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Editorial

É com entusiasmo que apresentamos Educação a Distância - Revista Cientí-
fica do Centro Universitário Claretiano, um periódico voltado para a Educação 
a Distância no Brasil e no mundo, com o objetivo de compartilhar assuntos vol-
tados para os processos sócio educativos e sua interação com as tecnologias em 
tempos e espaços diversos.

Sentimo-nos honrados e ao mesmo tempo cientes da nossa dedicação e 
responsabilidade ao sermos apontados pelo MEC em 2010 como uma das mel-
hores instituições do País em Ensino a Distância. A Revista surge em um mo-
mento ímpar, em que buscamos essa interação e reflexão com toda a comunidade 
acadêmica, na contínua construção para a consolidação e qualidade do ensino 
no Brasil.

Nesta edição nossos leitores poderão conferir oito artigos, um relato de 
experiência e uma resenha.

A contribuição das instituições católicas para a educação a distância no 
Brasil abre esta primeira edição com um tema interessante, de cunho histórico, 
humanista e de vanguarda. A gestão de cursos de extensão a distância é outro 
assunto que nos trazer elementos concretos e inspiradores para a estruturação 
na modalidade extensão, tão importante no aperfeiçoamento profissional. O 
ensino presencial e virtual é contracenado no ensino de Artes. Direito e cidada-
nia são temas que não poderiam ficar de fora, trazendo-nos uma boa aula de con-
ceitos constitucionais e a democratização do ensino. Recursos computacionais 
aplicados a aprendizagem EaD Claretiano revelam os problemas e soluções para 
um constante aprimoramento, visando a qualidade do ensino e a interdisciplin-
aridade. Um enfoque sobre as motivações e flexibilização dos estudos traz pós e 
contras e levanta os preconceitos sob uma ótica ampliada. Abordagem humani-
sta também enriquece a discussão teoria e prática à luz de Paulo Freire e Carl 
Rogers. Inclusão e deficiência visual, experiência com vídeo aula na Saúde e um 
resumo sobre a relação entre Heurísticas de usabilidade de software e de Ensino-
aprendizagem são mais três contribuições que fecham esta tão esperada edição.

Boa leitura!
Os editores
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