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RESUMO – As pesquisas no meio universitário são extremamente relevantes para 15 
a formação de profissionais qualificados, fomentando o pensamento crítico e a 16 
capacidade de resolução de problemas. No ano de 2020 a Universidade Federal de 17 
Goiás (UFG) suspendeu suas aulas devido a pandemia mundial de coronavírus, 18 
dessa forma, muitas iniciações científicas tiveram que ser paralisadas. Para entender 19 
o efeito da suspensão das atividades acadêmicas nessas pesquisas, o Programa de 20 
Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos desenvolveu esse estudo, por meio 21 
de ferramentas remotas, sobre a continuidade dos projetos desenvolvidos pelo 22 
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) na Escola de Agronomia da 23 
UFG durante o período de pandemia. Os resultados registraram que a maioria das 24 
pesquisas continuaram, porém, foram necessárias adaptações, principalmente em 25 
relação ao uso de novas tecnologias como método de abordagem para coleta de 26 
informações. Então, foi possível observar que a pandemia da COVID-19 causou  27 
diferentes impactos nas iniciações científicas desenvolvidas na Escola de 28 
Agronomia da UFG. 29 
 30 
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 32 
INTRODUÇÃO  33 
 34 

As pesquisas acadêmicas são estudos desenvolvidos por alunos com o auxílio de 35 
docentes, nas quais o principal objetivo é garantir que os discentes conquistem mais 36 
conhecimento em suas respectivas áreas de formação. O nascimento de uma pesquisa requer a 37 
existência de uma dúvida relativa a determinada área de estudo, ou seja, a realização dessas 38 
pesquisas contam com a solução e/ou compreensão de problemas que são enfrentados por 39 
diferentes âmbitos da sociedade, sendo assim, podem ser responsáveis por diversas formas de 40 
desenvolvimento e inovação, sejam sociais, científicas ou tecnológicas (VIEIRA,1988). Esses 41 
estudos são  vistos como garantia de excelência universitária, acredita-se que as pesquisas 42 
acadêmicas podem favorecer a formação de melhores profissionais, visto que, possibilita 43 
adquirir uma experiência prática e um conhecimento sistemático, baseados em reflexões, fatos 44 
e estudos científicos, não apenas em opiniões e teorias pré-estabelecidas (MARTINS, 2008).  45 
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Segundo o Relatório de Gestão de 2019, de 2018 para 2019 houve um aumento de 193 46 
para 221 Grupos de Pesquisa na Universidade Federal de Goiás (UFG) cadastrados no Diretório 47 
de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 48 
(CNPQ). Além disso, no ano de 2019 havia um total de 2945 projetos de pesquisas em 49 
andamento distribuídos por todas regionais da UFG e foram publicados 3029 artigos em 50 
revistas, 306 livros, 1158 capítulos de livros e 2823 artigos foram divulgados em eventos de 51 
cunho científico. Dentre essas pesquisas estão aquelas que pertencem ao Programa Institucional 52 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e as que fazem parte do Programa Institucional 53 
Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), que incentivam os alunos de graduação a 54 
desenvolverem pesquisas com o auxílio de docentes, com o intuito de melhorarem o 55 
conhecimento e talento através de estudos científicos (INPE, [s.d.]). 56 

As pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás estavam em crescimento, 57 
porém, em Fevereiro de 2020 o Brasil começou a enfrentar a pandemia do coronavírus. 58 
Coronavírus trata-se de uma família viral que é responsável por causar infecções respiratórias 59 
em quem o contrai, sabendo disso, a nomeada COVID-19 é uma doença causada pelo agente 60 
SARS-COV-2. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 80% dos pacientes são 61 
assintomáticos, mas 20% exigem atendimento hospitalar. Percentualmente o número parece 62 
pequeno, todavia essa doença se trata de uma infecção que pode ser transmitida com facilidade, 63 
o que pode colapsar o sistema de saúde do país. Por esse motivo o Ministério da Saúde teve que 64 
desenvolver maneiras de diminuir o contágio e dentre as atitudes tomadas está o isolamento 65 
social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Sendo assim, com a pandemia da COVID-19 o 66 
calendário acadêmico do ano de 2020 da Universidade Federal de Goiás foi suspenso, ficando 67 
definido através do Comunicado nª 2, publicado no site oficial da UFG no dia 16 de Março de 68 
2020, que as pesquisas em andamento poderiam ser mantidas respeitando as recomendações 69 
feitas pelos órgãos de saúde, atentando-se às medidas de segurança necessárias (UFG, 2020).  70 

Devido às medidas adotadas durante a pandemia, o presente trabalho teve o objetivo de 71 
analisar as consequências da pandemia da COVID-19 sobre as pesquisas desenvolvidas pelo 72 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional 73 
Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), da Escola de Agronomia, da Universidade Federal 74 
de Goiás. 75 
 76 
MATERIAL E MÉTODOS 77 
 78 
ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO 79 
 80 

Foi elaborado um formulário online através do Google Forms, conforme mostra a Figura 81 
1, a fim de verificar o andamento das pesquisas de PIBIC e PIVIC cadastradas na Escola de 82 
Agronomia da UFG durante o período de pandemia. As perguntas foram organizadas em duas 83 
partes, a primeira relacionada a que curso da Escola de Agronomia o estudante faz parte, em 84 
qual programa de pesquisa o seu projeto está cadastrado (PIBIC ou PIVIC), há quanto tempo 85 
desenvolve a pesquisa e se com a pandemia o seu projeto foi paralisado. A segunda se tratava 86 
do andamento da pesquisa, caso tivesse continuado as perguntas questionavam as adaptações 87 
que foram necessárias, já para as que foram paralisadas o formulário perguntava quais 88 
dificuldades impediram a continuidade do projeto nesse momento e se o aluno pretende 89 
continuar os estudos após a pandemia.  90 
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 91 

 92 
Figura 1. Formulário online feito no “Google Forms” utilizado para avaliar o impacto da 93 
pandemia de Covid-19 no andamento das pesquisas de iniciação científica da Escola de 94 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás. 95 
 96 

APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 97 
 98 

O formulário foi enviado para os e-mails dos discentes que possuíam pelo menos um 99 
PIBIC ou PIVIC em andamento, com projetos cadastrados no Currículo Lattes. Para esse envio 100 
foi utilizado o e-mail do Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos da 101 
Universidade Federal de Goiás (PET-ENGALI/ UFG). O formulário ficou disponível para o 102 
recebimento das respostas do dia 26 de Junho de 2020 ao dia 12 de Agosto de 2020. Além disso, 103 
também foram utilizadas as redes sociais do PET-ENGALI para a divulgação da pesquisa e de 104 
seu formulário.  105 
 106 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 107 
 108 

Os formulários foram enviados para um total de 67 alunos da Escola de Agronomia da 109 
UFG que estavam com um projeto de iniciação científica (PIBIC ou PIVIC) cadastrados no 110 
Currículo Lattes, no entanto, durante o período que o formulário ficou aberto apenas 22 111 
estudantes se disponibilizaram a responder. Acredita-se que alguns alunos da Escola de 112 
Agronomia possam não estar tendo acesso de qualidade à internet, o que dificulta para eles 113 
responderem questionários de pesquisas. A falta de atualizações do Currículo Lattes, também 114 
impediu o contato com muitos dos alunos que atualmente possuem um PIBIC ou PIVIC em 115 
andamento na Escola de Agronomia, visto que não foi possível o acesso à essa lista de 116 
estudantes. 117 

A maior porcentagem das respostas foi proveniente do curso de Agronomia, seguido da 118 
Engenharia de Alimentos e, por fim, da Engenharia Florestal, o que já era esperado, pois a 119 
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classificação dos cursos por número de pesquisas cadastradas também seguem essa ordem 120 
(Figura 2) e desses, 59% dos projetos fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de 121 
Iniciação Científica (PIBIC). A maioria dos estudos já estavam em desenvolvimento há mais 122 
de 9 meses (Figura 3), o que contribuiu para que sua finalização pudesse acontecer mesmo 123 
coma a paralização das atividades acadêmicas. 124 

 125 

  126 
Figura 2. Distribuição dos discentes participantes de Iniciação Científica entre os cursos 127 

ofertados pela Escola de Agronomia e os Programas de Iniciação Científica. 128 
 129 

 130 
Figura 3. Período de condução dos projetos de Iniciação Científica dentro da Escola de 131 

Agronomia. 132 
 133 
Em razão da falta de acesso aos laboratórios da Escola de Agronomia, 32% das pesquisas 134 

foram paralisadas (Figuras 4 e 5). É importante ressaltar que todas as pesquisas que foram 135 
paralisadas durante a pandemia terão seus estudos continuados após esse momento de 136 
isolamento social, o que realmente deve ser incentivado, em virtude da grande importância para 137 
a vida profissional de cada aluno, assim como para a sociedade. 138 

 139 
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 140 
Figura 4. Situação dos projetos de iniciação científica da Escola de Agronomia durante a 141 

pandemia. 142 
 143 

           144 
Figura 5. Projetos que foram paralisados devido à falta de acesso à laboratórios. 145 

 146 
Por fim, dentre aqueles que não tiveram as suas pesquisas paralisadas, a maioria alegou 147 

dificuldade em manter a ideia original de condução da pesquisa, sendo necessário uma 148 
adaptação ao projeto, indicando a necessidade de utilização de ferramentas remotas para 149 
adquirir resultados. Porém, para uma pequena parcela dos projetos, apenas alterar a forma de 150 
abordagem não foi suficiente, e assim, os objetivos da pesquisa foram totalmente modificados 151 
(Figura 6). 152 

 153 
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 154 
Figura 6. Adaptações realizadas nos projetos de Iniciação Científica da Escola de Agronomia 155 

durante a pandemia. 156 
 157 

Os objetivos da presente pesquisa não foram atingidos com a abrangência esperada, 158 
devido ao baixo número de respostas no formulário utilizado para coleta de informações. 159 
Apesar do baixo número de respostas foi possível observar que a maioria dos projetos em 160 
andamento na Escola de Agronomia da UFG não paralisaram, mas passaram por mudanças, 161 
principalmente a utilização de ferramentas remotas na abordagem da pesquisa para se adquirir 162 
resultados. Dentre os projetos que tiveram que ser interrompidos o maior problema mencionado 163 
foi a falta de acesso aos laboratórios, sendo que 100% desses alunos pretendem continuar os 164 
estudos após a pandemia e o isolamento social. 165 

As pesquisas fazem parte da tríade de atividades universitárias vistas pela sociedade como 166 
excelência do ensino superior (MARTINS, 2008), entretanto, muitas vezes não são valorizadas 167 
e disseminadas. A Escola de Agronomia da UFG, possui 1.386 alunos ativos na unidade, dentre 168 
os cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal, desses apenas 67 169 
possuem um PIBIC ou PIVIC cadastrados no Currículo Lattes, ou seja, menos de 5%. É 170 
extremamente útil os alunos entenderem o quanto essas pesquisas são importantes para a 171 
sociedade e para o crescimento pessoal e profissional de cada pesquisador. 172 

A educação é a base para a evolução social e por meio das pesquisas universitárias é 173 
possível formar profissionais que sabem aplicar o conhecimento teórico em situações e 174 
problemas práticos (GOUVEIA, 1971). Por esse motivo a pandemia pode ser causa de lesões 175 
na formação acadêmica de alguns universitários, visto que com a sua chegada as aulas e 176 
determinadas pesquisas foram paralisadas. 177 
 178 
CONCLUSÕES 179 
 180 
 Com as medidas necessárias para evitar a disseminação da COVID-19 e o possível 181 
colapso no sistema de saúde, o ensino superior precisou se adaptar, visto que foi imprescindível 182 
a paralisação das atividades presenciais universitárias. Dentre as áreas acadêmicas afetadas 183 
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estão os projetos de iniciações científicas, na Escola de Agronomia da Universidade Federal de 184 
Goiás tiveram diferentes impactos, em sua maioria os estudantes conseguiram se adequar ao 185 
formato remoto e concluir as pesquisas. Entretanto, tiveram também aquelas que precisaram 186 
ser adiadas, pois necessitavam dos recursos disponibilizados na unidade acadêmica para 187 
continuar e com o isolamento social os discentes ficaram impossibilitados de ter acesso à eles. 188 
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