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O estabelecimento da informatização causou muitas mudanças no modo como 
interagimos com o mundo, mudando concepções como relações políticas, 
econômicas e sociais. E como parte substancial para o funcionamento da 
sociedade, a educação também evoluiu, especialmente com a utilização das 
metodologias ativas de aprendizagem. Contudo, depois de séculos de ensino 
estagnado, os investimentos realizados nas formas de aprendizado, no que 
concerne ao ensino superior, têm gerado muitos aspectos positivos à discentes 
e docentes. Assim, o objetivo desta pesquisa foi conhecer o potencial do 
aplicativo Nearpod no ensino e aprendizagem no ensino superior. A pesquisa 
foi realizada nas turmas do 6° termo de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, 
com 27 alunos, na disciplina de Química Tecnológica, no Centro Universitário 
das Faculdades Integradas de Ourinhos, no município de Ourinhos, estado de 
São Paulo. A metodologia utilizada foi baseada numa abordagem qualitativa 
por meio de estudo de caso e os dados foram coletados através de 
documentos e relatos dos discentes. O procedimento compreendeu as 
seguintes etapas: (1) curso de capacitação em tecnologias e metodologias 
ativas no Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, (2) 
estudo do app Nearpod, (3) execução de testes e simulação de atividades, (4) 
organização do plano de aula com integração do app Nearpod, (5) execução 
das atividades em sala de aula com abordagem do tema “Eletroquímica” 
destacando células galvânicas/voltaicas e (5) avaliação das atividades através 
de relatos dos discentes. A avaliação das atividades foi registrada através de 
questionário no Google Docs.  Os resultados obtidos através do questionário 
apontam que 70,4% dos discentes gostariam que o app Nearpod fosse 
utilizado em outras abordagens na disciplina de Química Tecnológica e os 
relatos dos discentes quanto à metodologia utilizada na aula apontam que: “a 
metodologia tornou a aula dinâmica e interativa” (aluno 1); “é interessante 
responder questões no aplicativo e receber o Feedback logo após a resolução” 
(aluno 2) e “o Nearpod é ótimo” (aluno 3), “A integração do conteúdo com o 
Nearpod facilitou meu aprendizado” (aluno 4). Os resultados encontrados nesta 
pesquisa são bastante promissores, pois demonstra interesse dos discentes na 
metodologia abordada, ademais indica aumento da motivação, concentração e 
interação dos discentes com o tema abordado no contexto de aplicação. 
Contudo, deve-se considerar a abordagem qualitativa da pesquisa e à 
extrapolação dos resultados para outros contextos e disciplinas. 
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