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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório apresenta os resultados da Alvagrad realizada junto 

aos discentes e docentes, tanto da modalidade presencial como da modalidade 

a distância, realizada no primeiro semestre de 2020 entre os dias 07 a 16 de 

dezembro, quando do retorno das atividades através do ensino remoto 

emergencial, em setembro, após estudo das condições para tal retorno, 

formação dos docentes da instituição e criação de uma política de inclusão 

digital para os estudantes que comprovaram condição de vulnerabilidade.  

Recordamos também que para auxiliar os docentes para além das 

formações ofertadas desde junho, foi criada uma sala virtual para atendimento 

dos mesmos e apoio no planejamento e auxílio nas dificuldades vividas na 

docência virtual. A sala se chama Conversa 4.0, instalada no Teams do Office 

365. O atendimento se deu três vezes ao dia possibilitado por 4 docentes, 

pedagogas, ligadas ao Programa Graduação Uema 4.0, programa de 

atualização didático-tecnológico da Pró-Reitoria de Graduação. Também foi 

criado um Guia do Ensino Remoto para auxiliar os docentes e duas 

comunidades virtuais no SigUema, uma para apoiar docentes e outra para 

apoiar os alunos, geridas pela mesma equipe do Programa Graduação Uema 

4.0. Também foram pensadas e divulgadas as ações de atendimento médico e 

psicológico para os docentes e discentes afetados pelo contexto da pandemia.  

É sobre este contexto que o Avalgrad se dará. Portanto, os 

questionamentos propostos buscam compreender diversas categorias que 

envolvem a dinâmica acadêmica entre os sujeitos inseridos nesse contexto, 

sobretudo, os alinhamentos relacionados às ofertas de disciplinas, aplicabilidade 

dos conteúdos, atendimento ao plano de ensino, disponibilidade de materiais de 

estudo, uso dos recursos tecnológicos, interação entre professor e aluno entre 

outros elencados em cada gráfico, tabela e/ou quadro analisados nos resultados.  

 Compreende-se que o processo avaliativo permite melhor entendimento 

das atividades desenvolvidas na instituição e a aplicação de pesquisa buscando 

entender como está ocorrendo esse alinhamento é de fundamental importância 

para se tomar medidas que venham interferir qualitativamente no processo de 

construção do conhecimento.  
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 De fato, a avaliação se apresenta como significativa no contexto 

acadêmico e ao envolver discentes e docentes, procurando entender a 

concepção de cada grupo, torna possível interferir de forma positiva em 

alinhamentos futuros. Nesse sentido, o relatório fundamenta-se em levantar 

informações que servirão de base para facilitar o papel de gestores em futuros 

planejamentos que possam corrigir as falhas apresentadas ao longo da oferta de 

cada disciplina.  

 Considerando a experiência do período especial, da mesma forma, foram 

aplicados questionários, tanto no início como no final do semestre, para poder 

analisar se o desenvolvimento das atividades sofreram mudanças no sentido de 

melhorar as dificuldades enfrentadas ao longo do semestre letivo, levando em 

consideração também todas as peculiaridades do contexto pós-março de 2020, 

o período pandêmico.  

Os questionários foram feitos em formulários no Forms, cuja ligação foi 

disponibilizada no SigUema, nos prazos 16 a 07/12. Após esse período, os 

questionários são baixados e os dados obtidos em cada um deles analisados e 

representados em gráficos (perguntas de natureza quantitativas) e/ou analisando 

seu conteúdo (para perguntas que gerassem respostas dissertativas). 

Os dados obtidos seguem representados e analisados neste documento. 

 

2 OBJETIVOS 

 

1. Apresentar resultados da avaliação final do semestre letivo referente ao 

ensino remoto nos cursos de graduação da UEMA; 

2. Discutir com os Gestores Acadêmicos ações para superação das 

dificuldades que permanecem como desafios para o próximo semestre 

letivo. 

 

3 RESULTADOS  

 

 Abaixo são apresentados os Centros envolvidos no processo de avaliação 

desse semestre, centro estes, cujos docentes entregaram os Planos de Ação 

para o Ensino Remoto Emergencial, perfazendo um total de 14 Centros.  

Recorda-se que uma exigência desse momento feita pela Pró-Reitoria era que 
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os centros elaborassem planejamentos para o retorno das atividades 

acadêmicas, considerando as condições específicas do momento pandêmico. 

Segue abaixo o Quadro com a lista dos centros com tal especificidade. 

 

Quadro 1 - Lista de Centros, cujos docentes entregaram Planos de Ação para o Ensino 

Remoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Considerando os centros destacados na lista acima, verifica-se que nem 

todos os demais centros responderam à exigência da aprovação e envio dos 

planos para a PROG. 

Nos quadros a seguir são apresentadas as principais proposições pelos 

Centros que foram destacadas no decorrer da aplicação da Alvagrad, bem 

                     CENTROS 

 

1-Timon 

2-Presidente Dutra 

3-São João dos Patos 

4-Coelho Neto 

5-Colinas 

6-Bacabal 

7-Coroatá 

8-Zé Doca 

9-Itapecuru-Mirim 

10-Lago da Pedra 

11-Santa Inês 

12- Grajaú 

13 – Balsas 

14 – CCSA – Ciências Sociais 
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como, o número de participantes que responderam os questionários, perfazendo 

um total de 1.537 discentes e 282 docentes  na avaliação inicial e referentes a 

avaliação final foram um total de 2.242 discentes e 282 docentes.    

 

Quadro 2 – Principais proposições 

  

                                      PRINCIPAIS PROPOSIÇÕES: 

-Ações de Acompanhamento dos professores 

-Uso dos laboratórios pelos discentes 

-Divulgação da Agenda SOPP 

-Levantamentos dos Discentes que não tinham chip 

-Docentes com dificuldades no SIGUEMA – encaminhamento ao Conversa 4.0 

-Formação de professores Apps 

-Mapeamento de discentes com baixa frequência 

-Parceria com Assistente Pedagógico 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Olhando acima, as proposições, verifica-se que as ações pensadas 

pelos centros se davam em torno de apoio e acompanhamento ao docente e aos 

discentes, além de aspectos, como serviços da saúde mental. Todas as ações 

pensadas são de extrema relevância para o momento, considerando o trabalho 

solitário do docente no planejamento e na implementação do mesmo, os 

inúmeros fatores que afetam o ensino e aprendizagem adaptados para a nova 

modalidade, para a qual muitos docentes e mesmos alunos não se prepararam. 

A seguir, na Tabela 1, o número de participantes desta avaliação em 

cada fase. 
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Tabela 1 - Participantes da pesquisa avaliativa sobre o ensino remoto na UEMA 

PARTICIPANTES DA PESQUISA AVALIATIVA SOBRE O ENSINO REMOTO 

NA UEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Como se percebe entre os dados, houve manutenção do número de 

respostas entre o público dos docentes e aumento de respostas entre o público 

de discentes na fase final da avaliação. 

A seguir, apresentaremos como os dados de cada fase foram 

analisados.  

 

3.1 Análises dos resultados  

 

 Neste item são apresentados gráficos e quadros, demonstrando os 

resultados da aplicação da Alvagrad, referente ao semestre de 2020.1.  

No gráfico 1, estão os números de docentes que participaram da 

pesquisa na fase inicial.  

 

 

 

 

Avaliação Inicial 
1.537 discentes (total de 
16.639) 
282 docentes (total de 1.235) 

Avaliação Final 
2.242 discentes (total de 
16.639) 
282 docentes (total de 1.235)  

Observação1: Discentes do EaD não constam neste relatório por se tratar de 
ensino remoto. 
Observação2: Docentes/Discentes Profitec foram contabilizados na 
Graduação.  
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Gráfico 1 – Docentes que participaram da pesquisa na fase inicial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Em conformidade com os resultados, 77% dos participantes pertencem à 

graduação do ensino presencial, enquanto 18% dos docentes informam lecionar 

tanto no ensino presencial, quanto no programa Ensinar de Formação de 

Professores da Uema e 5% dos respondentes só ministram aulas no Programa 

Ensinar. 

Já em relação a aplicação da pesquisa na fase final (cf. gráfico 2), sobre 

onde atua na UEMA, o quantitativo de respostas é o mesmo da fase inicial, 

entretanto, há pequenas diferenças na proporção quanto aos grupos de 

respondentes. 

 

Gráfico 2 – Docentes que participaram da pesquisa na fase final 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados do DAAE 
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Portanto, o que se conclui é que a maioria dos respondentes (86%) 

lecionam na graduação presencial, enquanto 12% atuam tanto na graduação 

presencial e no Programa Ensinar, e 2% atuam somente no programa.      

Os gráficos 3 e 4 representam dados referentes aos cursos de Formação 

de Professores que estes fizeram e que ajudaram no planejamento das suas 

disciplinas. 

 
 
Gráfico 3 – Fase inicial - cursos de Formação de Professores que ajudaram no 
planejamento da sua disciplina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 
Observa-se, na fase inicial do Avalgrad, que 81% dos docentes 

responderam que fizeram ambos os cursos - Planejamento integrado às 

ferramentas do SigUEMA e Desenho Didático para o ensino online - ofertados 

no período anterior ao início das aulas ou realizados posteriormente, uma vez 

que os cursos tiveram ofertas contínuas desde junho para atender à população 

docente, que em 2020 era de 1250 docentes.  
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Gráfico 4 - Cursos de Formação de Professores feitos pelos docentes e que ajudaram 
no planejamento da sua disciplina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Na fase final, os dados dos docentes representados no Gráfico 4, 

mostram que 77% dos docentes também fizeram ambas as formações, 

enquanto 8% fez somente o primeiro curso ofertado - Desenho Didático para o 

Ensino Online e 8% fizeram somente o curso 2 Planejamento Integrado às 

Ferramentas do SigUema. Registra-se que 7% dos respondentes afirmam não 

ter feito nenhum dos cursos ofertados, o que gera a pergunta se já tinham 

alguma formação para fazer as adaptações que o novo contexto exigiu, uma que 

há professores de outras universidades/ faculdades que já possuíam alguma 

literacia digital e/ou conhecimento do uso de tecnologias digitais possíveis de 

serem adotadas no universo acadêmico. 

O gráfico 5 apresenta o percentual de docentes que concluíram o Curso 

Formação de Professores “Planejamento integrado às Ferramentas do 

SIGUEMA”, o segundo curso oferecido pela PROG, de preparação para a 

docência voltada para o ensino e aprendizagem remota.    
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Gráfico 5 - Percentual de Docentes que concluíram o Curso Formação de Professores 

“Planejamento integrado às Ferramentas do SIGUEMA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Dos participantes da Avalgrad, 85% informaram, conforme gráfico acima, 

ter concluído o curso. É importante ressaltar que o curso está estruturado para 

fornecer aos professores orientações de uso das diversas ferramentas 

disponíveis no SigUema, a fim de facilitar a prática docente nesse ambiente 

virtual. Os que não fizeram ou não concluíram o curso dominam o sistema, 

conhecem suas funções e potencialidades? Percebem que o seu o 

conhecimento do sistema e a organização das atividades acadêmicas estão 

entrelaçados?  

São apresentados nos Gráficos 6 e 7 e no quadro 4  as principais 

dificuldades relacionadas às questões didático-pedagógicas e sócio afetivas 

vividas neste semestre, sendo aspectos destacados nas diferentes fases da 

avaliação. 
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Gráfico 6 - Principais dificuldades relacionadas às questões didático-pedagógicas e 

socioafetivas – fase inicial  

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Conforme resultado acima no Gráfico 6 que sinaliza a fase inicial do 

Avalgrad, 37,6% dos docentes responderam apresentar dificuldades com 

relação à frequência dos estudantes nos encontros síncronos, aspecto que 

ganhou maior relevância na segunda fase da avaliação com 46% dos docentes 

destacando esta mesma dificuldade. Já sabíamos que a frequência nos 

encontros síncronos seria um problema por conta da qualidade da conexão dos 

alunos e outras envolventes. Por isso, a Uema possibilitou a entrega de chips 

para os alunos vulneráveis, buscando minorar o problema. Entretanto, verifica-se 

que precisamos dar conta de outras soluções, tendo em vista o restante público 

igualmente afetado pela qualidade da sua conexão. 

O descompromisso dos alunos, adaptação aos métodos ativos, as 

avaliações e atividades adaptadas, produção de conteúdo das disciplinas 

também foram destacados pelos docentes quanto a essa fase. Há os aspectos 

da saúde mental fragilizada de alunos e professores. Mas o aspecto com maior 

percentual foi a desmotivação dos alunos (31% na fase inicial e 50% na fase 

final). 

Considerando o elemento da adaptação a que todos os intervenientes 

escolares tiveram que fazer, alguns estavam mais preparados que outros, 
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fazendo surgir todo tipo de desempenho para o momento. Entretanto, são 

elementos que chamam a atenção e que pedem alguma intervenção 

educacional, administrativa e mesmo de ordem clínica, como no caso da saúde 

mental. 

Sobre o mesmo item referentes às dificuldades, foi respondido também 

pelos discentes nas duas fases avaliativas neste semestre, conforme o gráfico 7.  

 

Gráfico 7 - Principais dificuldades relacionadas às questões didático-pedagógicas e 

socioafetivas – fase inicial  

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Já os resultados referentes às respostas dos discentes quanto ao aspecto 

das suas dificuldades didático-pedagógicas e socioafetivas, 31,8% (fase inicial) e 

30,8% (fase final) responderam apresentar dificuldades na frequência dos 

encontros síncronos, dado que corrobora a resposta dos docentes no gráfico 

anterior. 

Do mesmo modo, os discentes destacam como principais dificuldades a 

adaptação que tiverem que fazer aos métodos de ensino propostos pelos 

docentes, as atividades e adaptação das avaliações, produção de trabalhos na 

disciplina, adaptação à biblioteca virtual e materiais, a desmotivação e a saúde 

mental fragilizada. 

Não destacaram o descompromisso como uma dificuldade. 
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Algumas das dificuldades são facilmente transponíveis, como adaptação à 

biblioteca virtual e materiais, pois uma vez que os alunos saibam como acessar, 

conseguem ter acesso aos materiais partilhados. Esse é um elemento que não 

deveria gerar dificuldade, pois no mural da turma virtual ficam as notificações de 

tudo que é registrado, inclusive a submissão de materiais na biblioteca, podendo 

ser acessado dali mesmo. 

Outras das dificuldades destacadas pedem um pouco mais de atenção 

dos docentes em ajudar os alunos em suas dificuldades que são de ordem 

pedagógica e fulcrais para a realização dos trabalhos. Uma vez que os alunos 

não entendem o que é suposto fazer, apresentarão maiores dificuldades na 

realização das atividades e isso exige repensar, inclusive a orientação, 

quantidade e a complexidade das mesmas. 

Na tabela abaixo, vemos ladeadas as respostas dos discentes e docentes 

referentes ao item analisado, apresentadas  em percentual. 

 

Tabela 2 - Dificuldades didático-pedagógicas e socioafetivas 

Dificuldades didático-pedagógicas e 
socioafetivas  

Inicial 
Discente 

Final 
Discente 

Inicial 
Docente 

Final 
Docente 

Frequência nos encontros síncronos 31,8 30,8 37,6 46,4 

Descompromisso 8,9 12,7 16,3 30,8 

Adaptação aos métodos ativos 51 44,2 26,6 20,5 

Adaptação aos métodos ativos de ensino 
pelos discentes 

-- -- 
40,4 34,7 

Adaptação das atividades e avaliações 50,6 42,1 24,5 18 

Produção de conteúdos/ trabalhos da 
disciplina 38,7 36,3 20,6 15,6 

Adaptação à biblioteca virtual e materiais 23,6 21,3 17,4 15,9 

Falta de motivação. 32,1 38,5 31,2 50,3 

Saúde mental fragilizada dos estudantes 35,7 39,7 19,9 13,1 

Saúde mental fragilizada dos professores 5,7 13 13,1 29 

Não encontrei dificuldades 11,1 12,9 13,5 14,5 

Fonte: Dados do DAAE 
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 Destacou-se em vermelho os números que aumentaram expressivamente 

na fase seguinte da avaliação. 

Referente ao tratamento das dificuldades pertinentes ao período, a 

PROG criou no âmbito do Programa Graduação Uema 4.0 o espaço de 

atendimento aos docentes, inicialmente, para o período do ensino remoto, 

buscando ajudar os docentes em seu planejamento ou em outras dificuldades 

surgidas com relação ao desenvolvimento das suas disciplinas. 

A tabela 3 apresenta os resultados do quantitativo de atendimentos dos 

docentes  realizados via o espaço virtual criado no Teams do Office 365 

Conversa 4.0 e WhatsApp, e também pelo SOPP. 

 

Tabela 3 – Atendimento conversa 4.0 e via WhatsApp  

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Conforme resultados na tabela acima, 19 professores foram atendidos 

na fase inicial pelo Programa Uema 4.0 e via WhatsApp e, na fase final, 49 

professores foram atendidos pelo Programa Uema 4.0 e 9 via WhatsApp. A 

tabela mostra ainda que houve mais atendimentos pelo SOPP do que pelo 

Programa Uema 4.0, especialmente considerando o curto período registrado 

pelo SOPP. A tabela chama a atenção sobre o impacto da pandemia na saúde 

mental de docentes e discentes. 

São apresentados nos Gráficos 8 e 9 e Quadro 6 os resultados referentes  

às principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – docentes.  

 

 

Atendimento Conversa 4.0 
  

Inicial - total: 19 professores 

Final – total: 46 professores 

Atendimento WhatsApp  
Inicial:  19 professores 

Final:   09 professores 

Atendimento psicológico aos Docentes e Discentes  
Inicial  - 63 atendimentos (Período: 14 a 25/09/20) 
Final -  94 atendimentos 

Fonte: Serviço de Orientação Psicológica e Psicopedagógica -SOPP 
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Gráfico 8 - Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – docentes  
 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Nesse item avaliado, os resultados destacados pelos docentes, 

demonstram que 62,4% dos docentes responderam tratar-se de queda de 

Internet discente ser a maior dificuldade tecnológica na fase inicial e 68,7% na 

fase final. 

Observa-se que a queda da Internet do docente também é um problema. 

Até porque se essa deixa de funcionar impacta nos encontros síncronos. Logo, o 

acesso à Internet e às plataformas digitais são assuntos com predominância 

acima, por exemplo, do acesso ao computador, do desconhecimento em usar 

recursos tecnológicos.  

Na perspectiva dos alunos, o Gráfico 8 representa suas respostas nas 

duas fases avaliativas deste período.  
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Gráfico 9 - Principais dificuldades relacionadas às questões tecnológicas – discentes  

  

Fonte: Dados do DAAE 

 

Em relação às respostas dos discentes, o Gráfico 8 mostra que 65,1% 

responderam como maior problema a queda de internet, impactando na 

participação dos estudantes em tempo real, na fase inicial e 67,1% na fase final, 

o que corrobora com o respondido pelos docentes na questão anterior. Na 

questão, este dado ainda é reforçado pelo item queda/perda de conexão pelo 

discente e que, com certeza, impacta no acesso às plataformas digitais para a 

webconferência. Os estudantes ainda reforçam a dificuldade de acesso ao 

computador, o que com certeza é um problema, considerando as limitações da 

tela diminuta do celular e a dificuldade em saber usar certos recursos 

tecnológicos. 

Na tabela 4, pareiam-se os dados percentuais de discentes e docentes 

quanto às dificuldades tecnológicas já analisadas para observar aproximações e 

diferenças. 
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Tabela 4 - Dificuldades tecnológicas de discentes e docentes 

Dificuldades tecnológicas 
Inicial 

Discente 

Final 

Discente 

Inicial 

Docente 

Final 

Docente 

Acesso ao computador 32,9 27,7 4,6 5,6 

Acesso à Internet 31 30,1 20,2 22,3 

Acesso às plataformas 

p/videoconferência 
34,2 25,1 24,5 19,1 

Desconhecimento em usar rec. 

tecnológicos 
20,9 13,2 11,3 9,9 

Queda da internet discente 65,1 67,1 62,4 68,7 

Queda Internet docente 31,8 38,4 39 36,5 

Não encontrei dificuldades 11,1 13,6 16 16,6 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Observa-se que alguns elementos ganham dimensões diferentes para 

ambos os públicos, como no caso do acesso ao computador. Para o professor, o 

impacto não é tão profundo quanto é para o aluno, haja vista as respostas, 

assim como saber usar recursos digitais. 

 Nos gráficos a seguir, 9 e 10, e quadro 7 são apresentados os dados 

referentes às principais dificuldades relacionadas ao SigUema. 
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Gráfico 10 - Principais dificuldades relacionadas ao SIGUEMA 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Conforme resultados no gráfico acima, a maioria dos docentes não 

enfrentaram dificuldades (29% na fase inicial e 45,7% na fase final). Mas os que 

assumem ter tido dificuldade se referem, especialmente, a inserir materiais na 

Turma Virtual, formar grupos, cadastrar questionários, cadastrar fóruns e corrigir 

tarefas. 

Recorda-se que o Curso Planejamento Integrado às Ferramentas do 

Siguema teve em sua primeira oferta formação síncrona, onde a equipe do CTIC 

mostrava todas as funcionalidades do SigUema e deixamos o link de cada vídeo 
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preparados pela equipe CTIC na Comunidade Virtual (CV) do SigUema, que 

serviu para a instalação da formação em modo assíncrono.  

Considerou-se depois a baixa adesão à CV, o que impactou na decisão 

de migrar o curso para a plataforma AVA PROGEP, readequando linguagem, 

layout e escolha de atividades para esse ambiente. De toda forma, neste 

ambiente e no canal do CTIC no YouTube, constam todos os vídeos ensinando 

como operar com as ferramentas do SigUema. 

A seguir, no Gráfico 11, destacam-se as principais dificuldades vividas 

pelos estudantes no SigUema. 

 

Gráfico 11 – Potencialidades do Ensino Remoto - Discente 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

 Boa parte dos alunos dizem não ter vivido nenhuma dificuldade 

relacionada ao SigUema. Mas é preciso atentar para algumas dificuldades  

sinalizadas pelos discentes quanto a saber abrir os materiais, responder a 
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fóruns, inserir arquivos nas tarefas, fazer downloads dos materiais inseridos, 

usar chat, responder questionários, visualização de tópicos de aulas, aulas 

extras e o plano de ensino, dificuldades que são de ordem tecnológica, ou seja, 

saber como funcionam esses recursos. 

A seguir, parearam-se as respostas destes públicos na Tabela abaixo, 

buscando demonstrar o relevo de cada aspecto para cada público. 

  

Tabela 5 - Principais dificuldades relacionadas ao SIGUEMA 

Dificuldades relacionadas ao 
SiGUEMA 

Inicial 
Discente 

Final 
Discente 

Inicial 
Docente 

Final 
Docente 

Cadastrar/Visualizar o Plano de Ensino 15,9 15,5 6,7 6,3 

Cadastrar/Visualizar os tópicos de aula 15,2 14,9 3,2 6,7 

Cadastrar/Visualizar tópicos de aula extra 
(assíncronas) 14,5 15 6,7 12,4 

Cadastrar/Visualizar datas de avaliações 11,6 12,3 4,3 4,2 

Cadastrar notícias -- -- 2,5 5,3 

Inserir/Abrir os materiais  
27,1 22,4 18,1 21,9 

Fazer o download dos materiais inseridos 18,8 16,3 -- -- 

Inserir arquivos nas tarefas 29,6 24,4 -- -- 

Cadastrar tarefas -- -- 7,1 6,7 

Formar grupos -- -- 14,5 16,3 

Cadastrar/Responder enquetes 16,4 14 4,3 7,4 

Visualizar respostas de enquetes  -- -- 3,5 5,3 

Cadastrar/Responder questionários  18,5 17,4 11 10,6 

Visualizar respostas de questionários  -- -- 3,9 4,6 

Cadastrar/Responder fóruns 23,6 21,4 10,3 11,7 

Usar o Chat 29 18,7 10,6 9,9 

Corrigir tarefas -- -- 7,8 10,9 

Atribuir/Visualizar notas 5,3 7 4,3 7,4 

Registrar/Visualizar a frequência 10,3 10,7 5 6,7 

Alterar as configurações da Turma Virtual  -- -- 6 8,8 

Visualizar estatísticas na Turma Virtual  -- -- 5,3 6,3 

Não encontrei dificuldades 29,6 34,4 29,6 45,7 

Fonte: Dados do DAAE 
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As dificuldades, portanto, de um público pode ser maior ou menor 

quanto aos aspectos, como pode-se  constatar nas primeiras quatro opções 

referentes ao cadastro/visualizações, em que os estudantes têm mais 

dificuldades que os docentes.  

 Da mesma forma, cadastrar/responder enquetes é um problema maior 

para os alunos, assim como responder a fóruns, usar chat. 

São apresentadas nos Gráficos 12 e 13 as potencialidades do ensino 

remoto para os discentes e docentes que participaram da Alvagrad. No gráfico 

11, mostram as respostas numéricas geradas pelos discentes. 

 

Gráfico 12 - Potencialidades do Ensino Remoto – Discente 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

A análise dos dados demonstra que 270 discentes estão satisfeitos em 

assistir aula através do ensino remoto e 262 discentes destacaram a 

comodidade e o conforto em poder assistir aula de casa.  Registra-se que 185 

dos discentes não responderam a esta questão. Para 179, o esforço dos 

professores é digno de nota. Para 139, os trabalhos e atividades são um 

potencial, junto com a flexibilidade de horários, adaptação ao ensino, acesso às 

aulas, não ter atraso no período. Em menor número, os discentes ainda 

destacam o distanciamento social, respeitado pela instituição, as metodologias 

empregadas, praticidade e disponibilidade. 



24 
 

Quanto aos docentes, o Gráfico 13 mostra suas considerações sobre as 

potencialidades do Ensino Remoto Emergencial. 

  

Gráfico 13 - Potencialidades do Ensino Remoto – Docentes 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

 Para 60 docentes, um dos potenciais do ensino remoto está no uso de 

novas tecnologias e ferramentas digitais, enquanto para 28 docentes não há 

nenhuma potencialidade na modalidade emergente. Para outros docentes, o 

potencial está em formar o aluno mais autônomo, metodologias ativas, 

estratégias diversas, a reinvenção da prática docente, a facilidade na 

comunicação com os docentes e domínio do SigUema. Em menor quantidade de 

docentes respondentes, estes ainda destacam a possibilidade de buscar outras 

metodologias de ensino, acesso simultâneo a conteúdos e materiais, desafio de 

professores e alunos a desenvolverem a capacidade de utilizarem a tecnologia, 

interação docente/discente, participação nas atividades online e por fim, 

dinamismo nas aulas, gravar aulas e o aluno assistir depois. 

A seguir são apresentados depoimentos de docentes e discentes sobre 

as potencialidades vivenciadas nessa modalidade de ensino. Os participantes da 

Alvagrad foram denominados com as letras A, B, C e D. Os depoimentos são 

apresentados tanto pelos professores como pelos alunos.  
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Observa-se que são falas extremamente positivas quanto à experiência. 

Com relação aos discentes, destacam-se também alguns depoimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do problema com conexão da 
internet, observei os alunos bem 
compromissados com as atividades, nos 
encontros que ministrei tive a participação 
quase 100% dos alunos, faltaram 3 alunos 
nos turnos matutino, vespertino (final de 
semana que a disciplina é ministrada), 
alunos bem motivados apesar do 
momento de pandemia que estamos 
vivenciando, desenvolveram todas as 
etapas dos projetos desenvolveram todas 
as etapas dos projetos, foi uma 
experiência muito boa. Depoimento do 
professor A 

Explorar laboratórios virtuais na internet 
possibilitando a realização de atividades 
práticas desenvolvidas nas melhores 
Universidades do mundo e impossíveis de 
serem realizadas com a infraestrutura que 
dispomos na UEMA.  
Depoimento do professor B 

As potencialidades encontradas no ensino 
são muitas, pois a forma como a UEMA 
capacitou os professores foi bastante 
significativa, as Plataformas SigUema e 
Microsoft Teams nos dão as possibilidades 
de desempenhar um bom trabalho, porque 
podemos ministrar as nossas aulas de 
forma síncrona e acompanhar os alunos de 
forma assíncrona nas atividades solicitadas 
dando feedback, interagindo assim com a 
construção da aprendizagem dos mesmos. 
Depoimento do professor D 

É um grande desafio!! 
Porém considero que foi excelente!  
No início tive certo receio de não 
conseguir desenvolver minhas 
atividades, entretanto os cursos de 
formação de professores ajudaram 
muito. 
Depoimento do professor C  

Mais comodidade para quem não pode 
sair de casa por ser do grupo de risco, 
uma maior acessibilidade aos 
professores, pois estão mais tempo 
disponíveis no WhatsApp ou outras 
redes sociais para tirar dúvidas a 
respeito da disciplina e conteúdo 
abordado.  
Depoimento discente A 

Mais comodidade para assistir às 
aulas, economia de passagem de 
transporte e maior disponibilidade de 
tempo.  
Depoimento discente B 

O fato de estar de em casa, tem um lado 
ruim, mas a maioria é bom, as aulas de 
tornam menos cansativas e mais 
agradáveis. Consegui me organizar mais 
com relação a entrega das atividades, e 
me preocupo em entregar , as atividades 
antes dos prazos para não acumular. 
Consigo me dedicar mais aos estudos 
das disciplinas. Depoimento discente D 

O ensino remoto contribui para o 
distanciamento e segurança dos alunos 
e professores em meio á pandemia. 
Depoimento discente C 

O que dizem os docentes? Potencialidades… 

O que dizem os discentes? Potencialidades… 
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Portanto, na perspectiva dos estudantes também há potencialidades no 

ensino remoto, como destacado, especialmente para os estudantes, cuja ida à 

universidade tem um custo financeiro, minimizado com o distanciamento social e 

o ensino remoto. 

Naturalmente, precisamos ver todos os aspectos do processo e há que se 

averiguar também as fragilidades do ensino remoto. 

 Nos gráficos 14 e 15 são apresentadas as fragilidades do ensino remoto 

para os discentes e docentes que participaram da Alvagrad. 

 

Gráfico 14 - Fragilidades do Ensino Remoto - Discentes 

 

Fonte: Dados do DAAE 

 

Conforme análises dos dados, 452 discentes não responderam e 393 

responderam como principal fragilidade a queda de internet. Algumas das 

plataformas sugeridas não foram bem aceitas para as videoconferências, como 

Jitsi Meet (extensão do SigUema) e o Teams, avaliado aqui como fragilidade por 

260 discentes. É possível de entender, pois ele demanda uma conexão muito 

boa para manter-se on-line, além de ter que fazer o download do aplicativo para 

conexão pelo celular, o que exige espaço na memória do celular. 

Ainda destaca-se que 249 acentuaram como fragilidades os prazos, 

quantidade de atividades e trabalhos passados por alguns docentes, aspecto 
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que precisa ser reavaliado, pois geram ansiedade, cansaço mental e sobrecarga 

cognitiva, desembocando em desmotivação e falta de compromisso com a nova 

modalidade de ensino, aspecto destacado por 192 alunos.  

Ainda 181 discentes destacaram que os professores são uma fragilidade 

do ensino remoto. Devem referir-se àqueles que não se prepararam 

devidamente para as adaptações que o ensino remoto exigiu.  

Registra-se que não ter acesso a computador foi um problema para 120 

discentes. Considerando a tela pequena do celular, que conecta e permite que o 

aluno não perca sua disciplina, ainda assim, ele terá dificuldades na 

implementação de alguns aplicativos e desenvolvimento de algumas tarefas. Há 

que se pensar na adaptação das atividades para a tela do celular e entender das 

restrições pelas quais passam o aluno.  

Os métodos e metodologias adotadas foi considerada uma fragilidade 

para 112 discentes. E eles têm razão. O professor precisa verificar que não se 

pode ensinar no ambiente online da mesma forma que se lecionava no 

presencial e que algumas metodologias poderiam dinamizar e potenciar algumas 

aprendizagens dos e pelos alunos. 

Menos de 100 alunos destacam outras fragilidades como o próprio 

ensino remoto, a aprendizagem (alguns alunos não se sentem aprendendo neste 

contexto), a saúde mental fragilizada, ausência de atividades práticas 

(inviabilizadas, considerando o contexto) e dificuldades de concentração. Tais 

aspectos deverão ser considerados pelos docentes nos demais semestres, 

assim como pelas direções de curso para avaliação do impacto da 

aprendizagem neste período. 
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Gráfico 15 –  Fragilidades do Ensino Remoto – Docente 

 

Fonte: Dados do DAAE    

 

  Na opinião de 166 docentes a maior fragilidade está relacionada ao 

acesso e instabilidade, gerando a queda na Internet. Já 24 docentes destacaram 

ainda a frequência e a participação dos alunos, muito reduzida, conforme queixa 

geral dos docentes. Daí que 23 docentes destacam a interatividade também 

como uma fragilidade. Para isso, devem ser pensadas atividades em que o 

aluno interaja com o assunto, com os colegas e com o próprio professor. 

Considerando as dificuldades já manifestadas, é necessário provocar e induzir 

tal participação.  

Para 21docentes, o caso da desmotivação também pode ser encarada 

como fragilidade do momento. Outros 20 destacam o próprio SigUema uma 

fragilidade. E  14 docentes não identificam nenhuma fragilidade. 

Outros docentes destacam ainda a falta do computador, adaptação do 

discente no ensino remoto, aprendizagem comprometida, descompromisso dos 

alunos, participação dos alunos e afetividade e contato humano. Todos estes 

aspectos devem ser analisados com atenção, pois todas naturalmente interferem 

na aprendizagem do aluno, especialmente no contexto analisado. 

Abaixo são apresentados depoimentos de docentes e discentes sobre 

as fragilidades vivenciadas nessa modalidade de ensino. Os participantes da 

Alvagrad foram denominados com as letras A, B, C e D. Os depoimentos são 

apresentados tanto pelos professores como pelos alunos. 
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A principal fragilidade do ensino remoto, foi 
o excesso de atividades assíncronas, que 
corroboraram para a ineficácia do processo 
de aprendizagem, uma vez que com a 
redução do semestre, com as aulas 
ministradas em apenas três meses, 
resultaram na sobrecarga de conteúdos 
acessados ao mesmo tempo, e 
consequentemente a falha na absorção dos 
conteúdos. Depoimento discente A 

Disciplinas que necessitam de prática, como 
as de instrumento no curso de Música, se 
tornam muito insatisfatórias à distância, pois 
é difícil tocar em conjunto remotamente, e a 
faculdade possui os instrumentos 
disponíveis para a prática, algo que muitos 
alunos não têm. Também sou contra à oferta 
da disciplina de estágio remotamente; 
defendo que ela deveria ser ofertada apenas 
presencialmente, pois é a disciplina mais 
importante dos cursos de licenciatura e 
deveria ser vivenciada dentro do ambiente 
escolar. Depoimento discente C 

Manter a atenção do aluno na aula. Ter uma 
participação efetiva dos alunos durante a 
aula, em especial quando há necessidade 
de participação deles; Acesso e oscilações 
na internet; A sobrecarga de informações, 
visto que em todas as disciplinas, além da 
aula síncrona os alunos tinham  
assíncrona,, gerando um cansaço mental e 
contribuindo para baixa capacidade de 
absorção de conteúdos e aprendizagem 

Fragilidade no aprendizado, nas tarefas 
e respostas (coladas de artigos da 
internet, sem nenhumas alterações e 
saindo do foco). Indago: será que pelo 
menos leram)  

Mais difícil à concentração nas aulas, 
falta de assistência de professores em 
disponibilizarem material para realizar 
trabalhos solicitados (a exemplo de xxx) 
e tempo extremamente reduzido de 
aula, fruto do descaso de professores 
com o aluno, além de haver uma 
preocupação excessiva em terminar o 
conteúdo e não em transmiti-lo com 
qualidade. Depoimento discente B 

Alguns professores são despreparados 
para ministrar as aulas, a maioria das 
aulas não foi gravada, então se o aluno 
não puder assistir naquele horário já fica 
sem a aula. Depoimento discente D 

Calendário acadêmico ficou bastante enxuto. 
Pouca interação dos alunos, a maioria não 
liga câmera e microfone. Muitos alunos não 
tem computador e sentem-se prejudicados 
para acompanhar o curso e realizar as 
pesquisas e atividades. Dificuldade dos 
alunos em inserir as atividades no SIGUEMA.  

O descompromisso dos alunos no 
tocante a frequência durante as aulas 
síncronas. Pude perceber que alguns 
estavam logados na sala de aula virtual, 
porém desenvolvendo outras funções, 
como: trabalho ou afazeres domésticos. 
A maioria das respostas dadas pelos 
alunos às atividades assíncronas eram 
respostas do google sem realizar um 
filtro, correção ortográfica e formatação 
dos trabalhos. Além disso, alguns alunos 
estavam fazendo memes do rosto dos 
professores.  

O que dizem os discentes? Fragilidades… 

O que dizem os docentes? Fragilidades… 
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Nas falas acima se observa um reflexo do que já tem sido respondido 

nas questões anteriores e que reverbera a preocupação destes docentes e 

discentes. 

A seguir, apresentam-se alguns encaminhamentos para os problemas 
destacados: 
 
 

1.Didático-pedagógico 
Formação de Professores 

2.Tecnológico  3.Socioafetivo 
Atendimento Psicológico 

Responsável: Diretor de 
Centro, Chefe do 
Departamento., Diretores de 
Curso, PROG/ CTP/ Programa 
4.0 

Responsável: Diretor 
de Centro, Chefe do 
Departamento, 
Diretores de Curso. 

Responsável: Diretores 
dos Centros/ Polos, Chefes 
de Departamento e 
PROGEP – SOP 

▪ Mapeamento pelos Diretores 
dos Centros/ Polos dos 
docentes com dificuldades no 
SigUema e outras. 

▪ Levantamento dos 
alunos que 
necessitam do chip e 
ainda não 
solicitaram. 

▪ Mapeamento de docentes 
e discentes com 
necessidade de 
atendimento/encaminham
ento à PROGEP/SOP 
pelos Diretores dos 
Centros/Polos e Chefes 
de Depto. 

▪ Acompanhamento dos 
professores pelos Chefes de 
Depto./Diretores dos Cursos 
nas diversas ações didático-
pedagógicas. 

▪ Uso dos 
computadores 
nos 
laboratórios 
dos Centros e 
Polos. 

 

▪ Encaminhamento pelos 
Diretores dos Centros/ Polos 
dos docentes com 
dificuldades no SigUema e 
outras para participação no 
Atendimento Pedagógico via 
Conversa 4.0 com temáticas 
programadas,  participação na 
programação da Cesta Digital 
e demais ações do 
Graduação 4.0 

▪ Levantamento 
dos alunos que 
não possuem 
celular e 
computador. 

▪ Intensificação da 
divulgação da agenda de 
acolhimento psicológico 
aos discentes/docentes 
pelos Diretores dos 
Centros/ Polos e Chefe 
de Depto. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Turmas com poucas condições materiais. 
Muitos alunos estão digitando seus trabalhos em celulares, muitos alunos 
não possuem acesso estável a internet e um local apropriado em sua 
residência para se dedicar aos estudos. 

PROPOSIÇÕES PARA ENCAMINHAMENTOS 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados neste relatório demonstram a percepção dos 

discentes e docentes sobre a dinâmica vivenciada no ensino remoto.  

A aplicação da Alvagrad deu-se em duas fases, que denominou-se de 

inicial e final. No decorrer das análises dos dados constatou-se, que são muitas 

as dificuldades apresentadas pelos participantes da Alvagrad, principalmente no 

que se refere à queda de internet entre outras especificidades.  

O comparativo entre as duas etapas de levantamentos de dados 

demonstrou que não houve muita diferença na opinião dos participantes da 

pesquisa e que alguns problemas se repetiram na última fase, como o aspecto 

do acesso à Internet.  

Os resultados demonstram que um percentual significativo de docentes 

conseguiram concluir os cursos ofertados pela instituição para orientar sobre 

acesso ao SigUema e o referente ao Desenho didático on-line. Mas ainda há 

aspectos que preocupam e devem fazer parte das soluções no planejamento 

dos próximos semestres, especialmente, enquanto perdurar a pandemia. 

 

 

  

 

 


