En
si

n
o

 a
 D

is
tâ

n
ci

a 
-

EA
D

 

LDB

Universidade 
Aberta do 

Brasil.

Portaria nº 
10, de 02 de 

junho de 
2009.

Universidade 
Federal Rural 

do 
Semiárido.

EAD e 
Cenário 

Corporativo.

20182014200920051996

Normalização da EAD 
pela lei 9.394/96 como 

modalidade válida e 
equivalente para todos 

os níveis de ensino..

Entra em vigor a portaria nº 
10, de 02 de junho de 2009, 

que fixa critério para a 
dispensa de avaliação In loco e 
deu outras providências para 

Educação a Distância no 
Ensino Superior no Brasil.

Empresas apostam na 
capacitação dos 

colaboradores visto os 
benefícios que um 
treinamento traz.

É criada a Universidade Aberta 
do Brasil, uma parceria entre o 

MEC, estados e municípios; 
integrando cursos, pesquisas e 

programas de Educação 
Superior a Distância.

Primeira aula do Curso 
de Licenciatura em 

Computação da UFERSA 
- Marcelino Viviera.



Benefícios do Ensino a Distância - EAD 
Conteúdo EAD Conteúdo Presencial

Economia Financeira e 
de Tempo.

Objetos
de 

Aprendizagem
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O EAD elimina qualquer barreira geográfica e é capaz de educar de

maneira inovadora através das diversas tecnologias atualmente

disponíveis.

Uma aprendizagem na modalidade EAD torna possível na busca da

capacitação profissional em todas as áreas.

Na área contábil há um diversidade de oportunidades que tornam

possível a busca e apropriação do conhecimento atualizado.

O capital intelectual não sofre com crises econômicas e é o alicerce

mais resistente da profissão contábil.

EAD na  Capacitação Profissional.



Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

https://conbcon.com.br/

https://conbcon.com.br/
https://conbcon.com.br/
https://conbcon.com.br/


Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

http://idg.receita.fazenda.gov.br/videos/videos-do-atendimento-virtual

http://idg.receita.fazenda.gov.br/videos/videos-do-atendimento-virtual


https://academiafortes.elore.com.br/apresentacao/contabilidade-2-0-o-marketing-para-conquistar-mais-clientes-
estrategicos

Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

https://academiafortes.elore.com.br/apresentacao/contabilidade-2-0-o-marketing-para-conquistar-mais-clientes-estrategicos
https://academiafortes.elore.com.br/apresentacao/contabilidade-2-0-o-marketing-para-conquistar-mais-clientes-estrategicos
https://academiafortes.elore.com.br/apresentacao/contabilidade-2-0-o-marketing-para-conquistar-mais-clientes-estrategicos


Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia

http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia


https://academiafortes.elore.com.br/busca?avancada=true&categoria_id=503&modalidade=EAD

Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

https://academiafortes.elore.com.br/busca?avancada=true&categoria_id=503&modalidade=EAD
https://academiafortes.elore.com.br/busca?avancada=true&categoria_id=503&modalidade=EAD
https://academiafortes.elore.com.br/busca?avancada=true&categoria_id=503&modalidade=EAD


Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

http://emkt.fenacon.org.br/emkt/tracer/?1,4905
450,7e8e98fd,3f25

http://www.fenacon.org.br/media/upload
s/revistas/FENACON_186_SITE.pdf

http://emkt.fenacon.org.br/emkt/tracer/?1,4905450,7e8e98fd,3f25
http://www.fenacon.org.br/media/uploads/revistas/FENACON_186_SITE.pdf
http://www.fenacon.org.br/media/uploads/revistas/FENACON_186_SITE.pdf
http://www.fenacon.org.br/media/uploads/revistas/FENACON_186_SITE.pdf
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Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead


Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

http://www.fbc.org.br/cursos/?estado=0&cidade=0&category=6

http://www.fbc.org.br/cursos/?estado=0&cidade=0&category=6
http://www.fbc.org.br/cursos/?estado=0&cidade=0&category=6
http://www.fbc.org.br/cursos/?estado=0&cidade=0&category=6


Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

http://www.crc.org.br/Publicacoes/PensarContabil

http://www.crc.org.br/Publicacoes/PensarContabil
http://www.crc.org.br/Publicacoes/PensarContabil
http://www.crc.org.br/Publicacoes/PensarContabil


https://crcrj.elore.com.br/home

Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.

https://crcrj.elore.com.br/home
https://crcrj.elore.com.br/home
https://crcrj.elore.com.br/home


Instrumentos do EAD na  Capacitação Profissional.





B
en

ef
íc

io
s 

d
o

 E
n

si
n

o
 a

 D
is

tâ
n

ci
a 

-
EA

D
 





Referências Bibliográficas

• https://www.timetoast.com/timelines/linha-do-tempo-da-evolucao-
da-ead-no-mundo-e-no-brasil Acesso em: 26 jun 2018

• http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/bibliografia/527/2004/12/e
ducacao_a_distancia_-_o_estado_da_arte Acesso em: 26 jun 2018

• VIANNEY, J.; TORRES, P. L.; SILVA, E. A universidade virtual no Brasil: o ensino superior a 
distância no país. Tubarão: Editora Unisul, 2003.

• ______. “O ensino superior no Brasil”. In: A educação superior virtual na América 
Latina e no Caribe. Curitiba: Champagnat, 2005. VOIGT, E. WEB 2.0, E-Learning 2.0, EAD 
2.0: para onde caminha a educação a distância? Abr. 2007, p. 2. Disponível em: 
http://www. abed.org.br/congresso2007/tc/55200750254PM.pdfs. Acesso em: 28 jun
2018

https://www.timetoast.com/timelines/linha-do-tempo-da-evolucao-da-ead-no-mundo-e-no-brasil
http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/bibliografia/527/2004/12/educacao_a_distancia_-_o_estado_da_arte


(85) 3231.4365

(21) 99202.8591

mchaves.edu@gmail.com

https://www.mchavesedu.com/

@mchavesedu
https://www.facebook.com/pg/mchavesedu/about/?ref=page_internal

https://www.mchavesedu.com/blog

https://www.mchavesedu.com/
https://www.facebook.com/pg/mchavesedu/about/?ref=page_internal
https://www.mchavesedu.com/blog

