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A presente pesquisa tem o intuito de identificar se a pandemia de coronavírus 

exerceu alguma influência no processo de aprendizagem dos alunos de graduação da 

Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP nos dois primeiros anos de curso e de 

que formas essa aprendizagem foi afetada pelo cenário pandêmico. Por meio da percepção 

dos graduandos ingressantes em 2018 e 2020 nos cinco cursos oferecidos no campus, será 

realizada a análise das diferenças entre as vivências dos dois primeiros anos de graduação 

realizados de forma presencial e de forma remota, buscando mapear se houveram danos 

ao aprendizado e quais foram esses danos durante a pandemia. 

 

Em dezembro de 2019, surge na China a emergência do coronavírus humano 

SARS-Cov2, causador de uma grave crise sanitária global que levou a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a decretar, em janeiro de 2020, uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional e, em março do mesmo ano, a caracterizar a 

COVID19 como uma pandemia (WHO, 2020). A propagação do vírus ocorre facilmente 

pelo contato com gotículas de saliva, toque e objetos ou superfícies contaminadas, o que 

levou à uma rápida evolução da doença ao redor do mundo e gerou uma necessidade 

urgente de medidas que reduzissem a contaminação (AQUINO, 2020). 



 

Em sua quase totalidade, os países iniciaram um movimento de intervenção para 

conter a pandemia, implementando o distanciamento social e a quarentena, que significa 

a obrigatoriedade da população de se manter em seus domicílios e deixar o confinamento 

apenas em caso de necessidade hospitalar e obtenção de suprimentos básicos. Assim, 

estabelecimentos dos mais variados tipos fecharam suas portas e adaptaram seu 

atendimento para o meio virtual, o que levou à paralisação das atividades escolares e 

acadêmicas em diversas escolas e universidades do mundo (UNESCO, 2020), afetando 

1,57 bilhão de estudantes em 191 países. 

 

Dessa forma, no contexto de afastamento social e interrupção das aulas 

presenciais, muitas instituições de ensino estabeleceram transformações no modelo de 

ensino de forma repentina e urgente, sem contar com o devido preparo necessário 

(FISTAROL, 2020). Em meados de abril de 2020, departamentos acadêmicos e cursos 

universitários iniciaram um processo de adequação ao ensino remoto emergencial, que 

envolveu a ampla incorporação de tecnologias de informação e comunicação no processo 

de ensino-aprendizagem, visando reduzir ao máximo os danos pedagógicos e manter um 

ensino seguro (GALVÃO et al., 2021). De acordo com um levantamento feito pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em dezembro de 2020, entre os 

docentes de graduação, 57% conseguiram adaptar suas disciplinas de forma que, no 

mínimo, 70% dos conteúdos previstos originalmente pudessem ser ministrados de forma 

remota (MATEUS, 2020). 

 

A tecnologia se mostrou uma aliada do processo de ensino e aprendizagem 

durante o isolamento social, mas as limitações deste modelo de ensino impossibilitaram 

a garantia de que o sistema de interações entre professores e alunos fosse totalmente 

eficaz, visto que 46% dos graduandos da UNICAMP alegaram não se sentirem 

confortáveis com as atividades remotas. Desde instabilidades de conexão até a falta de 

acessibilidade aos aparelhos tecnológicos necessários, o ensino digital apresentou 

diversos desafios para a comunidade acadêmica (KUBO, 2001; MATEUS, 2020). 

 

Além disso, o processo de aprendizagem se apresenta como uma rede complexa 

de características comportamentais. Decorrentes do período de pandemia, diversas 

consequências sociais, físicas, emocionais e psicológicas refletem na capacidade 

cognitiva dos estudantes, consequentemente afetando a absorção de novos conhecimentos 

(MENEZES & FRANCISCO, 2020). 



 

Na realidade do ensino superior, a assimilação dos conteúdos é fundamental para 

o desenvolvimento dos graduandos como cidadãos e profissionais (GUSSO, et al., 2020). 

Dessa forma, é de grande valia coletar percepções e compreender os desafios que a 

pandemia de coronavírus trouxe para o aprendizado de estudantes nos dois primeiros anos 

de graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP, visto que os 

graduandos de hoje serão os futuros profissionais no mercado de trabalho e entender as 

dificuldades do ensino remoto pode permitir a implementação de melhorias caso este 

precise ocorrer novamente em algum momento. 
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