
 

 

 

                                                                

 
 

A SUBSTITUIÇÃO DAS

PARA A MODALIDADE

ALUNOS

RESUMO 

Em decorrência do atual cenário mundial da Pandemia causada pela COVID
distanciamento social tem sido a medida mais efetiva contra a ação do vírus, porém tal ação 
acarretou em mudanças drásticas na realidade cotidiana da população, o que trouxe 
impactos em diversos setores da sociedade. A educação foi um setor bastante atingido pela 
pandemia no país.  A algumas Instituições de Ensino Superior (IES) implementaram o plano 
emergencial de atividades de ensino à distância (EAD) para os cursos de graduação 
graduação através do uso de recursos tecnológicos como estratégia para oferecer 
diariamente aulas síncronas e/ou vídeo aulas para turmas de cursos presenciais durante a 
quarentena de prevenção à pandemia do COVID
como objetivo analisar a percepção dos alunos de graduação a cerca da substituição das 
atividades presenciais para a modalidade EAD.
através de um questionário (elaborado na plataforma “Google Formulários”) que cont
seis perguntas e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 
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DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS

MODALIDADE A DISTANCIA E A PERCEPÇÃO

ALUNOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL

OGORODNIK, Maria Eduarda Assunção
Graduanda de Engenharia Ambiental e Sanitária

CORDEIRO, Débora Reis
Graduanda de Engenharia Ambiental e Sanitária

MARTINS, Luiza Helena da Silva
Doutora em Engenharia Química

PEREIRA, Emilli Roberta Sousa
Residente em Atenção Básica/Saúde da Família

GOMES, Paulo Weslem Portal
Doutorando em Biologia Vegetal

Em decorrência do atual cenário mundial da Pandemia causada pela COVID
distanciamento social tem sido a medida mais efetiva contra a ação do vírus, porém tal ação 
acarretou em mudanças drásticas na realidade cotidiana da população, o que trouxe 

tos em diversos setores da sociedade. A educação foi um setor bastante atingido pela 
pandemia no país.  A algumas Instituições de Ensino Superior (IES) implementaram o plano 
emergencial de atividades de ensino à distância (EAD) para os cursos de graduação 
graduação através do uso de recursos tecnológicos como estratégia para oferecer 
diariamente aulas síncronas e/ou vídeo aulas para turmas de cursos presenciais durante a 
quarentena de prevenção à pandemia do COVID-19. Neste contexto, este trabalho tev
como objetivo analisar a percepção dos alunos de graduação a cerca da substituição das 
atividades presenciais para a modalidade EAD. A coleta das informações foi realizada 
através de um questionário (elaborado na plataforma “Google Formulários”) que cont
seis perguntas e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 
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PRESENCIAIS 

PERCEPÇÃO DOS 

PRESENCIAL 

OGORODNIK, Maria Eduarda Assunção1; 
Graduanda de Engenharia Ambiental e Sanitária 

CORDEIRO, Débora Reis 2; 
Graduanda de Engenharia Ambiental e Sanitária 

MARTINS, Luiza Helena da Silva3; 
Doutora em Engenharia Química 

PEREIRA, Emilli Roberta Sousa4; 
Residente em Atenção Básica/Saúde da Família 

GOMES, Paulo Weslem Portal5; 
Doutorando em Biologia Vegetal 

Em decorrência do atual cenário mundial da Pandemia causada pela COVID-19, o 
distanciamento social tem sido a medida mais efetiva contra a ação do vírus, porém tal ação 
acarretou em mudanças drásticas na realidade cotidiana da população, o que trouxe 

tos em diversos setores da sociedade. A educação foi um setor bastante atingido pela 
pandemia no país.  A algumas Instituições de Ensino Superior (IES) implementaram o plano 
emergencial de atividades de ensino à distância (EAD) para os cursos de graduação e pós-
graduação através do uso de recursos tecnológicos como estratégia para oferecer 
diariamente aulas síncronas e/ou vídeo aulas para turmas de cursos presenciais durante a 

19. Neste contexto, este trabalho teve 
como objetivo analisar a percepção dos alunos de graduação a cerca da substituição das 

A coleta das informações foi realizada 
através de um questionário (elaborado na plataforma “Google Formulários”) que continha 
seis perguntas e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 
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entrevistados 93 alunos distribuídos em 27 cursos de graduação.
sobre a substituição das aulas presenciais para o ensino EAD, 39,8% consideraram regular; 
37,6% afirmaram ser ruim; 16,1% bom e somente 6,5% afirmaram ser excelente. Com 
relação ao desempenho dos discentes nas aulas à distância, 40,9% consideram
32,3% ruim; enquanto que 19,4% e 7,5% afirmam, respectivamente, serem bons e 
excelentes. Quanto ao acesso dos conteúdos ofertados de forma virtual, 72% dos alunos 
afirmaram ter fácil acesso e 28% alegaram não apresentar tais facilidades ter. Em relação 
às dificuldades encontradas nas aulas EAD, 35,6% dizem que o maior empecilho é a falta 
de concentração; 20,8% apresentaram problemas ergonômicos como não possuir local 
adequado para estudo na própria residência; 14,8% afirmam ter problemas com acesso à 
internet; 12,7% a ausência de equipamentos eletrônicos e dispositivos móveis como 
notebooks e smartphones adequados; 10,1% não apresentaram dificuldades e 6% 
apontaram problemas como a qualidade dos vídeos e imagens, relação professor/aluno e 
metodologia de ensino aplicada. Ao serem questionados acerca da escolha das IES por 
darem prosseguimento às atividades na modalidade à distância, 53,3% dos entrevistados 
afirmaram que não foi a melhor alternativa e 46,7% sustentaram que a modalidade EAD foi 
a melhor alternativa mediante ao estado de calamidade em que estamos vivendo. Sabe
que a adoção de aulas a distância foi uma opção de muitas IES, no entanto, a sua 
adaptação na rotina acadêmica varia de aluno para aluno e a insatisfação dos mesmos é 
relevante, visto que, inúmeros desafios foram desencadeados. A dificuldade de 
concentração nas atividades, a 
equipamentos, são alguns dos problemas enfrentados pelos alunos nessa transição. É 
válido lembrar que é de suma importância que haja um diálogo entre IES, professor e aluno 
no que tange ao nível de contentamento e aprendizagem dos mesmos nesse período 
delicado de pandemia, sendo a percepção destes alunos imprescindível, no momento, 
principalmente em decorrência a problemas de acessibilidade, bem como a desigualdade 
social, que são proeminentes na r
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entrevistados 93 alunos distribuídos em 27 cursos de graduação. Quando questionados 
sobre a substituição das aulas presenciais para o ensino EAD, 39,8% consideraram regular; 

7,6% afirmaram ser ruim; 16,1% bom e somente 6,5% afirmaram ser excelente. Com 
relação ao desempenho dos discentes nas aulas à distância, 40,9% consideram
32,3% ruim; enquanto que 19,4% e 7,5% afirmam, respectivamente, serem bons e 

Quanto ao acesso dos conteúdos ofertados de forma virtual, 72% dos alunos 
afirmaram ter fácil acesso e 28% alegaram não apresentar tais facilidades ter. Em relação 
às dificuldades encontradas nas aulas EAD, 35,6% dizem que o maior empecilho é a falta 

ncentração; 20,8% apresentaram problemas ergonômicos como não possuir local 
adequado para estudo na própria residência; 14,8% afirmam ter problemas com acesso à 
internet; 12,7% a ausência de equipamentos eletrônicos e dispositivos móveis como 

martphones adequados; 10,1% não apresentaram dificuldades e 6% 
apontaram problemas como a qualidade dos vídeos e imagens, relação professor/aluno e 
metodologia de ensino aplicada. Ao serem questionados acerca da escolha das IES por 

atividades na modalidade à distância, 53,3% dos entrevistados 
afirmaram que não foi a melhor alternativa e 46,7% sustentaram que a modalidade EAD foi 
a melhor alternativa mediante ao estado de calamidade em que estamos vivendo. Sabe

s a distância foi uma opção de muitas IES, no entanto, a sua 
adaptação na rotina acadêmica varia de aluno para aluno e a insatisfação dos mesmos é 
relevante, visto que, inúmeros desafios foram desencadeados. A dificuldade de 
concentração nas atividades, a deficiência no serviço de internet e a carência no acesso a 
equipamentos, são alguns dos problemas enfrentados pelos alunos nessa transição. É 
válido lembrar que é de suma importância que haja um diálogo entre IES, professor e aluno 

e contentamento e aprendizagem dos mesmos nesse período 
delicado de pandemia, sendo a percepção destes alunos imprescindível, no momento, 
principalmente em decorrência a problemas de acessibilidade, bem como a desigualdade 
social, que são proeminentes na realidade do Brasil. 
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Quando questionados 
sobre a substituição das aulas presenciais para o ensino EAD, 39,8% consideraram regular; 

7,6% afirmaram ser ruim; 16,1% bom e somente 6,5% afirmaram ser excelente. Com 
relação ao desempenho dos discentes nas aulas à distância, 40,9% consideram-se regular; 
32,3% ruim; enquanto que 19,4% e 7,5% afirmam, respectivamente, serem bons e 

Quanto ao acesso dos conteúdos ofertados de forma virtual, 72% dos alunos 
afirmaram ter fácil acesso e 28% alegaram não apresentar tais facilidades ter. Em relação 
às dificuldades encontradas nas aulas EAD, 35,6% dizem que o maior empecilho é a falta 

ncentração; 20,8% apresentaram problemas ergonômicos como não possuir local 
adequado para estudo na própria residência; 14,8% afirmam ter problemas com acesso à 
internet; 12,7% a ausência de equipamentos eletrônicos e dispositivos móveis como 

martphones adequados; 10,1% não apresentaram dificuldades e 6% 
apontaram problemas como a qualidade dos vídeos e imagens, relação professor/aluno e 
metodologia de ensino aplicada. Ao serem questionados acerca da escolha das IES por 

atividades na modalidade à distância, 53,3% dos entrevistados 
afirmaram que não foi a melhor alternativa e 46,7% sustentaram que a modalidade EAD foi 
a melhor alternativa mediante ao estado de calamidade em que estamos vivendo. Sabe-se 

s a distância foi uma opção de muitas IES, no entanto, a sua 
adaptação na rotina acadêmica varia de aluno para aluno e a insatisfação dos mesmos é 
relevante, visto que, inúmeros desafios foram desencadeados. A dificuldade de 

deficiência no serviço de internet e a carência no acesso a 
equipamentos, são alguns dos problemas enfrentados pelos alunos nessa transição. É 
válido lembrar que é de suma importância que haja um diálogo entre IES, professor e aluno 

e contentamento e aprendizagem dos mesmos nesse período 
delicado de pandemia, sendo a percepção destes alunos imprescindível, no momento, 
principalmente em decorrência a problemas de acessibilidade, bem como a desigualdade 


