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Chapter 1

Introdução

Este relatório apresenta uma análise descritiva dos dados obtidos pelo GT PROGRAD da UFJ.

Foram aplicados questionários aos grupos: Docente, Discente e NAI.

Como ferramenta de manipulação e análise dos dados foram utilizados aplicativos do google,

tais como: planilhas e Data Studio. Para confecção deste texto, o editor TexStudio.

Nas próximas seções, vamos descrever as questões colocadas no questionário aplicado em cada

categoria: Docente, Discente e NAI.

1.1 Questões Abordadas aos Docentes

Para os docentes da UFJ, as questões abordadas no questionário foram:

1. Você é lotado em qual Unidade Acadêmica?

Posśıveis respostas:

� () Saúde;

� () Biológicas;

� () Exatas e Tecnológicas;

� () Humanas e Letras;

� () Sociais Aplicadas;

� () Estudos Geográficos;

� () Agrárias;

� () Educação;

2. Você possui alguma deficiência?

Posśıveis respostas: Questão aberta.
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3. Você tem algum fator de risco/comorbidade para a Covid-19 (idade acima de 60 anos, ges-

tante, lactante, diabetes, obesidade, doença card́ıaca, respiratória e/ou renal crônicas, doença

autoimune etc.)?

OBS.: Pergunta opcional. Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não;

4. Quantas pessoas dividem com você o mesmo local de moradia?

Posśıveis respostas: Numero inteiro maior ou igual a zero.

5. Marque a(s) afirmação/afirmações que se aplica(m) ao seu caso:

Posśıveis respostas:

� () Colaboro com os cuidados de familiares;

� () Convivo com pessoa(s) que necessita(m) dos meus cuidados (idosos, pessoas com

deficiência, doenças graves ou crônicas);

� () Tenho filhos(as) em idade escolar que necessitam do meu acompanhamento diário;

� () Tenho filhos(as) que não estão em idade escolar que dependem dos meus cuidados;

� () Tenho guarda compartilhada de filhos/as que carecem de cuidado e atenção;

� () Tenho, sob meus cuidados, dependente(s) que possui/possuem fator(es) de risco/comorbidade

para a COVID-19 (diabetes, cardiopatia, doença autoimune etc.);

� () As afirmações não se aplicam ao meu caso;

6. Você possui acesso à internet em casa?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não;

7. Qual a qualidade do sinal da sua internet?

Posśıveis respostas:

� () Muito Ruim;

� () Ruim;

� () Boa;
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� () Muito Boa;

8. Assinale o(s) equipamento(s) que você possui com configurações adequadas para uso em

atividades remotas (memória, câmera, programas de áudio, v́ıdeo, antiv́ırus etc.):

Posśıveis respostas:

� () Notebook;

� () Smartphone (celular) (fabricados a partir de 2017);

� () Computador de mesa;

� () Tablet. (fabricados a partir de 2017);

� () Webcam longitech (HD) e microfone FIFINE para as aulas online;

9. Os computadores e afins a que você tem acesso são apenas para seu uso pessoal ou compartilha

com outras pessoas?

Posśıveis respostas:

� () Apenas para meu uso pessoal;

� () Compartilho com outras pessoas que moram comigo.

10. Marque a(s) afirmativa(s) que evidencia(m) a(s) principal(is) dificuldade(s) para realizar ativi-

dades de ensino em ambientes online durante o isolamento social

Posśıveis respostas:

� () Necessidade de interação com os alunos para desenvolver o conteúdo das disciplinas;

� () Conhecimento limitado sobre como usar ambientes virtuais de aprendizagem;

� () Falta de formação para uso adequado de ferramentas de ensino a distância;

� () Carência de formação para uso de metodologias e práticas de ensino a distância;

� () A natureza das atividades ministradas para os estudantes exige encontros presenciais;

� () Inadequação do conteúdo das disciplinas que leciono ao ensino não presencial;

� () Local adequado em casa para as aulas. Não tenho mesa nem escritório;

� () Não tenho dificuldade(s) para realizar atividades de ensino em ambientes online du-

rante o isolamento social;

11. Qual é o seu posicionamento sobre a retomada de atividades de ensino nos cursos de graduação,

em caráter de excepcionalidade, por meio de atividades pedagógicas não presenciais.

Posśıveis respostas:
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� () Sou a favor;

� () Sou contra.

12. Se é favorável às atividades de ensino não presenciais, você possui condições de lecionar para

os cursos de graduação utilizando ferramentas online?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

13. Você já vivenciou situações como: suspensão de calendário acadêmico, suspensão de aulas,

paralisação entre outras?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

14. Caso a resposta tenha sido SIM na pergunta anterior, em relação à reposição dessa carga

horária não cumprida no peŕıodo de suspensão, as disciplinas:

Posśıveis respostas:

� () Foram ministradas integralmente;

� () Foram ministradas parcialmente;

� () Não foram ministradas;

15. Em condições normais da rotina universitária, você utiliza ferramentas de ensino online nas

disciplinas ministradas para os cursos de graduação? (estudo de textos, exerćıcios, v́ıdeos,

slides, realização de entrevistas, avaliações etc.)

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

16. No caso de uso de ferramentas online, assinale as atividades que você considera mais ade-

quadas para serem desenvolvidas para o ensino nos cursos de graduação: (pode marcar mais

de uma alternativa)

Posśıveis respostas:

� () Aulas online (ao vivo);;
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� () Disponibilização de e-books e outros materiais escritos;

� () Estudo dirigido e tutoria por meio da plataforma online;

� () Exerćıcios e testes;

� () Podcasts;

� () Videoaulas;

17. Você considera que as atividades a distância prejudicarão a formação dos graduandos?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Parciamente;

� () Sim;

18. Você considera que todos os seus alunos de graduação terão condições de acessar os conteúdos

disponibilizados por meio de ambientes virtuais?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Não sei responder;

� () Sim;

19. Você acredita que os alunos com deficiência terão acesso e aproveitamento satisfatório dos

conteúdos disponibilizados por meio de ambientes virtuais?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Não sei responder;

� () Sim;

1.2 Questões Abordadas aos Discentes

Para os discentes da UFJ, as questões abordadas no questionário foram:

1. Qual o curso que está cursando?

Posśıveis respostas: Qualquer um dos cursos de graduação ofertados pela UFJ.
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2. Você é uma pessoa com deficiência? (f́ısica, auditiva, visual, intelectual, etc.) OBS.: A

resposta não é obrigatória

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Deficiência Visual;

� () Deficiência F́ısica;

� () TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade);

� () Deficiência Auditiva;

� () Transtorno do Espectro Autista;

� () Deficiência Intelectual;

� () Esquizofrenia Indiferenciada (CID 10: F-20);

� () Trastorno Bipolar.

3. Você tem algum fator de risco/comorbidade para a Covid-19 (idade acima de 60 anos, ges-

tante, lactante, diabetes, obesidade, doença card́ıaca, respiratória e/ou renal crônicas, doença

autoimune etc.) (resposta opcional)?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não;

� () Não responder.

4. Neste peŕıodo de distanciamento social sua residência/moradia é a mesma durante o peŕıodo

letivo regular da graduação?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

5. Caso tenha respondido não na pergunta anterior informe em que cidade/estado você se en-

contra durante o peŕıodo de distanciamento social.

Posśıveis respostas:Qualquer munićıpio do Brasil

6. Marque a(s) afirmação/afirmações que se aplica(m) ao seu caso:

Posśıveis respostas:
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� () As afirmações não se aplicam ao meu caso;

� () Colaboro com os cuidados de familiares;

� () Convivo com pessoa(s) que necessita(m) dos meus cuidados (idosos, pessoas com

deficiência, doenças graves ou crônicas);

� () Tenho, sob meus cuidados, dependente(s)que possui/possuem fator(es) de risco/comorbidade

para a COVID-19 (diabetes, cardiopatia, doença autoimune etc.);

� () Tenho filhos(as) em idade escolar que necessitam do meu acompanhamento diário;

� () Tenho filhos(as) que não estão em idade escolar que dependem dos meus cuidados;

� () Tenho guarda compartilhada de filhos/as que carecem de cuidado e atenção.

7. Em relação ao email institucional da UFG (fulano@discente.ufg.br), você:

Posśıveis respostas:

� () Habilitou e não utiliza;

� () Habilitou e utiliza frequentemente;

� () Habilitou e utiliza pouco;

� () Não Habilitou.

8. Nesta quarentena, você está trabalhando ou realizando estágio não obrigatório?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

9. Se Sim, quantas horas estão sendo dedicadas ao trabalho ou estágio?

Posśıveis respostas:

� () Não Opinar;

� () de 1 a 4 horas/dia;

� () de 1 a 6 horas/dia;

� () de 1 a 8 horas/dia;

� () mais de 8 horas/dia.

10. Você recebe algum aux́ılio do Programa de Assistência Estudantil da UFJ?

Posśıveis respostas:

� () Sim;
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� () Não.

Se SIM, qual o tipo de serviço/aux́ılio assistencial que você utiliza da UFJ? (pode escolher

mais de uma opção)

Posśıveis respostas:

� () Alimentação;

� () Moradia;

� () Permanência;

� () Estudantil;

� () Emergencial;

11. Você possui acesso à internet em casa?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não;

� () Via Rádio;

� () Fibra;

� () Somente no celular;

� () Qual?

12. Qual a estabilidade do sinal da sua internet?

Posśıveis respostas:

� () Boa;

� () Muito Boa;

� () Ruim;

� () Muito Ruim.

13. A região em que você reside atualmente possui cabeamento para rede de internet e/ou disponi-

bilidade de sinal de internet via rádio?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.
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14. Assinale (o) s equipamento(s) que você possui, com configurações adequadas para o uso em

atividades remotas (memória, câmera, programa de áudio, v́ıdeo, antiv́ırus, etc.), e que estão

em condições para uso imediato:

Posśıveis respostas:

� () Notebook;

� () Computador de Mesa;

� () Smartphone;

� () Câmera;

� () Qual?.

15. Os equipamentos que você possui em casa têm condições de realização de downloads de

materiais (artigos, teses, livros, imagens etc.)?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

16. Os computadores e afins a que você tem acesso são apenas para seu uso pessoal ou você

necessita compartilhá-los com outras pessoas?

Posśıveis respostas:

� () Uso Pessoal;

� () Uso Compartilhado.

17. Considerando as respostas aos itens anteriores, neste momento de pandemia da Covid-19, o

ambiente em que você se encontra tem as condições necessárias e adequadas para que você

participe de aulas online do seu curso?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

18. Você é a favor da retomada de atividades de ensino, utilizando atividades não presenciais, em

caráter de excepcionalidade, durante o isolamento social?

Posśıveis respostas:

� () Sim;
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� () Não.

19. Marque a(s) opção (ões) que evidencia(m) a(s) principal(is) dificuldades que você teria para

participar de atividades em ambientes online:

Posśıveis respostas:

� () Necessidade de interação com os docentes para esclarecer dúvidas;

� () Condições emocionais;

� () Falta de equipamento adequado;

� () Indisponibilidade de acesso à internet;

� () Conhecimento limitado sobre como usar a Plataforma online de aprendizagem;

� () Pouco tempo dispońıvel, pois cuido de crianças e/ou de pessoas do ?grupo de risco?;

� () Ambiente inadequado;

� () Não tenho dificuldades;

� () Qual?.

20. Marque as atividades não presenciais que você considera mais adequadas para serem desen-

volvidas em plataformas virtuais durante esse momento de pandemia:

Posśıveis respostas:

� () Videoaulas;

� () Disponibilização de e-books e outros materiais escritos;

� () Exerćıcios e testes;

� () Aulas online ao vivo;

� () Podcasts ou outros materiais por áudio;

� () Fóruns de discussão online, monitores para auxiliar os alunos;

� () Apoio e orientação fora da aula online ao vivo;

� () Qual?.

21. A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode reduzir o seu rendimento

acadêmico?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Não sei responder;
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� () Parcialmente;

� () Sim.

22. A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode comprometer sua apren-

dizagem?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Não sei responder;

� () Parcialmente;

� () Sim.

23. Você já vivenciou situações como: suspensão de calendário acadêmico, suspensão de aulas,

paralisação, entre outras?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

24. Caso a resposta tenha sido SIM na pergunta anterior, em relação a reposição dessa carga

horária não cumprida no peŕıodo de suspensão, as disciplinas:

Posśıveis respostas:

� () Foram ministradas integralmente;

� () Foram ministradas parcialmente;

� () Não foram ministradas;

� () Não responder.

25. Você já cursou alguma disciplina ou fez algum curso por meios digitais durante sua graduação?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

26. Caso queira deixe abaixo sugestões e opiniões sobre o atual momento.
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1.3 Questões Abordadas para a categoria NAI

Com relação aos discentes, vinculados ao NAI da UFJ, as questões abordadas no questionário

foram:

1. Qual o curso que está cursando?

Posśıveis respostas: Qualquer um dos cursos de graduação ofertados pela UFJ.

2. Você é uma pessoa com deficiência? (f́ısica, auditiva, visual, intelectual, etc.) OBS.: A

resposta não é obrigatória

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Deficiência Visual;

� () Deficiência F́ısica;

� () TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade);

� () Deficiência Auditiva;

� () Transtorno do Espectro Autista;

� () Deficiência Intelectual;

� () Esquizofrenia Indiferenciada (CID 10: F-20);

� () Trastorno Bipolar.

3. Você tem algum fator de risco/comorbidade para a Covid-19 (idade acima de 60 anos, ges-

tante, lactante, diabetes, obesidade, doença card́ıaca, respiratória e/ou renal crônicas, doença

autoimune etc.) (resposta opcional)?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não;

� () Não sei responder.

4. Neste peŕıodo de distanciamento social sua residência/moradia é a mesma durante o peŕıodo

letivo regular da graduação?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.
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5. Caso tenha respondido não na pergunta anterior informe em que cidade/estado você se en-

contra durante o peŕıodo de distanciamento social.

Posśıveis respostas: Qualquer munićıpio do Brasil

6. Marque a(s) afirmação/afirmações que se aplica(m) ao seu caso:

Posśıveis respostas:

� () As afirmações não se aplicam ao meu caso;

� () Colaboro com os cuidados de familiares;

� () Convivo com pessoa(s) que necessita(m) dos meus cuidados (idosos, pessoas com

deficiência, doenças graves ou crônicas);

� () Tenho, sob meus cuidados, dependente(s)que possui/possuem fator(es) de risco/comorbidade

para a COVID-19 (diabetes, cardiopatia, doença autoimune etc.);

� () Tenho filhos(as) em idade escolar que necessitam do meu acompanhamento diário;

� () Tenho filhos(as) que não estão em idade escolar que dependem dos meus cuidados;

� () Tenho guarda compartilhada de filhos/as que carecem de cuidado e atenção.

7. Em relação ao email institucional da UFG (fulano@discente.ufg.br), você:

Posśıveis respostas:

� () Habilitou e não utiliza;

� () Habilitou e utiliza frequentemente;

� () Habilitou e utiliza pouco;

� () Não Habilitou.

8. Nesta quarentena, você está trabalhando ou realizando estágio não obrigatório?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

9. Se Sim, quantas horas estão sendo dedicadas ao trabalho ou estágio?

Posśıveis respostas:

� () Não Opinar;

� () de 1 a 4 horas/dia;

� () de 1 a 6 horas/dia;

14



� () de 1 a 8 horas/dia;

� () mais de 8 horas/dia.

10. Você recebe algum aux́ılio do Programa de Assistência Estudantil da UFJ?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

11. Se SIM, qual o tipo de serviço/aux́ılio assistencial que você utiliza da UFJ? (pode escolher

mais de uma opção)

Posśıveis respostas:

� () Alimentação;

� () Moradia;

� () Permanência;

� () Estudantil;

� () Emergencial;

12. Você possui acesso à internet em casa?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não;

� () Via Rádio;

� () Fibra;

� () Somente no celular;

� () Qual?

Posśıveis respostas:

� () Boa;

� () Muito Boa;

� () Ruim;

� () Muito Ruim.
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13. A região em que você reside atualmente possui cabeamento para rede de internet e/ou disponi-

bilidade de sinal de internet via rádio?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

14. Assinale (o) s equipamento(s) que você possui, com configurações adequadas para o uso em

atividades remotas (memória, câmera, programa de áudio, v́ıdeo, antiv́ırus, etc.), e que estão

em condições para uso imediato:

Posśıveis respostas:

� () Notebook;

� () Computador de Mesa;

� () Smartphone;

� () Câmera;

� () Qual?.

15. Os equipamentos que você possui em casa têm condições de realização de downloads de

materiais (artigos, teses, livros, imagens etc.)?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

16. Os computadores e afins a que você tem acesso são apenas para seu uso pessoal ou você

necessita compartilhá-los com outras pessoas?

Posśıveis respostas:

� () Uso Pessoal;

� () Uso Compartilhado.

17. Sobre seus conhecimentos em ferramentas digitais, quais das tarefas abaixo você realiza com

facilidade? (nesta pergunta podem ser selecionadas várias opções):

Posśıveis respostas:

� () Acessar e-mail pessoal;

� () Acessar internet;
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� () Ligar computador;

� () Acessar o sistema Sigaa/UFG;

� () Digitar textos;

� () Participar de uma videochamada;

� () Tenho dificuldade com essas tarefas;

� () Qual?.

18. Na sua residência, você recebe ou tem aux́ılio de alguém para acessar ferramentas tecnológicas

(computador, celular, TV)?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

19. Considerando as respostas aos itens anteriores, neste momento de pandemia da Covid-19, o

ambiente em que você se encontra tem as condições necessárias e adequadas para que você

participe de aulas online do seu curso?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

20. Você já cursou alguma disciplina ou curso por meios digitais durante sua graduação?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

21. Marque a(s) opção (ões) que evidencia(m) a(s) principal(is) dificuldades que você teria para

participar de atividades em ambientes online:

Posśıveis respostas:

� () Necessidade de interação com os docentes para esclarecer dúvidas;

� () Condições emocionais;

� () Falta de equipamento adequado;

� () Indisponibilidade de acesso à internet;

� () Conhecimento limitado sobre como usar a Plataforma online de aprendizagem;
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� () Pouco tempo dispońıvel, pois cuido de crianças e/ou de pessoas do ?grupo de risco?;

� () Ambiente inadequado;

� () Não tenho dificuldades;

� () Qual?.

22. Marque as atividades não presenciais que você considera mais adequadas para serem desen-

volvidas em plataformas virtuais durante esse momento de pandemia:

Posśıveis respostas:

� () Videoaulas;

� () Disponibilização de e-books e outros materiais escritos;

� () Exerćıcios e testes;

� () Aulas online ao vivo;

� () Podcasts ou outros materiais por áudio;

� () Fóruns de discussão online, monitores para auxiliar os alunos;

� () Apoio e orientação fora da aula online ao vivo;

� () Qual?.

23. A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode reduzir o seu rendimento

acadêmico?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Não sei responder;

� () Parcialmente;

� () Sim.

24. A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode comprometer sua apren-

dizagem?

Posśıveis respostas:

� () Não;

� () Não sei responder;

� () Parcialmente;

� () Sim.
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25. Você já vivenciou situações como: suspensão de calendário acadêmico, suspensão de aulas,

paralisação, entre outras?

Posśıveis respostas:

� () Sim;

� () Não.

26. Caso a resposta tenha sido SIM na pergunta anterior, em relação a reposição dessa carga

horária não cumprida no peŕıodo de suspensão, as disciplinas:

Posśıveis respostas:

� () Foram ministradas integralmente;

� () Foram ministradas parcialmente;

� () Não foram ministradas;

� () Não responder.

27. Caso queira deixe abaixo sugestões e opiniões sobre o atual momento.
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Chapter 2

Análise dos Dados

Neste caṕıtulo, apresentamos uma análise inicial para observar a representatividade das amostras

e, em seguida, nas próximas seções, as análises entre e dentre as categorias: Docente, Discente e

NAI.

A figura 2.1 apresenta a representatividade dos docentes.

Figure 2.1: Número de Docentes por Unidade

Fonte: Do próprio autor.
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Na tabela 2.1, observamos a representatividade dos discentes considerando os dois grupos:

Discentes e NAI.

Table 2.1: Número de Alunos por Curso

Curso População Amostra Porcentagem de Representação

Agronomia 314 125 39,8

Biomedicina 153 87 56,9

Ciências Biológicas (Bacharelado) 122 46 37,7

Ciências Biológicas (Licenciatura) 81 32 39.5

Ciências da Computação 152 87 57,2

Direito 311 149 47,9

Educação F́ısica (Bacharelado) 166 48 28,9

Educação F́ısica (Licenciatura) 91 27 29,7

Enfermagem 131 64 48,9

Engenharia Florestal 146 84 57,5

F́ısica 41 9 22

Fisioterapia 185 164 88,6

Geografia (Bacharelado) 55 5 9,1

Geografia (licenciatura) 65 9 13,8

História 149 37 24,8

Letras (Inglês) 73 19 26

Letras (Português) 72 28 38,9

Matemática 66 10 15,2

Medicina 309 264 85,4

Medicina Veterinária 323 213 65,9

Pedagogia 314 69 22,0

Psicologia 189 124 65,6

Qúımica (Bacharelado) 77 32 41,6

Qúımica (Licenciatura) 51 12 23,5

Zootecnia 136 81 59,6

Total 3772 1825 48,4

Fonte: Do próprio autor.
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2.1 Análises entre as categorias

O posicionamento em relação ao retorno das atividades de ensino, em modo remoto, considerando

as categorias, Docente e Discente não atendidos pelo NAI, é apresentando nas figuras 2.2 e 2.3.

Figure 2.2: Posicionamento, por categoria, em relação a volta em modo remoto

Fonte: Do próprio autor.

Figure 2.3: Posicionamento em porcentagem, por categoria, em relação a volta em modo remoto

Fonte: Do próprio autor.
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A figura 2.4 apresenta a opinião das categorias: Docente, Discente e NAI; referente ao desem-

penho da atividade de ensino por meio remoto.

Figure 2.4: Opnião sobre desempenho : Docente, Dicente e NAI, respectivamente

Fonte: Do próprio autor.

2.2 Análises dentro da categoria Docente

Você possui alguma deficiência? A figura 2.5 apresenta o resultado referente a esta questão.
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Figure 2.5: Opinião sobre ter deficiência - Docente

Fonte: Do próprio autor.

Você tem algum fator de risco/comorbidade para a Covid-19 (idade acima de 60 anos, gestante,

lactante, diabetes, obesidade, doença card́ıaca, respiratória e/ou renal crônicas, doença autoimune

etc.)? A figura 2.6 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.6: Opinião sobre ter fator de risco para a Covid 19 - Docente

Fonte: Do próprio autor.

Quantas pessoas dividem com você o mesmo local de moradia? A figura 2.7 apresenta o resultado

referente a esta questão.
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Figure 2.7: Numero de pessoas que dividem a mesma moradia - Docente

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.2 apresenta a opinião dos docentes as afirmações que se aplica(m) a ele. Neste caso,

podemos interpretar que 42% dos docentes afirmam que colaboram com os cuidados de familiares.

Table 2.2: Opinião dos docentes sobre as afirmações que se aplicam a eles
Marque a(s) afirmação/afirmações que se aplica(m) ao seu caso: Frequência Abs %

As afirmações não se aplicam ao meu caso 61 32,28

Colaboro com os cuidados de familiares 42 22,22

Tenho, sob meus cuidados, dependente(s)que possui/possuem fator(es) 33 17,46

de risco/comorbidade para a COVID-19 (diabetes, cardiopatia,

doença autoimune etc.)

Convivo com pessoa(s) que necessita(m) dos meus cuidados (idosos, 23 12,17

pessoas com deficiência, doenças graves ou crônicas)

Tenho filhos(as) em idade escolar que necessitam do meu acompanhamento 80 42,33

diário

Tenho filhos(as) que não estão em idade escolar que dependem dos meus 21 11,11

cuidados

Tenho guarda compartilhada de filhos/as que carecem de cuidado e 1 0,53

Fonte: Do próprio autor.

Qual a qualidade do sinal da sua internet? A figura 2.8 apresenta o resultado referente a esta

questão.
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Figure 2.8: Qualidade do sinal de internet - Docente

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.3 apresenta os equipamentos que o docente possui com configurações adequadas para

uso em atividades remotas (memória, câmera, programas de áudio, v́ıdeo, antiv́ırus etc.). Neste

caso, podemos interpretar que 13,23% dos docentes possuem computador de mesa.

Table 2.3: Opinião dos docentes sobre os equipamentos que possuem

Assinale o(s) equipamento(s) que você possui com

configurações adequadas para uso em atividades

remotas (memória, câmera, programas de áudio, v́ıdeo,

antiv́ırus etc.): Frequência Abs %

Computador de mesa 25 13,23

Notebook 181 95,77

Smartphone (celular) (fabricados a partir de 2017) 141 74,60

Tablet. (fabricados a partir de 2017) 25 13,23

Antivirus, programas de áudio e v́ıdeo software livre (câmera e 1 0,53

microfone apenas no notebook)

Smartphone 2016 2 1,06

Tablet fabricado antes de 2017 1 0,53

Webcam longitech (HD) e microfone FIFINE para as aulas online 1 0,53

Tenho notebook, mas não suporta atividades remotas. 1 0,53

Fonte: Do próprio autor.

Os computadores e afins a que você tem acesso são apenas para seu uso pessoal ou compartilha

com outras pessoas? A tabela 2.4 apresenta as respostas para esta questão.
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Table 2.4: Opinião dos docentes sobre o compartilhamento do computador

Os computadores e afins a que você tem acesso são apenas

para seu uso pessoal ou compartilha com outras pessoas? Frequência Abs %

Apenas para meu uso pessoal 144 76,19

Compartilho com outras pessoas que moram comigo 45 23,81

Total 189 100,00

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.5 apresenta, na opinião dos docentes, as principais dificuldades para realizar ativi-

dades de ensino em ambientes online durante o isolamento social. Neste caso, podemos interpretar

que 65,61% dos docentes apontam que a falta de formação para uso adequado de ferramentas de

ensino a distância é uma dificuldade a ser considerada.

Table 2.5: Opinião dos docentes sobre as dificuldades para realizarem atividades de ensino remoto

Marque a(s) afirmativa(s) que evidencia(m) a(s) principal(is)

dificuldade(s) para realizar atividades de ensino em

ambientes online durante o isolamento social Frequência Abs %

Falta de formação para uso adequado de ferramentas de ensino a 124 65,61

distância

Carência de formação para uso de metodologias e práticas de 123 65,08

ensino a distância

Conhecimento limitado sobre como usar ambientes virtuais de 101 53,44

aprendizagem

Necessidade de interação com os alunos para desenvolver o 71 37,57

conteúdo das disciplinas

A natureza das atividades ministradas para os estudantes exige 62 32,80

encontros presenciais

Impossibilidade de atendimento dos alunos com deficiência e/ou 55 29,10

transtornos

Inadequação do conteúdo das disciplinas que leciono ao ensino 54 28,57

não presencial

Falta de equipamento adequado 41 21,69

Tempo despendido em cuidados com crianças, pessoas do 40 21,16

?grupo de risco? e/ou idosos

Indisponibilidade ou acesso limitado à internet 29 15,34

Não tenho dificuldade(s) para realizar atividades de ensino em 21 11,11

ambientes online durante o isolamento social

Condições emocionais 16 8,47

Impossibilidade de fazer aulas práticas 8 4,23

Local adequado 1 0,53

Necessidade de licença de softwares instalados na instituição 1 0,53

Fonte: Do próprio autor.
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Qual é o seu posicionamento sobre a retomada das atividades de ensino nos cursos de graduação,

em caráter de excepcionalidade, por meio de atividades pedagógicas não presenciais? A figura 2.9

apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.9: Posicionamento sobre o retorno de atividades - Docente

Fonte: Do próprio autor.

Se é favorável às atividades de ensino não presenciais, você possui condições de lecionar para os

cursos de graduação utilizando ferramentas online? A figura 2.10 apresenta o resultado referente a

esta questão.

Figure 2.10: Possui condições de lecionar usando ferramentas online - Docente

Fonte: Do próprio autor.
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Você já vivenciou situações como: suspensão de calendário acadêmico ou aulas, paralisação,

entre outras? A figura 2.11 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.11: Posicionamento sobre ter vivenciado suspensão e ou paralização do calendário

acadêmico - Docente

Fonte: Do próprio autor.

Caso a resposta tenha sido SIM na pergunta anterior, a figura 2.12 apresenta a opinião dos

docentes sobre a reposição dessa carga horária não cumprida no peŕıodo de suspensão.

Figure 2.12: Posicionamento sobre a reposição da carga horária suspensa - Docente

Fonte: Do próprio autor.

Em condições normais da rotina universitária, você utiliza ferramentas de ensino online nas

29



disciplinas ministradas para os cursos de graduação? (estudo de textos, exerćıcios, v́ıdeos, slides,

realização de entrevistas, avaliações etc.). A figura 2.13 apresenta o resultado referente a esta

questão. .

Figure 2.13: Posicionamento sobre a utilização de ferramentas de ensino online - Docente

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.6 apresenta, na opinião dos docentes, quais as ferramentas online que ele considera

mais adequadas para serem desenvolvidas, para o ensino, nos cursos de graduação. Neste caso,

podemos interpretar que 70,90% dos docentes apontam que ”estudo dirigido e tutoria por meio da

plataforma online” é uma das ferramentas mais adequadas.

Table 2.6: Opinião dos docentes sobre as ferramentas online mais adequadas para o desenvolvimento

do ensino

No caso de uso de ferramentas online, assinale as

atividades que você considera mais adequadas para

serem desenvolvidas para o ensino nos cursos de

graduação: (pode marcar mais de uma alternativa) Frequência Abs %

Estudo dirigido e tutoria por meio da plataforma online 134 70,90

Exerćıcios e testes 128 67,72

Disponibilização de e-books e outros materiais escritos 124 65,61

Aulas online (ao vivo) 109 57,67

Videoaulas 105 55,56

Podcasts 51 26,98

Nenhuma 12 6,35

Não sei qual seria melhor 2 1,06

leitura de artigos cient́ıficos 1 0,53

Fonte: Do próprio autor.
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Você considera que todos os seus alunos de graduação terão condições de acessar os conteúdos

disponibilizados por meio de ambientes virtuais? A figura 2.14 apresenta o resultado referente a

esta questão.

Figure 2.14: Posicionamento sobre se os alunos terão condições de acessar os conteúdos - Docente

Fonte: Do próprio autor.

Você acredita que os alunos com deficiência terão acesso e aproveitamento satisfatório dos

conteúdos disponibilizados por meio de ambientes virtuais? A figura 2.15 apresenta o resultado

referente a esta questão.

Figure 2.15: Posicionamento sobre se os alunos deficientes terão condições de acessar os conteúdos

- Docente

Fonte: Do próprio autor.

31



2.3 Análises dentro da categoria Discente

A tabela 2.7 apresenta um resumo, na opinião dos discentes, sobre as variáveis ”Estabilidade de

Sinal” e ”Você possui acesso a internet”.

Table 2.7: Acesso e Estabilidade da internet
Qual a estabilidade do Você possui acesso Frequencia Abs %

sinal da sua internet? à internet em casa?

Boa Sim, por cabo / fibra óptica 906 50,3

Muito Boa Sim, por cabo / fibra óptica 297 16,5

Boa Sim, via Rádio 144 8,0

Ruim Sim, por cabo / fibra óptica 109 6,0

Ruim Sim, via Rádio 95 5,3

Boa Sim, por dados móveis 73 4,1

Ruim Sim, por dados móveis 64 3,6

Muito Ruim Sim, por dados móveis 20 1,1

Muito Ruim Sim, por cabo / fibra óptica 19 1,1

Muito Ruim Sim, via Rádio 19 1,1

Muito Ruim Não 10 0,6

Muito Boa Sim, via Rádio 10 0,6

Ruim Não 9 0,5

Muito Boa Sim, por dados móveis 2 0,1

Boa Wifi 2 0,1

Possuo, mas cai muito. Como vou me

Ruim mudar e utilizo a intermet do vizinho, 1 0,1

Muito Ruim As vezes 1 0,1

Ruim oi 5MBs 1 0,1

Ruim Oi quslidade media 1 0,1

Boa Sim , via satélite 1 0,1

Ruim Sim, mas é muito fraca. 1 0,1

Boa Não 1 0,1

Boa Uso Wi-Fi da casa vizinha 1 0,1

Boa Móvel e por cabo 1 0,1

Muito Ruim No quilombo não tem internet 1 0,1

Muito Ruim Mas sem celular no momento 1 0,1

Ruim telefônica 1 0,1

Boa Banda Larga Oi 1 0,1

Boa DSL 1 0,1

Muito Boa Em minha residência em Jatáı, não. 1 0,1

Onde estou no momento, sim (fibra óptica)

Muito Ruim Sim, banda larga 1 0,1

Boa Wi-fi da residência ao lado 1 0,1

Muito Boa Wi-Fi 1 0,1

Muito Ruim Uso o Wi-fi do Vizinho. 1 0,1

Boa Wi-fi do vizinho 1 0,1

Boa Sim, Via satélite 1 0,1

Boa Via satelite (DSL) 1 0,1

Muito Ruim utilizo o wifi da loja de familiares 1 0,1

Total 1802 100,0
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Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.16 mostra um resumo da variável ”Estabilidade do Sinal da Internet”.

Figure 2.16: Estabilidade do Sinal da Internet

Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.17 mostra um resumo da variável ”A região em que você reside atualmente possui

cabeamento para rede de internet e/ou disponibilidade de sinal de internet via rádio?”.

Figure 2.17: Disponibilidade do Sinal da Internet

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.8 apresenta um resumo, na opinião dos discentes, sobre a variável ”o equipamento

que possui para o uso em atividades remotas”.
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Table 2.8: Tipo de Equipamento
Assinale (o) s equipamento(s) que você possui, com

configurações adequadas para o uso em atividades

remotas (memória, câmera, programa de áudio, Frequência %

v́ıdeo, antiv́ırus, etc.), e que estão em condições Absoluta

para uso imediato

Notebook;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017) 915 50,8

Notebook 280 15,5

Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017) 258 14,3

Computador de mesa;Notebook;Smartphone/celular 116 6,4

(fabricado a partir de 2017)

Computador de mesa;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017) 69 3,8

Notebook;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017);Tablet 50 2,8

(fabricado a partir de 2017)

Computador de mesa 42 2,3

Computador de mesa;Notebook;Smartphone/celular (fabricado a 20 1,1

partir de 2017);Tablet (fabricado a partir de 2017)

Computador de mesa;Notebook 12 0,7

Nenhum 12 0,7

Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017);Tablet (fabricado a 5 0,3

partir de 2017)

Computador de mesa;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017); 2 0,1

Tablet (fabricado a partir de 2017)

Tablet (fabricado a partir de 2017) 2 0,1

Nenhum;Tenho um Notebook, mas não tenho condições de formatar e

instalar antivirus no momento, o que eu preciso fazer para ter 1 0,1

condições de assistir aula EaD

Smartphonet fabricado antes de 2017. 1 0,1

Notebook;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017);

Obs.: O notebook se encontra bastante usado, portanto não é funcional 1 0,1

para aulas e encontros online de qualidade.

Notebook;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017);Video game 1 0,1

Notebook;Smartphone fabricado a partir de 2016 1 0,1

Notebook;meu celular é de 2015 para tras 1 0,1

celular 1 0,1

Notebook;Celular 1 0,1

Notebook;Tablet (fabricado a partir de 2017) 1 0,1

Nenhum;Celular fabricado antes de 2017 1 0,1

Notebook;Smartphone fabricado em 2016 1 0,1

Tablet de 2016 1 0,1

Nenhum;2014 meu celular 1 0,1

Smartphone antigo 1 0,1

Smartphone fabricado em 2015. 1 0,1

Notebook;Celular modelo 2015 1 0,1

Notebook;Nenhum 1 0,1

Computador de mesa;Nenhum 1 0,1

Nenhum;Netbook 1 0,1

Total 1802 100,0
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Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.18 mostra um resumo da variável ”Tipo de Equipamento dispońıvel”.

Figure 2.18: Tipo de Equipamento Dispońıvel

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.9, juntamente com a figua 2.19, apresenta um resumo, na opinião dos discentes,

sobre a necessidade de fazer, ou não, o compartilhamento do computador, e ou afins, em seu local

de moradia.

Table 2.9: Compartilhamento de Computadores e Afins

Situação Frequencia Abs %

Apenas para o meu uso pessoal 1243 69,0

Compartilho com outras pessoas da famı́lia 523 29,0

Não tenho computador 36 2,0

Total 1802 100

Fonte: Do próprio autor.
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Figure 2.19: Possibilidade de Atividades Remotas

Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.20 mostra a opinião dos discentes em relação a possibilidade de ter condições de

participar, ou não, de atividades de ensino remoto.

Figure 2.20: Opinião Sobre Participação em Atividades de Ensino Remoto

Fonte: Do próprio autor.

Na tabela 2.10 expressa o resultado se o discente tem ou não alguma deficiência, tais como,

f́ısica, auditiva, visual, intelectual, etc..
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Table 2.10: Você é uma pessoa com deficiência?

Você é uma pessoa com deficiência? Frequência Abs %

(f́ısica, auditiva, visual, intelectual, etc.)

Não 1753 97,28

Deficiência Visual 14 0,78

Deficiência F́ısica 12 0,67

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) 7 0,39

Deficiência Auditiva 7 0,39

Transtorno do Espectro Autista 5 0,28

Deficiência Intelectual 2 0,11

Esquizofrenia Indiferenciada (CID 10: F-20) 1 0,06

Trastorno Bipolar 1 0,06

Total 1802 100,00

Fonte: Do próprio autor.

Na tabela 2.11 expressa o resultado se o discente tem ou não algum fator de risco/comorbidade

para a Covid-19, tais como, idade acima de 60 anos, gestante, lactante, diabetes, obesidade, doença

card́ıaca, respiratória e/ou renal crônicas, doença autoimune etc.) (resposta opcional)?.

Table 2.11: Você tem algum fator de risco/comorbidade para a Covid-19?

Você tem algum fator de risco/comorbidade

para a Covid-19 (idade acima de 60 anos, gestante,

lactante, diabetes, obesidade, doença card́ıaca, Frequência Abs %

respiratória e/ou renal crônicas, doença

autoimune etc.) (resposta opcional)?

Não opinaram 33 1,83

Sim 371 20,59

Não 1398 77,58

Total 1802 100,00

Fonte: Do próprio autor.

Neste peŕıodo de distanciamento social sua residência/moradia é a mesma durante o peŕıodo

letivo regular da graduação? A figura 2.21 apresenta a opinião dos discentes sobre o tema.
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Figure 2.21: Opinião Sobre Mundança de Residência/Moradia devido ao distancioamento social

Fonte: Do próprio autor.

Na tabela 2.12 o discente pode optar por uma ou mais afirmações que se encaixam sobre ele.

Neste caso, para calcularmos a porcentagem que aparece na referida tabela, utilizamos o total de

alunos participantes da pesquisa, que neste caso, é 1802 discentes.

Table 2.12: Afirmações que se Aplicam ao Discente

Afirmação Frequência Abs %

As afirmações não se aplicam ao meu caso 1254 69,59

Colaboro com os cuidados de familiares 284 15,76

Convivo com pessoa(s) que necessita(m) dos meus cuidados 212 11,76

(idosos, pessoas com deficiência, doenças graves ou crônicas)

Tenho, sob meus cuidados, dependente(s)que possui/possuem fator(es) 151 8,38

de risco/comorbidade para a COVID-19 (diabetes, cardiopatia, doença autoimune etc.)

Tenho filhos(as) em idade escolar que necessitam do meu acompanhamento diário 74 4,11

Tenho filhos(as) que não estão em idade escolar que dependem dos meus cuidados 44 2,44

Tenho guarda compartilhada de filhos/as que carecem de cuidado e atenção 9 0,50

Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.22 apresenta o resultado referente ao uso ou não do e-mail institucional por parte do

discente.
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Figure 2.22: Uso o E-mail Institucional

Fonte: Do próprio autor.

Nesta quarentena, você está trabalhando ou realizando estágio não obrigatório? A figura 2.23

apresenta o resultado referente a esta questão. A figura 2.24 mostra o resultado das horas destinadas

ao desenvolvimento do trabalho ou estágio não remunerado, dentre aqueles que responderam sim

no questionamento anterior.

Figure 2.23: Você está trabalhando ou desenvolvendo atividades de estágio não obrigatório?

Fonte: Do próprio autor.
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Figure 2.24: Qual a quantidade de horas destinadas ao trabalho ou estágio não obrigatório?

Fonte: Do próprio autor.

Você recebe algum aux́ılio do Programa de Assistência Estudantil da UFJ? A figura 2.25 apre-

senta o resultado referente a esta questão. A tabela 2.13 mostra os tipos de aux́ılios são recebidos

pelos discentes, dentre aqueles que responderam sim no questionamento anterior.

Figure 2.25: Você recebe algum aux́ılio do Programa de Assistência Estudantil da UFJ?

Fonte: Do próprio autor.
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Table 2.13: Aux́ılios Recebidos pelos Discentes

Tipo de Assistência Frequência Abs %

Não Opinaram 1 0,43

Alimentação 13 5,60

Alimentação e Moradia 46 19,83

Alimentação e Permanência 32 13,79

Alimentação, Moradia e Emergencial 2 0,86

Emergencial 13 5,60

Emergencial e Permanência 3 1,29

Estudantil 1 0,43

Moradia 22 9,48

Permanência 98 42,24

Permanência e Estudantil 1 0,43

Total 232 100,00

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.14 mostra a porcentagem de repostas indicando a dificuldade encontrada pelos,

1802, discentes em relação a participação em atividades online. Neste sentido, podemos interpretar

que 36,90% dos 1802 discentes responderam que não tem dificuldade em participar das atividades

online.

Table 2.14: Dificuldades de participação em atividades online

Marque a(s) opção (ões) que evidencia(m) a(s) principal(is)

dificuldades que você teria para participar de atividades em

ambientes online: Frequência Abs %

Necessidade de interação com os docentes para esclarecer dúvidas 724 40,18

Não tenho dificuldades 665 36,90

Condições emocionais 505 28,02

Conhecimento limitado sobre como usar a plataforma online de aprendizagem 382 21,20

Falta de equipamento adequado 291 16,15

Indisponibilidade de acesso à internet 184 10,21

Pouco tempo dispońıvel, pois cuido de crianças e/ou de pessoas do ”grupo de risco” 163 9,05

Ambiente inadequado 45 2,50

Questões relacionadas a trabalho 35 1,94

Instabilidade da internet 26 1,44

Dificuldade de aprendizagem e/ou concentração 15 0,83

Devido as aulas práticas do meu curso 9 0,50

Questões sobre uso da biblioteca, material didático e/ou monitoria 5 0,28

Dificuldade do professor em passar o conteúdo 2 0,11

Dificuldade para enxergar e/ou escutar 2 0,11

Outros 29 1,61
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Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.15 mostra a porcentagem de repostas dadas por 1802 discentes em relação as ativi-

dades não presenciais mais adequadas para serem desenvolvidas em plataformas virtuais durante

esse momento de pandemia. Neste sentido, podemos interpretar que 74,20% dos 1802 discentes

indicam as videoaulas como a atividade mais adequada.

Table 2.15: Atividades não presenciais mais adequadas

Marque as atividades não presenciais que você considera

mais adequadas para serem desenvolvidas em plataformas

virtuais durante esse momento de pandemia Frequência Abs %

Videoaulas 1337 74,20

Disponibilização de e-books e outros materiais escritos 1258 69,81

Exerćıcios e testes 1171 64,98

Aulas online ao vivo 916 50,83

Podcasts ou outros materiais por áudio 728 40,40

Creio que nenhuma das opções acima possa 45 2,50

Fóruns de discussão online, monitores para auxiliar os alunos 4 0,22

Apoio e orientação fora da aula online ao vivo. 3 0,17

Outras opiniões 14 0,78

Fonte: Do próprio autor.

A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode reduzir o seu rendimento

acadêmico? A figura 2.26 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.26: Opinião sobre redução do rendimento acadêmico

Fonte: Do próprio autor.
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A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode comprometer sua apren-

dizagem? A figura 2.27 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.27: Opinião sobre comprometimento da aprendizagem

Fonte: Do próprio autor.

Você já vivenciou situações como: suspensão de calendário acadêmico, suspensão de aulas,

paralisação, entre outras? A figuras 2.28 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.28: Opinião sobre a vivência de situações de paralisação ou suspensão do calendário

acadêmico
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Fonte: Do próprio autor.

Caso a resposta tenha sido SIM na pergunta anterior, A figura 2.29 apresenta o resultado em

relação a reposição dessa carga horária não cumprida no peŕıodo de suspensão.

Figure 2.29: Opinião sobre a reposição ou não da carga horária não cumprida

Fonte: Do próprio autor.

Você já cursou alguma disciplina ou fez algum curso por meios digitais durante sua graduação?

A figura 2.30 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.30: Opinião sobre ter cursado disciplina/curso por meio digital

Fonte: Do próprio autor.
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No questionário, foi deixado o espaço para que os discentes pudessem emitir sugestões e opiniões

sobre o atual momento. A seguir, listamos algumas dessas opiniões.

� ”Acho um erro querer fazer alunos que entraram numa universidade federal, se submeterem

a aulas online, partindo do pressuposto que nem todos tem o mesmo acesso. Fazendo com

que já tenha uma diferença no recebimento desse aprendizado. São tempos dif́ıceis, e será

mais dif́ıcil ainda fazer com que alunos se esforcem pra ter o mı́nimo que a universidade nesse

momento não vá suprir”;

� ”Acredito que e uma boa forma de retornar as atividades. Mais penso nas pessoas que tem

dificuldade de aprendizagem, inclusive eu demoro a pegar as matérias. Mas com determinação

e persistência conseguiremos sair dessa”;

� ”A sugestão é que suspenda o calendário escolar neste ano, o aproveitamento será ruim”;

� ”Inicialmente, gostaria de demonstrar meu descontentamento com a postura da universidade.

Já que, só agora, depois de 4 meses, estou recebendo comunicado oficial da Universidade,

e neste momento o primeiro contato, ou seja , ao meu ver faltou transparência e eficiência.

Pois bem, acho que ufj deva se posicionar no sentido de ter aulas ead , pois as perspectivas

para uma vacina é para o próximo ano. E como é inviável aulas presenciais até a criação de

vacinas, nos resta somente essa opção. E para aqueles que não querem ter aula ead, possa ser

dada a opção de trancar o semestre . Agora , não podemos é ficar sem fazer nada , 1 ano sem

aula ! No meu caso, me formaria esse ano e os prejúızos já estão sendo imensos em relação ao

atraso da minha formatura. A Ufj tem a maior parte de seus alunos vindos de outras cidades,

será muito excludente pessoas trancando a faculdade , indo embora da cidade , desistindo do

sonho porque não conseguiram pagar 1 ano de aluguel, um aluguel que seria ”para nada”.

Por isso, peço encarecidamente que adotem Ead, a única alternativa nesse momento. Podem

criar rotatividade par uso dos PC nas bibliotecas, trazer todos os PCS da jotoba p riachuelo,

enfim acho que não devemos ficar é apontando problemas, mas sim soluções”;

� ”É preciso atenção para a saúde mental dos docentes, discentes, técnicos da universidade.

Analisar a condição econômica dos discentes pois nem todos possuem condições adequadas

de usar o ensino remeto. É um momento delicado e está afetando a todos; é necessário

empatia e união de todas as partes”;

� ”Seguir com o semestre para não perdermos o ano seria um otima ideia, principalmente pra

que já enfrentou greve e esta perto de terminar, quero terminar minha graduação logo!”;

� ”A biblioteca da Universidade poderia ser adaptada para os alunos que não dispõe de acesso

à internet em casa para ter acesso à aulas onlines”;
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� ”O ideal seria,os professores disponibilizarem material em PDF para que seja estudado em

casa. E v́ıdeoaulas apenas para os principais conteúdos da matéria. Com blocos de no máximo

30 - 40 min por aula”;

� ”Minha opinião é que estamos vivendo um momento de incertezas e temores. Fica expĺıcito

que a desigualdade é existente no nosso páıs, estado e não é diferente na nossa faculdade.

Sugiro que tenhamos complacência, sendo pacientes em uma época cheia de fatores que são

extremamente adoecedores, tanto f́ısica quanto emocionalmente. Não vejo motivo para ini-

ciarmos quaisquer tipos de aulas ou exerćıcios online”;

� ”Sou Quilombola neste momento estou no quilombo que fica 120km da cidade mais próxima

,aqui não tem acesso a saúde, e a luz (está de chegada) mas ainda chegou ,nossos meios de

comunicação é os rádios e de vez em quando vamos para a cidade a televisão .digo no plural

pois aqui tem em cerca de 15 Quilombolas estudantes da ufg . Sendo eu e meus dois irmãos

na UFj. Ambos com os mesmq situação”;

� ”Cuidado, não é brincadeira, é uma situação nova para todos nós, e o que or feito para não

perdemos vidas e muito importante”;

� ”Precisamos retornar às aulas urgentemente. Estamos ficando pra trás no mercado de tra-

balho em relação a outras universidades federais de nome que já aderiram as aulas remotas”;

� ”Não seria ideal as aulas remotas levando em consideração aos discentes com dificuldades de

acesso à internet. Mesmo que sejam minorias, ou não, esses discentes devem estar no plano

de inclusão, a Universidade não deve tomar decisões por maioria e sim para todos. A questão

é: nossa universidade possui condições de incluir todos os discentes em aulas on-line?”;

� ”Interessante esse método acredito que ofertarem matérias de núcleo livres e atividades com

cargas horárias complementares também seria de grande proveito para os alunos nesse mo-

mento que estamos passando”;

� ”Indiscutivelmente estamos em uma situação dif́ıcil, em que a diferença de privilégios se

torna ainda mais notável mas, psicologicamente falando, me sentiria melhor com o retorno

das atividades mesmo que à distância”;

� ”Sou favorável à adoção de aulas virtuais, mas é importante ter em mente que a quantidade

de atividades desenvolvidas, se for em excesso, pode acarretar na queda do rendimento dos

alunos que possuem condições de estudo limitadas pelo tempo dispońıvel do aluno, seja por

trabalho, estágio ou cuidados com familiares que necessitam de atenção. Nos casos citados,
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com exceção de ”estágio”, para muitos alunos a conclusão de um curso de graduação não é

prioridade”;

� ”Reitero. Quero que as aulas volte. Porém, com as condições emocionais dentro de casa isso

fica não só comprometido mas totalmente prejudicado”;

� ”A minha opinião sobre o EAD, é que servirá apenas para calmaria de alguns, enquanto para

outros trará desespero e prejúızos. Tenho dificuldade de compreensão já em aulas presenciais,

fico imaginando na EAD. Com certeza seria um desastre para meu aprendizado e rendimento.

Atividades fora de casa se tornam um risco para mim e minha famı́lia devido a grupo de risco

alt́ıssimo de quem convivo. Espero que a universidade encontre uma sáıda em que coloque

em primeiro lugar a saúde de seus alunos e familiares”;

� ”Vivemos um momento extremamente delicado e at́ıpico que pode fazer com que a instituição

hesite na tomada de algumas decisões. Entretanto, acredito que a instituição, juntamente com

a prefeitura de Jatáı, poderiam viabilizar uma forma para a volta das atividades do internato,

uma vez que este cenário será uma realidade do cotidiano do profissional da saúde e que esta

paralisação inviabilizaria a formatura dos acadêmicos em tempo hábil. Desde, já grata”;

2.4 Análises dentro da categoria NAI

A tabela 2.16 mostra a porcentagem de repostas dadas por 23 discentes, atendidos pelo NAI, em

relação ao tipo de deficiência. Neste sentido, podemos interpretar que 26,09% dos 23 discentes

indicam ter uma deficiência classificada como baixa visão.

Table 2.16: Tipo de Deficiência

Em quais desses quadros você se identifica?Nessa pergunta

você pode marcar mais de uma alternativa. Caso marque a

alternativa ”Outros”, especifique qual deficiência. Frequência Abs %

Baixa visão 6 26,09

Deficiência Auditiva (perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais) 2 8,70

F́ısica 7 30,43

Intelectual 1 4,35

TEA ? Transtorno do Espectro Autista 4 17,39

Surdo (utiliza Libras para se comunicar) 5 21,74

Tenho miopia, mas não é grave só o uso de óculos resolve. 1 4,35

Fonte: Do próprio autor.

Você recebe acompanhamento/apoio do Núcleo de Acessibilidade/UFJ? A figura 2.31 apresenta

o resultado referente a esta questão.
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Figure 2.31: Opinião sobre receber acompanhamento/apoio do NAI

Fonte: Do próprio autor.

Você tem algum fator de risco/comorbidade para a Covid-19 (idade acima de 60 anos, gestante,

lactante, diabetes, obesidade, doença card́ıaca, respiratória e/ou renal crônicas, doença autoimune

etc.) (resposta opcional)? A figura 2.32 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.32: Opinião sobre ter fator de risco para a Covid-19

Fonte: Do próprio autor.

Neste peŕıodo de distanciamento social sua residência/moradia é a mesma durante o peŕıodo

letivo regular da graduação? A figura 2.33 apresenta o resultado referente a esta questão.

48



Figure 2.33: Opinião sobre mudança de moradia

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.17 mostra a porcentagem de repostas dadas por 23 discentes, atendidos pelo NAI,

em relação as afirmações que se aplicam a eles. Neste sentido, podemos interpretar que 60,87% dos

23 discentes indicam que as afirmações não se aplicam a eles.

Table 2.17: Atividades não presenciais mais adequadas

Marque a(s) afirmação/afirmações que se

aplica(m) ao seu caso:

Afirmação Frequência Abs %

As afirmações não se aplicam ao meu caso. 14 60,87

Colaboro com os cuidados de familiares. 4 17,39

Convivo com pessoa(s) que necessita(m) dos meus 2 8,70

cuidados (idosos, pessoas com deficiência, doenças

graves ou crônicas).

Tenho filhos(as) em idade escolar que necessitam 2 8,70

do meu acompanhamento diário.

Tenho filhos(as) que não estão em idade escolar que 1 4,35

dependem dos meus cuidados.

Tenho guarda compartilhada de filhos/as que carecem 1 4,35

de cuidado e atenção.

Tenho, sob meus cuidados, dependente(s)que 2 8,70

possui/possuem fator(es) de risco/comorbidade para a

COVID-19 (diabetes, cardiopatia, doença autoimune etc.)

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.18 mostra a porcentagem de repostas dadas por 23 discentes, atendidos pelo NAI,
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em relação ao e-mail institucional da UFG (...discente.ufg.br). Neste sentido, podemos interpretar

que 43,48% dos 23 discentes indicam que não habilitaram seus e-mails institucionais.

Table 2.18: Opinião sobre o e-mail institucional

Em relação ao e-mail institucional da UFG

( @discente.ufg.br), você: Frequência Abs %

Habilitou e utiliza frequentemente 4 17,39

Habilitou e utiliza pouco 4 17,39

Habilitou e não utiliza 5 21,74

Não habilitou 10 43,48

Fonte: Do próprio autor.

Nesta quarentena, você está trabalhando ou realizando estágio não obrigatório? A figura 2.34

apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.34: Opinião sobre realização ou não de trabalho ou estágio

Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.35 apresenta, em relação aos que responderam sim na questão anterior, qual a carga

horária a ser cumprida.
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Figure 2.35: Opinião sobre a carga horária a ser cumprida

Fonte: Do próprio autor.

Você recebe algum aux́ılio do Programa de Assistência Estudantil da UFJ? A figura 2.36 apre-

senta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.36: Opinião sobre o recebimento de aux́ılio

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.19 mostra os tipos de aux́ılios recebidos pelos discentes que responderam sim na

questão anterior.
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Table 2.19: Tipos de aux́ılios recebidos

Se SIM, qual tipo de serviço/aux́ılio

assistencial que você utiliza da UFJ? Frequência Abs %

Bolsa Permanência 2 25,00

Bolsa Alimentação e Permanência 3 37,50

Aux́ılio Alimentação e Moradia 1 12,50

Aux́ılio Emergencial 1 12,50

Bolsa Alimentação, Permanência e Emergencial 1 12,50

Total 8 100,00

Fonte: Do próprio autor.

A região em que você reside atualmente possui cabeamento para rede de internet e/ou disponi-

bilidade de internet Via Rádio? A figura 2.37 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.37: Opinião sobre disponibilidade de internet na região de morada do discente

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.20 apresenta um resumo, na opinião dos discentes, vinculados ao NAI, sobre as

variáveis ”Estabilidade de Sinal” e ”Você possui acesso a internet”.
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Table 2.20: Acesso e Estabilidade

Qual a estabilidade do Você possui acesso Frequencia Abs %

sinal da sua internet? à internet em casa?

Boa Sim, por cabo/fibra óptica 6 26,1

Muito boa Sim, por dados móveis 3 13,0

Ruim Sim, via rádio 3 13,0

Boa Sim, via rádio 3 13,0

Muito boa Sim, por cabo/fibra óptica 3 13,0

Boa Sim, por dados móveis 3 13,0

Não tenho acesso a internet Não 1 4,3

Boa Uso a do vizinho 1 4,3

Total 23 100,0

Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.38 mostra um resumo da variável ”Estabilidade do Sinal da Internet”.

Figure 2.38: Estabilidade do Sinal da Internet

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.21 apresenta um resumo, na opinião dos discentes, vinculados ao NAI, sobre a

variável ”o equipamento que possui para o uso em atividades remotas”.
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Table 2.21: Tipo de Equipamento

Assinale (o) s equipamento(s) que você possui, com

configurações adequadas para o uso em atividades

remotas (memória, câmera, programa de áudio, Frequência %

v́ıdeo, antiv́ırus, etc.), e que estão em condições Absoluta

para uso imediato

Notebook;Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017) 12 52,2

Notebook 5 21,7

Smartphone/celular (fabricado a partir de 2017) 4 17,4

Computador de mesa;Notebook;Smartphone/celular (fabricado a 1 4,3

partir de 2017);Tablet (fabricado a partir de 2017)

Nenhum 1 4,3

Total 23 100,0

Fonte: Do próprio autor.

A figura 2.39 mostra um resumo da variável ”Tipo de Equipamento dispońıvel”.

Figure 2.39: Tipo de Equipamento Dispońıvel

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.22 apresenta um resumo, na opinião dos discentes, , vinculados ao NAI, sobre a

necessidade de fazer, ou não, o compartilhamento do computador, e ou afins, em seu local de

moradia.
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Table 2.22: Compartilhamento de Computadores e Afins

Situação Frequencia Abs %

Apenas para o meu uso pessoal 15 65,2

Compartilho com outras pessoas da famı́lia 6 26,1

Não tenho computador 2 8,7

Total 23 100

Fonte: Do próprio autor.

Sobre seus conhecimentos em ferramentas digitais, quais das tarefas abaixo você realiza com

facilidade? A tabela 2.23 mostra a porcentagem dos discentes com relação a esta questão. Neste

sentido, podemos interpretar que 91,30% dos 23 discentes indicam que conseguem acessar o e-mail

pessoal.

Table 2.23: Tarefas realizadas

Sobre seus conhecimentos em ferramentas digitais,

quais das tarefas abaixo você realiza com facilidade?

(nesta pergunta podem ser selecionadas várias opções) Frequência Abs %

Acessar e-mail pessoal 21 91,30

Acessar internet 20 86,96

Ligar computador 19 82,61

Acessar o sistema Sigaa/UFG 19 82,61

Digitar textos 13 56,52

Participar de uma videochamada 13 56,52

Configurar computador ou celular para ampliar as fontes na tela 10 43,48

Utilizar software leitor de tela ou sintetizador de voz 4 17,39

Tenho dificuldade com essas tarefas 3 13,04

Fonte: Do próprio autor.

Na sua residência, você recebe ou tem aux́ılio de alguém para acessar ferramentas tecnológicas

(computador, celular, TV)? A figura 2.42 apresenta o resultado referente a esta questão.
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Figure 2.40: Opinião sobre necessidade de ajuda para acessar ferramentas tecnológicas

Fonte: Do próprio autor.

Considerando as respostas aos itens anteriores, neste momento de pandemia da Covid-19, o

ambiente em que você se encontra tem as condições necessárias e adequadas para que você participe

de aulas online do seu curso? A figura 2.41 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.41: Opinião Sobre Participação em Atividades de Ensino Remoto

Fonte: Do próprio autor.

Você já cursou alguma disciplina ou curso por meios digitais durante sua graduação? A figura

2.42 apresenta o resultado referente a esta questão.
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Figure 2.42: Opinião sobre ter cursado disciplina de graduação por meio digital

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.24 mostra a(s) opção (ões) que evidencia(m) a(s) principal(is) dificuldades que o

discente teria para participar de atividades em ambientes online. Neste sentido, podemos interpretar

que 8,70% dos 23 discentes indicam que não apresentam dificuldades.

Table 2.24: Dificuldades para participar de atividades em ambientes online

Marque a(s) opção (ões) que evidencia(m) a(s) principal(is) dificuldades

que você teria para participar de atividades em ambientes online: Frequência Abs %

Não tenho dificuldade 2 8,70

Condições emocionais 6 26,09

Preciso de legenda nas videoaulas. 1 4,35

Conhecimento limitado sobre como usar a Plataforma online de aprendizagem 7 30,43

Falta de equipamento adequado 6 26,09

Indisponibilidade de acesso à Internet 5 21,74

Necessidade de interação com os docentes para esclarecer dúvidas 11 47,83

Pouco tempo dispońıvel, pois cuido de crianças e/ou de pessoas do ?grupo de risco? 2 8,70

Preciso de material impresso 1 4,35

Interprete de libras 1 4,35

Fonte: Do próprio autor.

A tabela 2.25 mostra as atividades não presenciais que o discente considera mais adequadas para

serem desenvolvidas em plataformas virtuais durante esse momento de pandemia. Neste sentido,

podemos interpretar que 52,17% dos 23 discentes indicam que é aulas online ao vivo.
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Table 2.25: Dificuldades para participar de atividades em ambientes online

Marque as atividades não presenciais que você

considera mais adequadas para serem

desenvolvidas em plataformas virtuais durante

esse momento de pandemia: Frequência Abs %

Aulas online ao vivo 12 52,17

Videoaulas 20 86,96

Exerćıcios e testes 15 65,22

Podcasts etc 7 30,43

Disponibilização de e-books e outros materiais escritos 15 65,22

Fonte: Do próprio autor.

A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode reduzir o seu rendimento

acadêmico? A figura 2.43 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.43: Opinião sobre reduzir rendimento acadêmico - NAI

Fonte: Do próprio autor.

A adoção de atividades remotas, neste momento de Pandemia, pode comprometer sua apren-

dizagem? A figura 2.44 apresenta o resultado referente a esta questão.
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Figure 2.44: Opinião sobre comprometer aprendizagem - NAI

Fonte: Do próprio autor.

Você já vivenciou situações como: suspensão de calendário acadêmico, suspensão de aulas,

paralisação, entre outras? A figura 2.45 apresenta o resultado referente a esta questão.

Figure 2.45: Opinião sobre vivência de situações como suspensão/paralisação do calendário

acadêmico - NAI

Fonte: Do próprio autor.

Para aqueles que responderam SIM na pergunta anterior, a figura 2.46 apresenta a opinião dos

discentes em relação a reposição da carga horaria não cumprida no peŕıodo de suspensão.
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Figure 2.46: Opinião sobre o cumprimento da carga horária suspensa - NAI

Fonte: Do próprio autor.

No questionário, foi deixado o espaço para que os discentes pudessem emitir sugestões e opiniões

sobre: Em um ambiente de aprendizagem online (com palestras, conteúdo, atividades etc.), o que

você sente enquanto desafio e como esse processo poderia ser facilitado? A seguir, listamos algumas

dessas opiniões.

� ”Um tanto inseguro em relação a internet por ser de má qualidade”;

� ”Não consigo me concentrar em palestras e ou atividades online”;

� ”Precisar um interprete de libras mais importante”;

� ”Janela de Intreprete de Libras precisa grande”;

� ”como eu disse em uma resposta anterior por ter baixa visão e minha visão ser sensivel a

luminosidade por um tempo grande pra mim o material de apoio (se houver) teria que ser

impresso pois eu não consigo ler por muito tempo em tela logo meus olhos começam arder e

tenho que parar um pouco antes de continuar além de sentir dor de cabeça por isso. más a

minha dificuldade é não ter condições pra ficar imprimindo material, então na minha opniao

se o conteúdo oferecido for em maior quantidade por meio de video eu não terei problema.em

ter aulas online”;

� ”Se tiver fazendo algumas atividades áı pode surgir as dúvidas e como posso tirar a dúvida

com professores e fazer algumas perguntas para professores.....”;
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� ”A acessibilidade ao acesso as plataformas digitais facilitará se houver a organização das

atividades, distribuindo-as em grupos isso levando em conta ao processo de isonomia”;

� ”Acredito que adiantando as aulas que não tem prática do primeiro semestre já é alguma

coisa”;

� ”O desafio seria se a internet por ventura cáısse e esse processo seria facilitado agrandindo

algumas aulas e ministrando as matérias para que a sensação de inutilidade não se instalasse”;

� ”As palestras que estão acontecendo na UFJ durante a pandemia não tem legenda e não

consigo participar. As reuniões que teve no meet não consegui acompanhar por falta de

legenda. Não concordo com EAD pois até o momento não teve legenda em lugar nenhum,

caso as aulas remotas sejam aprovadas preciso da legenda em tudo para não prejudicar meu

estudo na faculdade. Lembrando que LIBRAS não é meu idioma materno, por isso necessito

de legenda que me ajuda entender o que está sendo falado”;
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