
Campo Grande conta com unidade da PUC Minas Virtual 

Moradores do Mato Grosso do Sul já podem fazer sua pós-graduação a 

distância em uma das mais renomadas Universidades do país  

 

 Desde Julho de 2015, a PUC Minas Virtual está presente na cidade de 

Campo Grande por meio de seu polo de apoio presencial na Escola General 

Osório. A instituição de ensino é respeitada e conhecida na cidade pela 

qualidade do serviço prestado, pela excelência no atendimento ao aluno e por 

possuir infraestrutura e suporte adequados para a execução das atividades 

acadêmicas presenciais necessárias para os cursos ofertados pela PUC Minas 

e de acordo com o modelo de EAD adotado pela Universidade. 

 A abertura de novos polos é parte do planejamento estratégico de 

expansão da PUC Minas, que visa a atender a demanda de formação superior, 

através da expertise da Universidade em educação a distância, suprindo a 

necessidade de diversas regiões do país em relação ao acesso ao ensino de 

qualidade. 

 A PUC Minas possui 17 anos de experiência no ensino a distância e  

vem ampliando sua ação educativa por meio de projetos e cursos destinados a 

alunos tanto no Brasil quanto no exterior, com o auxílio das mais modernas 

tecnologias da informação e comunicação. 

 Além de contar com toda a qualidade da PUC Minas, uma das mais 

renomadas universidades do país, os alunos da educação a distância  

têm à sua disposição cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, 

acompanhamento de professores, de assistentes acadêmicos e suporte 

tecnológico constante. 

 Professores e alunos, geograficamente distantes, interagem por 

intermédio dos sistemas de comunicação desenvolvido especialmente para 

isso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os cursos são ministrados 

totalmente a distância, com alguns encontros presenciais, no polo de apoio 

presencial – Escola General Osório, para a realização das provas e 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os participantes têm 

acesso a um material didático exclusivo composto por videoaulas, textos e 

artigos científicos e anotações dos professores referentes aos conteúdos das 

vídeoaulas. Além disso, os alunos possuem acesso a uma biblioteca digital que 



contém a bibliografia básica do curso e mais de 10.000 títulos das mais 

respeitadas editoras acadêmicas. 

 De acordo com César Rafael, da coordenação de polos da PUC Minas 

Virtual, “em sua atuação, a PUC Minas Virtual prioriza o compromisso com a 

qualidade e com o aluno. Nesse sentido, as características essenciais da 

educação a distância – flexibilidade, atemporalidade e extraterritorialidade – 

são sempre utilizadas em favor do aluno”. Em um país de dimensões 

continentais como o Brasil, a educação a distância desponta como uma das 

mais democráticas formas de acesso à educação superior da 

contemporaneidade. 

 


