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Egresso da primeira turma do polo de Niterói do Curso de
Licenciatura em Pedagogia da UNIRIO.

Relato de Experiência: Sérgio Luiz Rosendo
Meu nome é Sérgio Luiz Rosendo, tenho
52 anos, e, em 2008, ingressei na UNIRIO, no
curso de Pedagogia 1 º turma do polo de Niterói,
tendo colado grau no mês de março de 201 2.
Apesar das dificuldades naturais de um
curso de qualidade como este, pude completá-lo
com certa tranquilidade, conseguida com o apoio
e a união dos colegas e a organização do meu
tempo para estudos. Muitos desistiram ou
tiveram que, por vezes, trancar período; mas isto
é normal em qualquer graduação.
A escolha do curso, não posso negar,
muito se deveu ao fato de ser ele o único em
instituição pública e a distância, com polo na
cidade. Digo isto porque já me havia
anteriormente matriculado na UFRJ na mesma
graduação, mas em curso regular, e tive de
trancá-lo devido à falta de tempo para cumprir a
grade oferecida. É importante salientar que o

nome da instituição UNIRIO também me seduziu,
haja vista a admiração que os alunos da UFRJ
mostravam por nossa universidade.
A EAD, na verdade, não é mais uma
modalidade de ensino; ela é reflexo de recursos e
de dinamicidade explorados em todos os cursos
regulares ou a distância. Observe-se que, apesar
de a faixa etária dos alunos atualmente ser alta,
ela tenderá a baixar, à medida que os resultados
positivos forem aparecendo. Aqueles que não
dispõem de tempo para frequentar salas de aula
procurarão na EAD possibilidade de estudos, mas,
percebendo a qualidade dos cursos, outros,
mesmo não tendo problemas de horário,
migrarão para um ensino que lhes possibilite
administrar seu tempo de acordo com seus
interesses.
O respeito pela modalidade vem
crescendo e, em momento algum, percebi
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qualquer distinção entre a modalidade presencial
e a distância. Vale ressaltar que em qualquer
curso a performance do discente é fundamental
para a sua formação, sendo o grande diferencial a
ser utilizado. Se encontrarem muitas dificuldades
no início, continuem, pois é como uma bola
rolando ladeira abaixo: à medida que vai rolando,
vai embalando. E como diz Cazuza, “O tempo não
para...”, realmente ele passa muito rápido. Por isso
curtam o mais que puderem seus colegas e
momentos e acreditem: no ensino a distância não
há isolamento, muito pelo contrário, o que existe
é muita solidariedade e amizade.
Abraços!
Sérgio.
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