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Prezado estudante!

Agradecemos muito pela valiosa colaboração na nossa segunda enquete! Sua participação contribuiu muito 
para conhecermos melhor a situação atual. Ressaltamos que existem somente duas modalidades de ensino 
reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC): ensino presencial e ensino a distância. Colocamos a opção do 
ensino remoto, pois o mesmo está autorizado em caráter excepcional, em razão da Pandemia de COVID-19.

Por meio da pesquisa, foi possível identificar que, para 50% dos respondentes, é possível ter melhor 
aprendizado com a modalidade de ensino remoto. Percebe-se que uma nova modalidade de ensino se 
apresenta e deve ser avaliada pelo MEC, pós pandemia, como nova opção a ser regulamentada em definitivo. 
Mas também a mesma pesquisa informa que 59% dos respondentes possui algum tipo de dificuldade em 
estudar na modalidade de ensino remoto. Onde podemos inferir que para esta nova modalidade, 
investimentos são necessários.

A pesquisa apresentou ainda que 51% não confiam nos protocolos de saúde preconizados pelas autoridades 
competentes. Este dado se reforça quando verificamos que apenas 20% dos respondentes desejam o retorno 
na modalidade presencial no momento. Cabe ressaltar que a determinação de retorno das atividades 
presenciais é uma diretiva do MEC, em consonância com os decretos Municipais e Estaduais, e que a faculdade 
segue na íntegra os protocolos de biossegurança estabelecidos pelos órgãos sanitários. 

Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos(as)!



Ensino presencial
44%

Ensino remoto
51%

Ensino EaD
5%

Modalidade de ensino

Ensino presencial Ensino remoto Ensino EaD



Acompanhar aula na tela
11%

Não sabe lidar com 
equipamentos

2%

Limitação de recursos
10%

Desconcentra fácil
36%

Nenhuma dificuldade
41%

Dificuldades

Acompanhar aula na tela Não sabe lidar com equipamentos Limitação de recursos

Desconcentra fácil Nenhuma dificuldade



Confio totalmente
13%

Confio parcialmente
36%

Não confio
51%

Confiança nos protocolos sanitários

Confio totalmente Confio parcialmente Não confio



Sim, desejo retornar
20%

Não, por questões 
particulares

45%

Somente após o fim 
da pandemia

35%

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS


