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O número de estudantes que respondeu ao
quest ionár io:  11.697 (cerca de 52% do corpo
discente) .  Este percentual  de retorno pode indicar
diversas di f iculdades de acesso, exigindo uma
anál ise mais aprofundada da questão.
 
 
Aproximadamente 97%  dos estudantes possuem
algum disposi t ivo eletrônico que lhes permita
acompanhar at iv idades acadêmicas onl ine.  Deste
total ,  81,3%  af i rmaram que o disposi t ivo lhes
permit i r ia o acompanhamento  das at iv idades. No
entanto,  14,5%  d isse ter di f iculdades de conexão com
a internet.
 
 
Sobre o disposi t ivo eletrônico,celulares/smartphones
e notebooks foram os mais c i tados (75% e 64,5% ,
respect ivamente).
 
 
O levantamento revelou também que 56%  dos
discentes consideram adequado o ambiente  em que
se encontram no isolamento social ,  porém 51,4%
af i rmaram que estão parcial  ou inteiramente sem
condições emocionais  para acompanhar at iv idades
onl ine. 
 
 
A respei to da plataforma para at iv idade onl ine,
apenas 46,8%  se consideram aptos para acompanhar
tais at iv idades, caso sejam ofertadas na plataforma
Moodle .  Sobre outras plataformas, o Skype fo i  a mais
ci tada.
 
       
Quanto às discipl inas em que estão atualmente
matr iculados, 75,7%  dos estudantes af i rmaram que a
subst i tu ição das at iv idades presenciais por at iv idades
onl ine prejudicaria,  de alguma forma, o
aprendizado ,  conforme gráf ico ao lado.

   Tendo em vista o cenár io de pandemia e a
suspensão das at iv idades de ensino super ior por
tempo indeterminado, a Rei tor ia real izou, no
período de 05 a 08 de maio,  um Diagnóstico  do
perfi l  da Comunidade Acadêmica da UEMG .  
 
O l ink com o formulár io fo i  d isponibi l izado nas
redes sociais da Universidade e no sí t io
eletrônico.  Além disso, fo i  encaminhado para
todos os e-mai ls de estudantes e professores
cadastrados no sistema WebGiz.  Os resul tados
prel iminares sobre os discentes foram os
seguintes:
 

Levantamento busca entender realidade
de estudantes e docentes da UEMG

ACREDITAM
QUE A SUBSTITUIÇÃO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS
POR ATIVIDADES ONLINE

PREJUDICARIA O
APRENDIZADO

51,4%

75,7%

AFIRMAM QUE ESTÃO SEM
CONDIÇÕES EMOCIONAIS

PARA ACOMPANHAR
ATIVIDADES ONLINE

ESTUDANTES

11 .697

52%

56%
AFIRMAM ESTAR EM

AMBIENTE ADEQUADO

RESPOSTAS

DE DISCENTES

CONUN-UEMG



O número de docentes que respondeu  ao
quest ionár io fo i  958 (cerca de 70%  dos
professores).  Deste total ,  97,8%  d isseram que
possuem algum disposi t ivo eletrônico,  sendo que,
em 81,5%  dos casos, o refer ido disposi t ivo lhe
permit i r ia um acompanhamento das at iv idades
acadêmicas onl ine.  No entanto,  9,8%  af i rmam
que têm dificuldades de conexão com a
internet .  
 
 
 
A respei to das plataformas para at iv idades
onl ine,  o conhecimento sobre o Skype fo i  o mais
ci tado (82,2%) .
 
 
 
O levantamento revelou também que 47,8%  dos
professores consideram adequado o ambiente
em que se encontram no isolamento social ,
porém 35,8%  af i rmaram que estão parcial  ou
inteiramente sem condições emocionais  para
real izar at iv idades onl ine.  
 
 
 
Os professores indicam que 63,3%  das
discipl inas que lecionam pressupõem o
desenvolv imento de at iv idades prát icas.  Nesse
sent ido,  a subst i tu ição de at iv idades presenciais
por at iv idades onl ine prejudicaria,  de alguma
forma, o aprendizado em 89,4%  das discipl inas,
conforme mostra o gráf ico ao lado.
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  Tendo em vista o cenár io de pandemia e a
suspensão das at iv idades de ensino super ior por
tempo indeterminado, a Rei tor ia real izou, no
período de 05 a 08 de maio,  um Diagnóst ico do
perf i l  da Comunidade Acadêmica da UEMG. 
 
   O l ink com o formulár io fo i  d isponibi l izado nas
redes sociais da Universidade e no sí t io
eletrônico.  Além disso, fo i  encaminhado para
todos os e-mai ls de estudantes e professores
cadastrados no sistema WebGiz.  Os resul tados
prel iminares sobre os docentes foram os
seguintes:
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