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INTRODUÇÃO: 

A Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020 caracterizou a COVID-19 como 

uma pandemia, tendo em vista a distribuição geográfica do vírus. Assim, ações de medidas sanitárias 

foram amplamente implementadas em distintas esferas da sociedade e, com as universidades não foi 

diferente (BOZKURT; SHARMA, 2020). 

Nesse contexto, muitas universidades migraram para o ensino remoto de maneira emergencial 

e, com isso, tiveram que se adaptar e utilizar recursos tecnológicos como auxílio à didática, sendo uma 

delas o mobile learning. Esse termo define-se como uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC’s) móveis e sem fio na aprendizagem e mobilidade dos alunos. (KIM, 2020). Em 

comparação com ferramentas mais tradicionais, esses recursos podem fornecer conveniência e uma 

melhora na economia de tempo aos usuários, uma vez que rompem a restrição de tempo e local (YUAN, 

2021). 

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por sua vez, com a Resolução GR nº 24/2020 

dispensou as atividades presenciais em 13/03/2020, que retornoaram somente em 2022. Com essa 

resolução, declarada em 16/03/2020, as atividades acadêmicas e eventos públicos foram suspensas, 

mantendo somente atividades administrativas, essenciais e da área da saúde. (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2020).  

Pode-se encontrar outras alternativas de aplicação de mobile learning na literatura. Se 

enquadram nesses exemplos cursos via Whats App (BRAGA; MARTINS, 2020) e ensino de inglês para 

negócios em uma universidade da América do Sul (ALANYA-BELTRAN; PANDURO-RAMIREZ, 2021). 

Portanto, nota-se uma tendência emergente no uso de dispositivos móveis e incorporados com 

o intuito didático e, por conta disso, fica nítida a relevância de incluir estudos sobre tema, de modo a 

compreender quais seriam as práticas e experiências mais efetivas ao se implementar o mobile learning 

na metodologia de ensino, assunto que ainda é uma lacuna de pesquisa (ROMERO-RODRIGUEZ et. 

al., 2020; YANJIAO CHEN et al., 2020).  
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Com base nisso, este estudo mostra-se como uma oportunidade para contribuir com a literatura. 

Espera-se avaliar como o aprendizado foi impactado pela tecnologia no ensino remoto emergencial, 

compilando as opiniões dos alunos sobre esse período. Atrelado a isso, tem-se as contribuições para 

políticas educacionais e promovendo novas oportunidades de aprendizagem, abrangendo o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 - Educação de Qualidade. 

METODOLOGIA: 

Essa pesquisa está participando do Edital PRG/PRP – Impactos Da Pandemia No Ensino De 

Graduação Da Unicamp – 2022, que difere dos demais projetos, uma vez que teve início em abril/2022 

e irá até o mês de dezembro nesse mesmo ano. Por conta disso, algumas etapas da metodologia ainda 

não foram abordadas, podendo haver alguns ajustes conforme a necessidade da pesquisa.  

Apesar dessa informação, a pesquisa consiste em uma aplicação de questionário composto por 

perguntas fechadas e espera-se utilizar uma metodologia quantitativa a fim de analisar as respostas 

desses. Em sequência, pode-se verificar as informações de cada etapa. 

 

1. Questionário 

A aplicação do questionário foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências 

Humanas e Sociais (CEP/CHS) da Unicamp (Número do CAAE: 58281622.0.0000.8142) 

As perguntas foram elaboradas com base em outros modelos já aplicados na literatura, que 

apresentaram um resultado satisfatório nesta mesma área de pesquisa. De início, ele inclui informações 

para conhecer o perfil do aluno, com perguntas sobre idade, curso, ano de ingresso, se usou mobile 

learning, etc. Após isso, foi segmentado conforme o tema das perguntas, como descrito no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Conteúdo e embasamento do questionário 

Código Descrição Referencial 

USO 

Analisa a frequência de uso, as 

ferramentas mais utilizadas e em 

quais atividades  

Desenvolvido pela autora 

Student Performance 

(SP) 

Refere-se à percepção do estudante 

frente ao desempenho acadêmico 

ROBBINS et al., 2004; 

WANG et al., 2022 

System Quality  

(SQ) 

Mede o grau de satisfação perante às 

plataformas utilizadas 

ALMAIAH et al., 2016; 

SARRAB et al., 2018 

Performance 

Expectancy / Perceived 

Enjoyment  

(PE) 

Percepção sobre a performance no 

âmbito pedagógico / medição da 

satisfação ao usar mobile learning 

ALZAIDI; SHEHAWY, 2022; 

CHAO, 2019; VENKATESH 

et al., 2012 

Effort Expectancy 

(EE) 

Verifica se foi simples para a pessoa 

a interação com essa ferramenta ou 

se ela precisou de algum esforço  

ALZAIDI; SHEHAWY, 2022; 

CHAO, 2019; VENKATESH 

et al., 2012 
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Social Influence 

(SI) 

Analisa o impacto e influências no 

âmbito social 

ALZAIDI; SHEHAWY, 2022; 

CHAO, 2019; VENKATESH 

et al., 2012 

Facilitating Conditions 

(FC) 

Entende quais foram as condições 

que facilitaram o uso dessas 

tecnologias 

ALZAIDI; SHEHAWY, 2022; 

CHAO, 2019; VENKATESH 

et al., 2012 

Price Value  

(PV) 

Qualifica se o investimento 

necessário para dispositivos/ 

plataformas foi considerado coerente 

ALZAIDI; SHEHAWY, 2022; 

CHAO, 2019; VENKATESH 

et al., 2012 

Use Intention  

(UI) 

Levanta questões se o aluno tem 

intenção e acha válido usar mobile 

learning futuramente 

ALZAIDI; SHEHAWY, 2022; 

CHAO, 2019; VENKATESH 

et al., 2012 

Satisfaction 

(SAT) 

Verifica o grau de satisfação que os 

entrevistados tiveram 

ALTHUNIBAT ET AL., 2021; 

CHAO, 2019; DELONE 

&AMP; MCLEAN, 2003 
Fonte: elaborada pela autora 

 

2. Amostra e Amostragem 

A pesquisa prevê a abordagem a 200 participantes, sendo a amostra composta por alunos de 

seis cursos de graduação de diferentes áreas (Administração, Administração Pública, Ciências do 

Esporte, Engenharia de Produção, Engenharia de Manufatura e Nutrição). 

A seleção dos alunos vai abranger os ingressos até o ano de 2021, visto que turmas do primeiro 

ano na data presente desta pesquisa iniciaram a graduação em 2022, isto é, pós ensino emergencial, 

por isso não se enquadram no tema. Os questionários estão sendo aplicados de modo online por meio 

de ferramentas institucionais e redes sociais, assim como de modo presencial. 

 

3. Análise das respostas 

Como dito no início, por fazer parte do Edital PRG/PRP – Impactos Da Pandemia No Ensino De 

Graduação Da Unicamp (2022) essa etapa ainda está em desenvolvimento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO / CONCLUSÕES: 

 As etapas de resultados e conclusões ainda não foram elaboradas, uma vez que o projeto ainda 

está em desenvolvimento, focando na finalização das partes anteriores (aplicação e análise dos 

questionários). Isso ocorre porque essa modalidade de Iniciação Científica abrange um período diferente 

do modelo convencional dos demais projetos, visto que o início foi em abril deste ano de 2022, com 

prazo para término em dezembro. 
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