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A Gazeta dos Municípios

Forte chuva em Taubaté desmorona 
asfalto e abre cratera em rua

no Jardim das Nações

ACIT apoia e divulga cursos
desenvolvidos pelo SEBRAE

Embraer divulga orientações
técnicas para higienização
em aeronaves comerciais

Neste domingo (7), no 
bairro Jardim das Nações 
em Taubaté, parte do as-
falto desabou e uma crate-
ra se abriu na rua Argenti-
na. Segundo a prefeitura, a 
tubulação estava desgasta-
da e não aguentou o gran-
de volume de chuva deste 
final de semana. 
A rua Argentina, situada 
na lateral do estádio “Jo-

O SEBRAE está com va-
gas abertas para os pro-
gramas vocacionais. Serão 
formados quatro grupos 
de acordo com o ramo de 
atividade para capacitação 
em conjunto com o obje-
tivo de melhorar a gestão, 
reduzir custos e aumentar 
o faturamento. Os encon-
tros serão 100% online 
e gratuitos e estão sendo 
oferecidas 1.100 vagas no 
total.
A ACIT é parceira do SE-
BRAE na divulgação des-
ses cursos e oferece aos 
seus associados a oportu-
nidade de participar des-
ses programas, que tem 
como objetivo capacitar e 
acompanhar os profissio-
nais e empresas com foco 
em planejamento, redução 
de custos e aumento de fa-
turamento.
Serão formados quatro 
grupos: varejo digital, be-
leza e estética, alimenta-
ção fora do lar e economia 
criativa. As turmas terão 
de cinco a seis encontros 
coletivos, além de consul-
torias individuais àqueles 
que completarem 75% de 
presença nas atividades 
em grupo.
Os encontros para a turma 
de varejo digital aconte-
cem entre os dias 09 e 31 
de março em seis opor-
tunidades, das 18h30 às 

A Embraer divulgou 
orientações técnicas para 
aplicação de luzes UV-C 
para higienização do co-
ckpit, assim como desin-
fetantes de longa duração 
para cabine das aeronaves 
comerciais da empresa. 
De acordo com essas es-
pecificações, a utilização 
de luzes UV-C no cockpit 
irá eliminar o vírus da Co-
vid-19. Já os desinfetan-
tes, compatíveis com os 
materiais das aeronaves, 
foram desenvolvidos com 
base em extensos testes 
e facilidade de aplicação 
para todas as superfícies 
na cabine de passageiros e 
no cockpit. 
“A Embraer está traba-
lhando continuamente na 
busca de soluções que au-
xiliem seus clientes e suas 
operações,” disse Johann 
Bordais, Presidente e CEO 
da Embraer Serviços & 
Suporte. “O principal ob-
jetivo destas orientações 
é eliminar ou inativar efe-
tivamente um microrga-
nismo ou vírus tanto no 
cockpit quanto na cabine 
de passageiros por meio 
de um procedimento fácil 
e eficaz.”
 O documento inclui infor-

aquinzão”, está interdita-
da. A Secretaria de Obras 
informou que os reparos 
devem ser feitos em um 
prazo de até quatro meses, 
até lá, o trecho segue blo-
queado.
De acordo com a prefei-
tura, o local cedeu por 
causa da ruptura de uma 
tubulação que passa pelo 
trecho, que já estava des-

20h30. Serão 300 vagas 
no total.
Empreendedores do seg-
mento de beleza e estética 
também terão seis encon-
tros entre os dias 15 e 31 
de março, das 18h30 às 
20h30, também com 300 
vagas. Podem se inscrever 
barbeiros, cabeleireiros, 
designer de sobrancelhas, 
depiladores, esteticistas, 
manicures, pedicures e 
maquiadores.
Para quem trabalha com 
alimentação fora do lar, 
serão cinco encontros 
entre os dias 16 e 30 de 
março, das 15h às 17h. 
São 300 vagas. Podem se 
inscrever bares, restauran-
tes, lanchonetes, pizzarias, 
marmitarias, hamburgue-
rias, pastelarias, esfiharias, 
sorveterias, churrascarias, 
açaiterias, entre outros.
Por fim, as turmas de eco-
nomia criativa terão seis 
encontros entre os dias 22 
de março e 07 de abril, das 
18h30 às 20h30. Serão 200 
vagas para profissionais da 
música, audiovisual, artes 
cênicas, visuais e urbanas.
As inscrições estão aber-
tas e as vagas são limita-
das. Durante o programa, 
cada grupo terá uma trilha 
de capacitação formatada 
de acordo com as necessi-
dades de cada setor e con-
teúdo específico do seu 

mações para as aeronaves 
comerciais EMB 120 Bra-
silia e as famílias de jatos 
ERJ 145, de E-Jets e de 
E-Jets E2. Atualmente, há 
mais de 100 clientes que 
operam uma frota de qua-
se 2.500 aviões comerciais 
da Embraer em mais de 80 
países.
 Em dezembro de 2020, a 
Embraer divulgou orienta-
ções técnicas para auxiliar 
clientes a definir correta-
mente as características e 
os requisitos de carga para 
o transporte das vacinas 
contra a Covid-19 utilizan-
do os aviões comerciais da 
Empresa. O transporte de 
vacinas contra a Covid-19 
requer temperaturas muito 
baixas, que só podem ser 
mantidas com a utilização 
de gelo seco. Um avião da 
Embraer pode transportar 
mais de cem mil vacinas, 
dependendo da configu-
ração do avião e dos re-
cipientes utilizados. As 
orientações divulgadas in-
cluem informações técni-
cas como, por exemplo, a 
forma como os operadores 
devem carregar e descar-
regar cada aeronave.
 Em relação aos produtos 
da Embraer, a Empresa 

gastada. Esta já é a segun-
da cratera que se abre na                        
cidade em menos de um 
mês. 
No 13 de fevereiro, uma 
outra cratera se abriu na 
rotatória que dá acesso à 
Esplanada Santa Terezi-
nha. Segundo a prefeitura, 
o problema no local tam-
bém era por causa de uma 
tubulação desgastada.

segmento para aumentar 
sua rede de contatos e as 
oportunidades de geração 
de negócios.
Os interessados podem se 
inscrever pelo site ou pro-
curar o Escritório Regio-
nal do Sebrae-SP em São 
José dos Campos na Rua 
Humaitá, 227, no Centro. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3519-4810 
(opção 4) ou WhastApp 
(12) 3519-4811.
Programa ALI - Agentes 
locais de Inovação
Também estão abertas as 
inscrições para o Progra-
ma ALI, coordenado pelo 
Ministério da Economia, 
gerido pela ABDI e execu-
tado pelo Sebrae e Senai, 
que farão os atendimentos 
aos empresários.
O programa é voltado para 
donos de micro ou peque-
nas empresas dos setores 
de comércio, serviço ou 
indústria, com o objetivo 
de promover melhorias 
rápidas, de baixo custo e 
de alto impacto para quem 
deseja aumentar a compe-
titividade do negócio e se 
destacar no mercado, por 
meio de um acompanha-
mento contínuo e consul-
torias personalizadas com 
especialistas qualificados 
para reduzir custos, con-
quistar clientes e melhorar 
as vendas.

divulgou um Boletim de 
Serviços que permite aos 
operadores das aeronaves 
ERJ 145 a instalação dos 
filtros HEPA de alta efici-
ência, que já são padrão de 
série em todas as versões 
das famílias de E-Jets e de 
E-Jets E2 de jatos comer-
ciais. Os filtros HEPA são 
extremamente eficientes, 
capturando 99,97% das 
partículas transportadas 
pelo ar e outros contami-
nantes biológicos, como 
bactérias, vírus e fungos. 
Essa tecnologia também 
está disponível nos jatos 
executivos da Embraer, 
com os filtros HEPA sendo 
padrão nos jatos Praetor 
500 e Praetor 600.
A Embraer também 
aprovou o uso de Mi-
croShield360 e Baco-
ban, sistemas desinfe-
tantes preventivos de 
longa duração que, quan-
do aplicados no interior 
das aeronaves, inibem                                                          
continuamente o cresci-
mento de microrganismos, 
vírus e bactérias. A combi-
nação desses novos recur-
sos com os já existentes 
equivale a um maior nível 
de proteção para os passa-
geiros. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Escolas do Estado abrem 
para alunos mais vulneráveis

Esta medida ocorre, por 
conta do Estado ter sido 
reclassificado na fase ver-
melha. As unidades abrem 
para atividades presen-
ciais aos alunos que mais 
precisam e continuam no 
limite máximo de até 35% 
dos alunos ao dia. A me-
dida vale até o dia 19 de 
março, quando deve haver 
uma nova classificação do 
Plano SP.
O recomendado pelo Go-
verno de SP, é que nessa 
classificação estejam os 
alunos que estão em pro-
cesso de alfabetização; 
que apresentam maiores 
déficits de aprendizagem 
decorrentes do ensino não-
-presencial; têm dificulda-
de de acesso à tecnologia, 
como também os que de-
pendem da merenda e da 
educação especial.
Na fase vermelha, a fre-
quência presencial não é 
obrigatória e o ensino re-
moto será mantido, com 
aulas transmitidas diaria-
mente pelo Centro de Mí-
dias da Secretaria de Edu-
cação do Estado.
As redes municipais e 
particular têm autonomia 

para fazer o próprio pla-
nejamento, respeitando os 
limites legais e os protoco-
los do Plano SP. Nas cida-
des onde houver decretos 
que impedem as aulas pre-
senciais, as escolas fun-
cionam apenas para aten-
dimento administrativo e 
merenda, caso o decreto 
local permita.
Para os alunos que estu-
dam no período noturno, 
a partir desta segunda, as 
aulas presenciais ocorrem 
no máximo até as 20h, e 
o limite também vale para 
as escolas de período in-
tegral. Respeitando o ho-
rário máximo de 20h, os 
estudantes poderão se ali-
mentar na escola e utilizar 
os recursos tecnológicos 
em qualquer momento do 
dia. A aplicação de provas 
para aos que estiverem 
nas atividades presenciais, 
deve respeitar os proto-
colos de segurança. E aos 
que tiverem condições ou 
necessidades de permane-
cer em atividade remota, 
precisam retirar as provas 
impressas nas escolas e 
devolvê-las até o dia 26 de 
março.

Durante as atividades pre-
senciais, as escolas de toda 
a rede estadual devem 
cumprir os protocolos es-
tabelecidos pelo Plano SP. 
Ao entrarem nas unidades, 
todas as pessoas terão a 
temperatura aferida e o 
indivíduo que estiver com 
37,5 graus ou mais será 
orientado o retorno para 
casa.
Estudantes e servidores 
devem lavar as mãos com 
água e sabão ou higienizar 
com álcool em gel 70% ao 
entrar na escola. É obriga-
tório o uso de máscara de 
tecido dentro da escola. Os 
servidores devem utilizar 
além da máscara de tecido, 
e o protetor de face duran-
te sua jornada presencial. 
Dentro das salas, os alunos 
devem manter o distancia-
mento de 1,5 metro.
Eventos como feiras, pa-
lestras, seminários, com-
petições e campeonatos 
esportivos, entre outros, 
estão proibidos. 
Já as atividades de educa-
ção física, artes e correla-
tas podem ser realizadas, 
preferencialmente ao ar 
livre.
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SEBRAE oferece curso
voltado para o delivery

De acordo com Paulo Guedes 
Auxílio Emergencial

ficará entre R$ 175 e R$ 375
Cresce número de

mulheres motociclistas
no Estado de São Paulo

O Decola Delivery, serão 
três dias voltados para 
apoiar o(a) empresário(a) 
na estruturação do deli-
very em seu negócio.
O curso oferece conteúdos 
de finanças voltadas ao 
controle de caixa, marke-
ting digital, indicadores 
e controles e indicadores 
do delivery, tudo de for-
ma prática, para que o(a) 
comerciante possa sair do 

Foi afirmado nesta segun-
da-feira (8) pelo ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, que a nova rodada do 
Auxílio Emergencial terá 
valores entre R$ 175 e R$ 
375, dependendo da com-
posição das famílias bene-
ficiadas. Ainda, segundo 
ele, o valor médio será de 
R$ 250.
A PEC emergencial, que 
autoriza a extensão do 
benefício, foi aprovada 
pelo Senado e mas ainda 
passará pela Câmara dos 
Deputados. A expectativa 
do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), é a 
de que o texto seja aprova- Com a pandemia e a ne-

cessidade de fechamento 
do comércio para a pre-
venção à Covid-19, a de-
manda por serviços de de-
livery cresceu e se tornou 
uma opção para as pesso-
as que perderam ou tive-
ram a renda reduzida. Em 
uma área majoritariamen-
te masculina, as mulheres 
representam 25% do total 
de motociclistas no Esta-
do de São Paulo e buscam 
seu espaço enfrentando 
desafios diários sobre duas 
rodas. Segundo dados do 
Detran.SP, de janeiro de 
2019 a janeiro deste ano, 
houve um aumento de 8% 
no número de mulheres 
habilitadas em todas as ca-
tegorias para a condução 
de motocicletas, passando 
de 2,2 milhões para quase 
2,5 milhões. Um levanta-

curso e já aplicar em seu 
negócio.
Voltados para empresários 
MEI e ME (com CNPJ), os 
encontros serão nos dias 
10, 11 e 12 de março, com 
duas horas de duração, das 
9h às 11h, de forma gratui-
ta totalmente online pela 
plataforma Microsoft Te-
ams.
Ocorrerá também os en-
contros coletivos, onde os 

do na próxima quarta-feira 
(10), se houver acordo.
Em entrevista no Palácio 
do Planalto, Guedes de-
clarou:  “Esse é um valor 
médio (R$ 250), porque, 
se for uma família mono-
parental, dirigida por uma 
mulher, aí já é R$ 375. Se 
tiver um homem sozinho, 
já é R$ 175. Se for o ca-
sal, os dois, ai já são R$ 
250. Isso é o Ministério 
da Cidadania, nós só for-
necemos os parâmetros 
básicos, mas a decisão da 
amplitude é com o Minis-
tério da Cidadania”.
Guedes também disse que 
para “reduzir a pobreza e mento feito no ano passa-

do pelo Infosiga SP, ban-
co de dados do Programa 
Respeito à Vida gerencia-
do pelo Detran.SP, apon-
tou que somente 6,3% dos 
casos de acidentes de trân-
sito envolvem mulheres na 
direção (todos os modais), 
um percentual 16 vezes 
menor do que o número de 
acidentes com homens ao 
volante. As condutoras do 
sexo feminino represen-
tam 40% dos motoristas 
de todo o Estado, um total 
de cerca de 26 milhões de 
condutores. De janeiro de 
2016 a janeiro de 2021, 
407 motofretistas homens 
perderam a vida no Esta-
do, enquanto entre mulhe-
res motofretistas três óbi-
tos envolvendo acidentes 
foram registrados. “O bai-
xo número de mulheres na 

empresários e empresárias 
terão consultorias indi-
viduais, de planejamento 
de vendas e de redução de 
custos. 
O link para a ter aces-
so a sala de aula online,                 
será encaminhado a        to-
dos os participantes inscri-
tos. 
Para fazer sua inscrição é 
só acessar o link: http://bit.
ly/decoladelivery

a miséria no Brasil” é ne-
cessário “botar o dinheiro 
onde está o mais pobre e 
não nos intermediários”.
“Se nós quisermos reduzir 
a pobreza e a miséria no 
Brasil, você tem que dar 
o dinheiro direto para os 
mais desfavorecidos, para 
os mais pobres que é o que 
a gente fez, que é a filoso-
fia lá atrás do bolsa escola, 
bolsa família. Agora, o au-
xílio emergencial acabou 
seguindo também uma li-
nha semelhante que é bo-
tar o dinheiro onde está o 
mais pobre e não nos in-
termediários”, afirmou o 
ministro. categoria somado à pru-

dência feminina contribui 
para a baixa estatística. As 
condutoras do sexo femi-
nino definitivamente são 
mais prudentes no trânsi-
to”, analisa Sílvia Lisboa, 
coordenadora do Progra-
ma Respeito à Vida.
No país, o número de mu-
lheres motociclistas cres-
ceu 96% em nove anos, 
de acordo com dados do 
Denatran (Departamen-
to Nacional de Trânsito), 
analisados pela Abraciclo 
(Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Simila-
res). Até novembro do ano 
passado eram 7,8 milhões, 
enquanto em 2011 elas 
somavam 4 milhões de 
carteiras de habilitação na 
categoria A.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI  

Nº 012/2021 DE AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 
            Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 48 da Lei 
101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, a Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí torna público que  
realizará às 17:30 horas do dia 10 de março de 2021, sem público presencial e 
através do facebook da Câmara Municipal devido à Pandemia de Covid-19, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, para discutir projetos de Revisão de Ações do Orçamento de 
2021. Convidamos os interessados e a população do Município para participarem 
através do referido canal. 
 
 

 
 

Ver. Roberto Medeiros Mendes 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

 
 
 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 005/2021 – No dia 
09 de março de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 005/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Hortifrutigranjeiros - Kit Merenda, às empresas: COMER-
CIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS EIRELI EPP, com valor total de 
R$ 26.920,00; TRANS HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS LTDA, 
com valor total de R$ 17.400,00; VALE SERV HORTIFRUTIGRAN-
JEIROS LTDA ME, com valor total de R$ 27.076,00. Ficam as empre-
sas convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 007/2021 – No dia 
09 de março de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMO-
LOGAR os itens do Pregão Nº 007/2021, referente ao objeto em epí-
grafe, qual seja: Aquisição de Câmara de Conservação de Vacinas, 
às empresas: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 
25.050,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Quais são os Prós e os Contras de fazer aulas online

Na última década, o apren-
dizado online se tornou 
mais acessível à medida 
que os alunos em poten-
cial descobrem que, não 
importa quais sejam suas 
obrigações diárias, eles 
podem encontrar maneiras 
de obter diplomas enquan-
to permanecem dentro 
de suas programações de 
trabalho e vida. Muitas fa-
culdades agora oferecem 
programas de aprendizado 
online, e o governo federal 
recentemente começou a 
disponibilizar aos pesqui-
sadores dados sobre matrí-
culas online e desempenho 
acadêmico.
O aprendizado online 
transcende o reino do ensi-
no superior. Temos o You-
Tube, por exemplo, que 
apresenta vídeos didáticos 
vão desde explicações so-
bre tópicos científicos a 
tutoriais passo-a-passo de 
culinária, programação e 
aquisição de línguas es-
trangeiras. O Google está 
financeiramente motivado 
com este projeto por dois 
motivos: Em primeiro lu-
gar, a empresa está pro-
curando um lugar seguro 
onde as marcas possam 
colocar anúncios; em se-
gundo lugar, análises de 
dados e pesquisas indicam 

que o público online está 
cada vez mais em busca de 
conteúdo educacional.
A ampla adoção da tec-
nologia da Internet tem 
sido o grande facilitador 
da educação online. Cerca 
de uma década atrás, nem 
todo mundo era capaz de 
configurar os equipamen-
tos e serviços necessários 
para concluir um progra-
ma de graduação online; 
ao mesmo tempo, nem 
todas as faculdades con-
seguiram descobrir como 
adaptar seus programas 
de graduação para entrega 
pela Internet.
Outro fator que deve ser 
levado em conta é a faci-
lidade que a internet traz 
para quem está interessa-
do em plagiar ou simples-
mente copiar algo. É claro 
que existem ferramentas 
de assessoria como o com-
prartcc.com.br que não de-
vem ser confundidas com 
plataformas de plágio, po-
rém, é uma preocupação 
constante entre os acadê-
micos de hoje em dia. A 
limitação de acesso em 
países como o Brasil tam-
bém é algo a ser levado em 
conta e que acaba limitan-
do um pouco a abrangên-
cia destes cursos online na 
sociedade.

Como tudo na vida, os 
futuros alunos devem dar 
uma boa olhada nas van-
tagens e desvantagens de 
uma educação universitá-
ria online. Aqui estão al-
guns fatores importantes 
para avaliar:
Flexibilidade: uma grande 
vantagem
Com poucas desculpas 
para não buscar o ensino 
superior a fim de obter um 
diploma, cada vez mais 
pessoas estão se voltando 
para aulas online na es-
perança de fortalecer suas 
carreiras e obter um bom 
salário. Independentemen-
te de suas obrigações, você 
deve ser capaz de tirar pro-
veito da flexibilidade que 
a educação online oferece, 
e não há virtualmente ne-
nhuma desvantagem a ser 
mencionada a esse respei-
to, talvez com a exceção 
de escolher muitas classes 
de uma vez. Aqueles que 
são novos na educação 
online devem primeiro se 
familiarizar com os cursos 
gratuitos na Internet para 
ter uma ideia de como eles 
funcionam.
Inovações e tecnologias 
avançadas: vantagem!
Outro aspecto positivo da 
educação online é que as 
inovações tecnológicas 

estão sendo aplicadas de 
maneiras práticas e con-
venientes, como semestres 
contínuos. Alguns diplo-
mas tornam os cursos in-
dependentes dominantes, 
o que significa que você 
pode completar todos os 
requisitos do currículo de 
acordo com um cronogra-
ma definido por si mesmo 
e sem ter que esperar pelo 
início de um novo semes-
tre.
Mais economia para tirar 
um diploma: muito vanta-
joso!
Fazer aulas online geral-
mente é mais barato do 
que fazer cursos no cam-
pus em universidades tra-
dicionais. Em geral, a edu-
cação online exige menos 
compras relacionadas a 
materiais de livros didá-
ticos e custos de viagens, 
permitindo que os alunos 
economizem fundos pre-
ciosos enquanto obtêm 
seus diplomas.
Autodisciplina e Respon-
sabilidade: Desvantagem
Onde quer que você possa 
acessar uma conexão de 
internet, seu curso online 
estará disponível. Contan-
to que você tenha a auto-
disciplina necessária para 
manter a continuidade 
de sua programação e se 
manter no controle, você 
terá a liberdade de fazer 
aulas online; no entanto, 
com a liberdade de fazer 
os cursos em seu próprio 
ritmo, vem a necessidade 
de maior responsabilida-
de, exigindo uma organi-
zação adequada para criar 
um cronograma viável que 
você possa cumprir de for-
ma realista. Você só estará 
em desvantagem se não 
for capaz de manter essa 
autodisciplina. Já imagi-
nou tudo o que você pre-

cisa organizar na sua vida 
para fazer um TCC em um 
curso online?
Dedicar a maior parte do 
seu tempo para concluir 
programas de graduação 
online pode sair pela cula-
tra se você acabar negli-
genciando outros aspectos 
de sua vida. Lembre-se de 
aproveitar a flexibilidade 
dos cursos online, que per-
mitem que você aproveite 
o tempo de inatividade que 
pode passar com amigos e 
familiares.
Foco total no curso: Difi-
culdade
Uma desvantagem poten-
cial de fazer aulas online 
é que, se você não estiver 
totalmente comprometido 
em obter seu diploma, po-
derá levar anos para con-
cluir o programa. Fazer 
suas tarefas, ler os mate-
riais necessários, interagir 
com seus professores e 
colegas e fazer os exames 
depende inteiramente de 
você. Ao contrário da ex-
periência no campus, onde 
sua simples presença em 
uma sala de aula cheia de 
outros alunos e um profes-
sor atual ajuda a adicionar 
pressão e urgência para 
cumprir compromissos, 
você pode encontrar uma 
tentação maior de ignorar 
obrigações ao escolher a 
rota de educação online.
Se você é do tipo que se 
distrai facilmente, pode 
procrastinar; é ainda pior 
quando você não tem os 
olhos focados firmemente 
em ganhar o seu diploma, 
pois isso pode fazer com 
que você desista se não se 
sentir inspirado.
Interação social menor: 
uma grande desvantagem
Socializar em tempo real 
com colegas pode ser po-
sitivo ou negativo, e isso 

depende do tipo de pessoa 
que você é. A interação 
no campus pode ser esti-
mulante em muitos casos, 
mas também pode ser uma 
distração para alguns alu-
nos. Por outro lado, a in-
teração online pode ser 
igualmente estimulante, 
mas também pode fazer 
você se sentir como se 
estivesse sozinho em seu 
curso devido à falta ine-
rente de uma presença fí-
sica. Sempre que surgir a 
oportunidade de entrar em 
contato com seus instruto-
res, conselheiros e colegas 
de classe, você deve apro-
veitar isso.
Conexões pessoais com 
colegas e professores: ou-
tra desvantagem
As redes sociais pessoais 
por meio de organizações 
universitárias podem ser 
limitadas no mundo onli-
ne. O networking funciona 
como um elemento impor-
tante na conexão em busca 
de oportunidades de traba-
lho, ou seja, cabe a você 
aproveitar as alternativas 
online para obter resulta-
dos semelhantes.
Sentar-se com seus profes-
sores para uma conversa 
presencial nem sempre é 
possível em cursos online, 
e é aqui que certas nuances 
da comunicação não ver-
bal podem ser perdidas. 
Agendar reuniões online 
com seus professores é 
extremamente importante 
para garantir que você ob-
tenha o tipo certo de fee-
dback sobre seu trabalho; 
você realmente não quer 
se tornar apenas mais um 
aluno anônimo em vez de 
um aluno ávido que enten-
de que a conexão pessoal é 
uma das melhores manei-
ras de avançar em um am-
biente de aprendizagem.


