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INTRODUÇÃO: 

No dia 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) categorizou a Covid-19 

como pandemia1, em função do grande número de casos e óbitos pelo coronavírus em diversos países. 

Essa classificação, acompanhada de recomendações e instruções sanitárias, como a utilização de 

máscaras e de álcool em gel, foi o marco inicial para que medidas restritivas fossem adotadas no Brasil, 

com o objetivo de retardar a transmissão do vírus.2 

No âmbito educacional, a Unicamp comunica em 12 de março de 2020, um dia após a declaração 

da Organização Mundial da Saúde, aos seus alunos e funcionários que as atividades presenciais 

estariam suspensas a partir do dia 13, com exceção da área da saúde, como mostra a Resolução GR-

024/2020.3 Logo depois, essa decisão foi seguida pelas demais universidades estaduais do estado de 

São Paulo, em decisão tomada pela CRUESP (Conselho de Reitores das Universidades Estaduais 

Paulistas).4 

Além disso, ao decorrer do mês de março de 2020, o período de suspensão das atividades 

presenciais foi estendido e durou até o fim do 2º semestre de 2021, já que, nesse espaço de tempo, o 

número de contaminações e óbitos cresciam no país.  

Nesse sentido, discentes e docentes foram forçados a uma rápida adaptação ao ambiente 

emergencial de ensino remoto, na tentativa de diminuir os déficits que a circunstância trazia, como 

determinado pela Resolução GR-025/2020.5 Também, no dia 06 de abril de 2020 computadores, tablets 

e chips passaram a ser fornecidos para buscar garantir acesso para todos os alunos e funcionários.6 
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Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos gerados pela pandemia e a aplicação do 

ensino remoto nas matérias oferecidas pelo Instituto de Química (IQ). Para tal, realizou-se um 

comparativo do índice de matriculados, aprovações, reprovações e desistências nos anos de 2019 

(anterior a pandemia), 2020 e 2021 (os dois anos de ensino remoto). Espera-se com os dados tecer 

algumas considerações a respeito do comportamento dos estudantes em algumas disciplinas, 

identificando problemas e, neste caso, pensar possíveis ações para equacioná-los. 

Dessa forma, poderá ser analisado como esse fato histórico pode ter afetado o ensino de 

excelência oferecido pela universidade e quais possíveis futuras consequências para tal ato de 

necessidade momentânea. 

METODOLOGIA: 

Para o desenvolvimento da pesquisa tornou-se necessário entrar em contato com a Diretoria 

Acadêmica (DAC) que é responsável pelas matrículas, acompanhamento de aluno, documentação, 

entre outras atividades. As disciplinas pré-selecionadas foram: QF431 (Físico-Química I), QF531 (Físico-

Química II), QO321 (Química Orgânica I) e QO521 (Química Orgânica II).  

Dessa forma, foi realizado o pedido de informações relacionadas às disciplinas pré-selecionadas 

referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, o que daria acesso aos números de alunos matriculados, 

aprovados por frequência, aprovados por nota/frequência, reprovados por frequência, reprovados por 

nota e desistentes. 

Após a liberação dos dados, as matérias que possuíam mais de uma turma no mesmo semestre 

foram agrupadas, sendo realizada a soma da quantidade de alunos e seus respectivos resultados. Em 

seguida, essas informações foram tratadas e ordenadas em gráficos, sendo que a ordem de organização 

se deu em: turma por semestre seguido por comparação entre os mesmos períodos dos anos analisados 

e, por fim, acompanhamento das turmas visualizando o que seria esperado para o andamento do curso. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
Para a disciplina de Físico-Química I, no 1º semestre, houve, em 2019, 2020 e 2021, 

respectivamente 74, 94 e 86 matriculados e, no 2º semestre, houve, em 2019 ,2020 e 2021, 

respectivamente 89, 59 e 64 matriculados. Dessa forma, pode-se observar uma tendência de aumento 

de matriculados no 1º semestre e uma tendência de queda de matriculados no 2º semestre. As Figuras 

1.1 e 1.2 ilustram os dados dessa disciplina. 

 
     Figura 1.1 - Comparação QF431- 1S/2019 vs 1S/2020 vs 1S/2021      Figura 1.2 - Comparação QF431 – 2S/2019 vs 2S/2020 vs 2S/2021 
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Analisando as Figuras 1.1 e 1.2, são relevantes os dados de reprovação por nota nas turmas 

cursadas no 2º semestre dos anos analisados. Enquanto, em 2019, houve 27 reprovados por nota, 

observa-se 14 reprovados em 2020 e 17 reprovados em 2021. Em porcentagem, 30,34% de reprovação 

em 2019, 23,73% de reprovação em 2020 e 26,56% de reprovação em 2021, direcionamento que se 

repete no 1º semestre dos anos analisados. Logo, há tendência de queda das reprovações durante os 

anos de pandemia. 

Para a disciplina de Físico-Química II, no 1º semestre, houve, em 2019, 2020 e 2021, 

respectivamente, 78, 57 e 65 matriculados e, no 2º semestre, houve, em 2019, 2020 e 2021, 

respectivamente, 59, 101 e 69 matriculados. Dessa forma, pode-se observar uma tendência de aumento 

de matriculados nos anos de pandemia no 2º semestre dos anos de pandemia, com destaque para o 

aumento de 71,19% no número de matriculados de 2019 para 2020. As Figuras 2.1 e 2.2 ilustram os 

dados desta disciplina. 

 

 

Figura 2.1 – Comparação QF531 – 1S/2019 vs 1S/2020 vs 1S/2021           Figura 2.2 – Comparação QF531 – 2S/2019 vs 2S/2020 vs 2S/2021 

Analisando os dados, enquanto, no 1º semestre de 2019, a taxa de reprovação é de 18,18%, 

nesse período em 2020 e 2021 são, respectivamente, 5,56% e 0%, comportamento que se repete no 2º 

semestre dos anos analisados. Logo, acentua-se a diminuição da taxa de reprovação em ambos os 

semestres dessa disciplina durante os anos de pandemia. 

Para a disciplina de Química Orgânica I, no 1º semestre, houve, em 2019,2020 e 2021, 

respectivamente, 112, 111 e 48 matriculados e, no 2º semestre, houve, em 2019, 2020 e 2021, 

respectivamente, 145, 169 e 143 matriculados. Dessa forma, pode-se observar um comportamento de 

aumento de matriculados no 2º semestre de 2019 para 2020 e uma queda de 2020 para 2021, tendência 

que se repete no 1º semestre. As Figuras 3.1 e 3.2 representam os dados para a disciplina. 
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Figura 3.1- Comparação QO321 – 1S/2019 vs 1S/2020 vs 1S/2021           Figura 3.2 – Comparação QO321 – 2S/2019 vs 2S/2020 vs 2S/2021 

Nota-se que as taxas de reprovação, no 1º semestre, são de 42,86% em 2019 e 9,09% em 2020, 

uma queda de 78,80% nas reprovações, e, no 2º semestre, são de 53,10% em 2019 e 19,86% em 2020, 

uma queda de 62,60%. Dessa forma, observa-se uma forte diminuição nas reprovações de 2019 para 

2020. Tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2021, há um aumento brusco no número de 

reprovações e tal fato necessita ser investigado futuramente. 

Para a disciplina de Química Orgânica II (Figuras 4.1 e 4.2), no 1º semestre, houve em 

2019,2020 e 2021, respectivamente,81, 46 e 85 matriculados e, no 2º semestre, houve em 2019,2020 e 

2021, respectivamente, 97, 83 e 60 matriculados. Dessa forma, há uma tendência de queda de alunos 

no 2º semestre dos anos analisados.  

 

       Figura 4.1 - Comparação QO521 – 1S/2019 vs 1S/2020 vs 1S/2021    Figura 4.2 – Comparação QO521 – 2S/2019 vs 2S/2020 vs 2S/2021 

  

Analisando os dados, as taxas de reprovação, no 1º semestre, em 2019, 2020 e 2021, são, 

respectivamente, de 23,45%, 8,70% e 21,43% e, no 2º semestre, em 2019, 2020 e 2021, são, 

respectivamente, de 18,55%, 20,29% e 5,26%. Logo, há uma variação considerável de entre os anos. 

Tanto para a disciplina de orgânica I quanto para disciplina de orgânica II a variação não segue um 

padrão e, neste caso, um estudo mais detalhado precisa ser realizado. 

CONCLUSÕES: 

Assim, é possível concluir que, nos dois semestres de 2020, há uma tendência de diminuição na 

taxa de reprovações nas disciplinas, mesmo quando a quantidade de alunos matriculados é bem próxima 

ao número do ano de 2019, anterior à pandemia. Também, nos dois semestres de 2021, há uma maior 

aproximação na taxa de reprovação ao número apresentado em 2019, mesmo que, em muitos casos, o 

número de matriculados seja menor. 
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Além disso, é notório que, na disciplina de química orgânica II, no ano de 2020, houve uma queda 

brusca na taxa de reprovação e um aumento no número de matriculados em relação a 2019. 

Ainda, o comportamento observado em 2020 permite que pensemos que a adaptação ao ensino 

remoto foi morosa e a adequação dos métodos de avaliação foi sentida, refletindo na ampla variação 

observada.  

Com objetivo de aprofundar a investigação, nas próximas etapas da pesquisa aspectos didáticos, 

sociais e econômicos serão obtidos posteriormente e são extremamente importantes para realizar 

conclusões contundentes dos dados obtidos. Essas questões podem explicar o motivo da queda 

expressiva de matriculados de 2020 e 2021, ambos anos de isolamento social, e a aproximação da taxa 

de reprovação dos anos de 2019 e 2021.  
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