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Resumo: 

As instituições de ensino superior no Brasil foram afetadas pela pandemia causada pela Covid-19 e, desta forma, as 

medidas de distanciamento físico entre pessoas resultaram na adaptação do ensino presencial ao formato remoto. Esse projeto 

tem como objetivo, avaliar estatisticamente dados acerca da graduação do curso de Administração da UNICAMP. Mais 

especificamente, pretende-se observar se houve algum impacto significativo no desempenho e progressão dos alunos em 

decorrência da pandemia, focando-se a análise nas matrículas, trancamentos em disciplinas, notas e reprovações. Ademais, 

buscar-se-á compreender, sob a percepção dos docentes do curso, se as adaptações pedagógicas do ensino remoto tiveram 

alguma influência no rendimento e aprendizado dos estudantes. Entende-se que, em razão das diversas complicações no âmbito 

social, político, econômico e educacional em todo o mundo, nesse período, é relevante o entendimento e a compreensão dos 

impactos que a pandemia trouxe para o ensino superior. 

1. INTRODUÇÃO 

A pandemia da COVID-19, causada pelo SARS-COV-2 modificou intensamente as atividades de ensino em todo o 

mundo. No seu auge, a COVID-19 afetou mais de 1,6 bilhões de alunos de todas as idades ou 94% da população estudantil do 

mundo (UNESCO, 2022). No novo cenário de isolamento social imposto, as instituições de ensino desde o básico ao superior 

tiveram que se reinventar como forma de evitar a propagação do vírus. Desse modo, adotaram o modelo de ensino a distância 

(EAD) para prosseguir com o processo de aprendizagem.  

Muitas questões e problemas emergiram envolvendo a graduação e os impactos que houveram durante a pandemia. 

Assim sendo, nesse período as instituições de ensino superior (IES) no Brasil enfrentaram um grande desafio referente à 

adaptação do novo método de ensino remoto (HODGES et al., 2020). De acordo com Gusso et al. (2020), dentre as novas 

problemáticas que surgiram no ensino remoto emergencial encontram-se a falta de suporte psicológico a professores, a baixa 

qualidade no ensino (resultante da falta de planejamento de atividades em “meios digitais”), a sobrecarga de trabalho atribuído 

aos professores, o descontentamento dos estudantes e o acesso limitado (ou inexistente) dos estudantes às tecnologias 

necessárias. Isto é, essas novas barreiras que surgiram no ensino remoto se tornaram um desafio sob o ponto de vista da gestão 

das IES. De um lado os professores que tiveram de se adaptar rapidamente a um novo formato de aula, utilizando recursos 

próprios. Do outro os alunos, que além de ter acesso a um ensino adaptado e muitas vezes aquém do ensino presencial, se 

encontravam em ambiente domiciliar, com dificuldades relacionadas a infraestrutura inapropriada, como o acesso à tecnologia 

e de questões ergonométricas, cabendo às gestões das IES o papel de mediadora entre os docentes, discentes e funcionários, 

além de reformular muitos processos que foram interrompidos bem como planejar os passos seguintes em meio a muitas 

incertezas.  

Outra problemática que surgiu durante este contexto envolve o fato do ensino remoto como única fonte de aprendizado 

durante a pandemia, bem como a adaptação dos estudantes a essa nova realidade. De acordo com Senra e Silva (2020), o 

principal objetivo do ensino remoto emergencial não é recriar um novo modelo educacional, mas fornecer acesso temporário 

aos conteúdos e apoios educacionais de maneira a minimizar os efeitos do isolamento social nesse processo. Para os autores, o 

planejamento pedagógico das disciplinas sofre impactos, sobretudo aqueles voltados ao aprendizado contínuo decorrente da 

troca de experiências entre docentes e alunos. Consequentemente torna-se complexo otimizar o processo de aprendizagem, uma 

vez que o aluno também está em fase de adaptação a esse novo formato de aulas, alheio a todas as demais questões apresentadas. 

Para Souza e Miranda (2020), esse novo panorama do ensino passa a acontecer por meio de uma plataforma virtual, com 

docentes e discentes sem formação e sem domínio das ferramentas digitais.  
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Especificamente no caso do acesso à tecnologia e internet, deve ser considerado que o Brasil é um país de dimensão 

continental e disparidades socioeconômicas entre suas regiões, estados e no âmbito dos municípios, sinalizando que nem sempre 

o acesso à tecnologia é equânime a todos os estudantes. De acordo com Souza e Miranda (2020), a cada 10 pessoas, quatro não 

têm acesso à internet de qualidade no Brasil. Ainda, Appenzeller et al. (2020) relatam que durante a pandemia os principais 

problemas identificados no ensino remoto foram a instabilidade da conexão à internet e/ou acesso exclusivo por redes móveis, 

que muitas vezes estão sobrecarregadas por terem milhões de usuários ao mesmo tempo. A dificuldade com relação aos 

equipamentos eletrônicos como computador, notebook, tablet e smartphones consiste no fato de que nem todos estudantes 

possuíam esses equipamentos que são imprescindíveis para acompanhamento da aula e atividades.  

Em suma, a pandemia causada pelo Coronavírus acarretou uma série de consequências que afetam diversas áreas da 

vida, sendo uma delas a educação, resultando em dificuldades e limitações para as instituições de ensino superior em todo 

Brasil. Professores, alunos e universidades sentiram o impacto e foram obrigados a recorrer ao ensino remoto. Em virtude disso, 

surgiram diversos problemas como adaptação, tecnologia, acesso à internet, saúde mental, planejamento entre outros. 

Certamente esses empecilhos citados e o novo formato de ensino refletem no desempenho acadêmico dos alunos. 

1.1 OBJETIVOS 

Com base na mudança vivenciada no caráter do ensino ao longo da pandemia da COVID-19, o presente trabalho tem 

como objetivo central avaliar os impactos no ensino de graduação do curso de Administração da Faculdade de Ciências 

Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/UNICAMP). Especificamente, objetiva-se avaliar os potenciais 

impactos no aprendizado, progressão e permanência dos alunos do referido, buscando identificar se o período de ensino remoto 

emergencial adotado nos anos de 2020 e 2021 tiveram alguma influência significativa no desempenho e aprendizado dos 

estudantes. Para isso, primeiramente serão avaliadas estatísticas gerais dos estudantes a serem coletadas junto à secretaria de 

graduação, coordenação do curso e diretoria acadêmica da UNICAMP, com respeito às matrículas e trancamentos nas 

disciplinas do curso ao longo da pandemia, buscando-se avaliar disciplinas obrigatórias e eletivas, de início ou final de curso.  

Para isso, pretende-se consultar os relatórios gerais de notas e reprovações do período e compará-los com o de períodos 

anteriores, buscando identificar se houve algum impacto significativo. Neste sentido, propõe-se a realização de coleta e 

levantamento de dados secundários já consolidados, para, em seguida, aplicar-se conceitos de estatística descritiva básica 

(média, mediana, moda, outlier, mínimo, máximo, variância, desvio padrão, porcentagem, probabilidade, quartis e amplitude), 

assim como análise gráfica.  Após a identificação do panorama geral, pretende-se avançar com o entendimento dos potenciais 

impactos, buscando entender, sob a percepção do corpo docente, quais elementos curriculares foram deixados de serem 

explorados (ou foram menos explorados) no ensino remoto em detrimento ao ensino presencial e que puderam afetar o 

desempenho e aprendizado desses estudantes. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Essa pesquisa se justifica pois, envolve um tema recente e de grande relevância para a sociedade atual, visto que o 

mundo ainda enfrenta a pandemia, e mesmo que em um estágio menos crítico que o inicial, confronta-se com todas as incertezas 

acerca do comportamento pandêmico no médio prazo. Neste contexto, o estudo aqui proposto pode transparecer e responder a 

diversos questionamentos acerca do impacto da pandemia na educação superior no Brasil. Ademais, o estudo será focado em 

um dos cursos de graduação com mais alunos matriculados em todo o país e pode servir como base de comparação a outras 

IES brasileiras. Em complemento, o curso de Administração da FCA/UNICAMP é o que oferta o maior número de vagas dentre 

os cursos de graduação desta universidade, tendo atualmente mais de 1.000 alunos regularmente matriculados, correspondendo 

a 50% dos alunos da unidade (a qual, também, com maior alunos de graduação na universidade). Neste sentido, analisar um 

universo tão amplo de estudantes tem um potencial contributivo à universidade como um todo e seus resultados podem servir 

como subsídios às decisões e planejamentos de suas comissões de graduação, visando a determinação de planos de ação futuro, 

seja na necessidade de reimplantação do ensino remoto emergencial, seja no avanço do ensino remoto como parte da formação 

dos alunos, ou seja para tomadas de decisões que visem suprir conteúdos essenciais à formação dos alunos deste e demais 

cursos. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL  

Com a chegada do vírus SARS-COV-2 no Brasil, em março de 2020, rápidas medidas de adaptação para o controle 

da doença e impedir a proliferação acelerada do vírus foram tomadas. Nesse momento, foi publicada a Portaria nº 343/2020, 

que orientava a substituição da aula presencial por aulas transmitidas de forma remota. Isto é, devido às medidas de isolamento 

demandadas pela pandemia, o ensino superior precisou aderir, ainda que provisoriamente, ao ensino remoto emergencial e as 

universidades precisaram se adequar à nova realidade, em que a aglomeração de pessoas em um ambiente não era possível, 

inviabilizando todos os tipos de aulas presenciais. É importante destacar, no entanto, que desde meados de 1970, com a 

revolução tecnológica e o advento das tecnologias da informação, a maneira como a informação é transmitida vem se 

modificando. Adicionalmente, com a consolidação da internet, as relações sociais e os métodos de aprendizagem também 
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sofreram impactos. Neste cenário, surgiu o Ensino à Distância (EAD) que, conforme Alves et al. (2020), consiste em uma 

modalidade de educação em que se utiliza recursos tecnológicos como ferramenta para o aprendizado e para a conexão de 

alunos e professores sem a necessidade de estarem presentes fisicamente em um mesmo ambiente. 

Primeiramente é importante caracterizar que a educação à distância, incluindo aprendizagem e ensino, tem sido objeto 

de estudo há décadas e, apesar do aprendizado virtual carregar o estigma de ser de qualidade inferior ao aprendizado presencial, 

existe uma metodologia eficaz para a educação online e ela consiste em um planejamento e design instrucional cuidadoso, 

usando um modelo sistemático (HODGES et al., 2020). Nesse sentido, a educação nesta modalidade continua a se expandir, 

no ensino superior, além da graduação, incluindo, programas de pós-graduação em ambientes virtuais cada vez mais preparados 

com as diferentes particularidades (PALLOFF; PRATT, 2013). Desta forma, Alves et al. (2020) explicam que o ensino à 

distância é uma modalidade de ensino online que deriva de um planejamento detalhado. Em contrapartida, o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE), como o aplicado por diferentes escolas e IES ao longo da pandemia, faz uso da internet como principal 

ferramenta de modo a solucionar parcialmente o problema educacional imposto pelo isolamento social, fornecendo acesso 

temporário à instrução e ágil suporte instrucional, sem necessariamente recriar um ecossistema educacional robusto (HODGES 

et al., 2020). 

Portanto, diferentemente do EAD que envolve um planejamento e uma metodologia para suprir demandas de 

aprendizagem no longo prazo, o ERE veio para suprir a demanda de um momento muito específico, buscando minimizar os 

problemas de curto e médio prazo à educação em todo o mundo. Ainda, o ERE se difere do EAD por ser totalmente online, 

sem interações ou provas presenciais. Neste sentido, se faz notório a diferença significativa entre o EAD e o ERE, visto que, 

no EAD padrão há a prática dos melhores métodos para aprendizagem online, incluindo treinamento de professores, preparação 

e um sistema esquematizado de ensino. De acordo com Alves et al. (2020), o modelo do ERE apresenta falhas estruturais, sendo 

incerto qual seria seu impacto no longo prazo. Porém, ao longo de sua aplicação foi possível observar problemas gerais, como 

a baixa adesão de alunos, seja por falta de interesse ou por dificuldades de acesso, sobretudo aos alunos com menor renda 

familiar e acesso limitado às tecnologias virtuais. Além disso, soma-se a ausência de assistência para docentes e discentes. 

Dessa forma, é notória a diferença entre os dois modelos. 

3. METODOLOGIA 

Em um primeiro momento a pesquisa seguirá uma análise exploratória, ou seja, conhecendo, identificando e analisando 

o conjunto de dados que serão utilizados. De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), uma pesquisa exploratória tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Conjuntamente será realizada uma pesquisa bibliográfica. Para Fonseca (2002), a pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos 

e páginas de websites. Posteriormente, será conduzida uma análise explicativa, isto é, através de medidas descritivas numéricas, 

a pesquisa verificará de fato os impactos da pandemia no curso em questão para que, assim, se possa definir e caracterizar as 

mudanças ocorridas. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa explicativa procura explicar os porquês das coisas 

e suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos observados. 

Por fim, na consulta ao corpo docente do curso, serão feitas entrevistas abertas, buscando-se captar elementos que 

possam ter afetado o ensino de graduação no período da pandemia. Segundo Prodanov e Freitas (2013), uma entrevista aberta 

também conhecida como não padronizada, não existe rigidez de roteiro e, assim, o investigador pode explorar mais amplamente 

algumas questões e ter mais liberdade para desenvolver e direcionar a entrevista. A entrevista aberta será realizada com um 

professor para cada área do curso, isto é, um professor de Recursos humanos, Economia, Marketing e assim por diante, 

englobando todas as áreas de estudo do curso de administração. Adicionalmente será realizado um questionário, conforme 

esclarece Gerhardt e Silveira (2009) o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas, sem a presença do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas. O questionário será direcionado a todo o corpo docente do curso que atuou 

durante a pandemia, englobará questões abordadas na revisão de literatura, será composto por 22 perguntas e será aplicado por 

meio da plataforma Google Forms. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Embora a pesquisa esteja ainda em desenvolvimento, é possível observar mudanças no que tange ao número de alunos 

evadidos do curso por ano, isto é, através de dados coletados no Sistema Integrado de Dados Institucionais, o S-Integra, foi 

identificado uma variação percentual de 64,2% com relação à média de evasão no período antes da pandemia, e a média durante 

a pandemia do Coronavírus. Adicionalmente o número de evasão nos dois anos de pandemia é o mais baixo observado desde 

2016 (Figura 1). 
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Figura 1 – Alunos evadidos por ano no curso de Administração da Unicamp, 2014-2021 

Fonte: Elaboração própria (dados S-Integra) 

Com relação ao número de matriculados no curso por ano, houve uma pequena variação do ano de 2019 para 2020 e 

2021, com redução de 2,38% e 2,08%, respectivamente (Figura 2). Conforme é possível observar no gráfico a seguir, não 

houve uma variação significativa entre o período antes da pandemia e o período durante a pandemia. 

 

Figura 2 – Matriculados no curso de Administração da Unicamp, 2014-2021 

Fonte: Elaboração própria (dados S-Integra). 

Em geral, é necessário contrapor os dados com os que virão a ser coletados dos sistemas da Unicamp, bem como 

através dos questionários e entrevistas. Porém, avaliando-se as informações das Figuras 1, pode-se inferir que a evasão foi 

reduzida pelo fato de muitos estudantes não terem sido estimulados a abandonar o curso, uma vez que não estavam se 

deslocando fisicamente à universidade e, tampouco, poderiam se deslocar à outra IES, caso desejassem trocar de curso ou 

cidade, uma vez que todas as IES estavam adotando o ERE. Nesse sentido, o primeiro passo necessário é contrapor tais dados 

com os de trancamento ou reprovações, para se poder avaliar o real desempenho e dedicação dos alunos ao longo do período 

de ERE. 
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