
Pesquisa: Possibilidade de 
Conteúdo EAD (EC - GERAL)

Formulário elaborado com o intuito de reunir informações sobre as demandas dos 
alunos em relação a um possível retorno das aulas no modelo EAD. 



Objetivos

Devido ao decreto estadual de emergência e aos números de contágios crescendo a previsão é 

que a quarentena se prolongue, de forma a prejudicar nossa grade horária, estamos esperando um 

posicionamento da Universidade sobre o assunto, no entanto, precisamos saber das necessidades 

e dificuldades de cada um em relação a um possível período de aulas online/conteudo EAD.

Este formulário foi realizado com o objetivo de facilitar o acesso de informações entre alunos e 

professores, visto que há um grande número de alunos fazendo diversas matérias de períodos 

diferentes, cada um com suas demandas e opiniões. 



Participantes

Ao todo, foram coletadas 131 respostas, sendo que este formulário foi disponibilizado via email 

para todas as turmas, e também, enviado por Whatsapp nos grupos das salas pelos 

representantes.

Na planilha - em anexo- que conta com as respostas individuais, é possível ver o nome e GRR de 

cada participante. 









Comentários e Observações:

“Entrar em contato com os professores e perguntar se eles podem ter um horário uma vez por dia para transmitir 
ao vivo e tirar dúvidas e explicar a matéria”

“Acredito que além das aulas seria legal ter uns exercícios diários, talvez apostila, etc…”

“Sobre a primeira pergunta minha resposta verdadeira seria: Gostaria que fosse ao vivo com chat para tirar 
dúvida com o professor, porém que fosse gravada, para eventualmente quem não conseguisse assistir ao vivo, 
possa ver a gravação.”



Comentários e Observações:

“Ô problema seria o computador, e internet Boa pra acompanhar as aulas!”

“Sim. Com a possível volta das aulas normais somente em final de ano. Voto a favor do cancelamento do 
semestre pois acho a educação muito necessária mas a vida com saúde ainda mais.”

“Eu gostaria de poder tirar dúvidas durante as aulas ead”

“A favor das aulas formato EAD”

“Eu nao tenho internet em casa”



Comentários e Observações:

“Acredito que aula à distância é o ideal, vamos evitar transtornos aos alunos, professores e todos os 
servidores... Quanto aos alunos que não dispõe de internet e computador, que de fato são pouquíssimos, fica aí 
os monitores responsáveis por mandar o conteúdo a estes, já que continuarão recebendo sem atendimento 
fixo e local, uma vez que se farão dispostos de forma on-line, acredito que esta seja uma estratégia boa. 
Também nós alunos, que somos os maiores interessados em não nos atrasarmos de maneira a perder o 
semestre, podemos nos propor a ajudar esses alunos que não são providos das necessidades básicas para a 
questão em que se discute, que são as aulas a distância. Desde já agradeço e espero que seja solucionado da 
melhor forma de modo que ninguém saia prejudicado.”

“Precisamos de EAD. A PUC por exemplo não perdeu um dia sequer de aulas. Estamos em situação de 
risco(preciso terminar a facul/emprego/autonomia financeira) e não podemos nos demorar mais.”



Comentários e Observações:

“Desacredito na qualidade de ensino EAD, mesmo que sendo realizada pelos excelentes profissionais da 
instituição, além do mais, acredito que o conteúdo básico deve ser amplamente discutido em sala para melhor 
preparar os alunos para os próximos semestres. Não me preocuparia se for nescessário repor aulas ou até 
mesmo adiar o semestre.”

“Tendo em vista que provavelmente uma pequena parcela dos estudantes não tenham acesso à internet em 
casa, seria melhor que esperássemos as aulas presenciais.”

“Diante do cenário prosseguir com disciplinas, via mobile, que não necessitem de prática laboratorial é uma 
alternativa plausível de continuidade do semestre letivo. Assim não há acúmulo de matérias para reposição, 
ficando apenas as que necessitem de presença física.”


