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INTRODUÇÃO:

A doença COVID-19, causada pelo vírus Sars-Cov-2, foi pela primeira vez classificada como

pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março do ano de 2020. À época,

por se tratar de um vírus de alta propagação em âmbito mundial, para o qual inexista imunizante ou

tratamento antiviral específico, medidas sanitárias de restrição foram amplamente implementadas

(MAGALHÃES, 2021).

Diversos foram os impactos da atual pandemia na sociedade, dada a restrição temporária da

circulação de pessoas e a alta incidência de internações e mortes pela doença. Dentre eles, a

educação. Desta maneira, os sistemas de educação no mundo tiveram de se reprogramar para

manterem-se ativos diante deste contexto. Tais adaptações no processo de ensino-aprendizagem

ocorreram do ensino básico ao ensino superior (MAGALHÃES, 2021).

No que tange às atividades acadêmicas presenciais em universidades públicas, em especial as

estaduais paulistas, estas foram substituídas por variadas formas de regimes de ensino remoto

emergencial e de educação à distância (CASTIONI et al., 2021).

De modo particular, na Faculdade de Tecnologia (FT) da UNICAMP, na qual são ofertados

diversos cursos da área de tecnologia, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de

Informação e Engenharia de Telecomunicação, as atividades presenciais foram substituídas por prazo

indeterminado pelo ensino remoto desde o primórdio da pandemia. Aulas teóricas foram realizadas por

plataformas de chamada de vídeo síncronas como Google Meet, e atividades avaliativas individuais ou

em grupo foram aplicadas com prazos mais flexíveis em relação aos presenciais.

Nesse sentido, as novas experiências com as metodologias de ensino remoto e híbrido na

educação superior no período pandêmico trouxeram questionamentos acerca dos pontos positivos e

negativos de tal conjuntura. Além disso, levantaram-se suposições acerca do futuro do ensino superior

após o fim da pandemia de COVID-19 (SILVEIRA, 2021).
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Quanto às experiências negativas, estas estão relacionadas tanto a aspectos materiais quanto

a recursos humanos. Dentro das instituições de ensino brasileiras, e, em especial, no início das

restrições sanitárias, houve notável falta de preparo dos professores acerca da condução das aulas

remotas; seja pela não disponibilidade de equipamentos adequados, seja pelo baixo ou ineficiente

treinamento do corpo docente (SANTIAGO; SOUZA; SILVA, 2020). Entre os docentes, ainda, o

aumento da jornada de trabalho provocou, dentre muitos outros agravantes, o acometimento de crises

de ansiedade, mau humor e baixa qualidade do sono (PINHO et al., 2021).

Os discentes, por sua vez, na transição do ensino presencial ao remoto, também tiveram de se

adaptar rapidamente, o que se mostrou um desafio àqueles com excessivas responsabilidades

domésticas, que trabalham ou não possuem condição financeira favorável para obter acesso a

dispositivos móveis ou a pacote de dados para que possam realizar as tarefas propostas

(MAGALHÃES, 2021). Ao mesmo tempo, a saúde mental dos alunos foi prejudicada, por diversos

motivos.

Por outro lado, o ensino remoto, e mesmo o híbrido, trouxeram ao meio acadêmico diversas

potencialidades, como a maior abertura ao uso de ferramentas tecnológicas na educação; salas de

aula virtuais, com a possibilidade de gravação destas, se propuseram a substituir os espaços físicos de

contato entre professores e alunos (PALMEIRA; DA SILVA; RIBEIRO, 2020). Ademais, diversos

estudos sugerem a tendência futura da implementação da metodologia híbrida no ensino superior ao

redor do mundo após a pandemia (SILVEIRA, 2021 apud KUKLINSKI; COBO, 2020; ARAÚJO et al.,

2020).

Diante do exposto, se mostra necessário o conhecimento dos impactos da pandemia no ensino

superior na Faculdade de Tecnologia da UNICAMP, visto que, assim como outras instituições de ensino

brasileiras, foi submetida à rápida e imprevista transição do regime presencial ao remoto. Através de

tal análise, portanto, poderão ser traçadas melhorias contínuas no processo de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA:

O desenvolvimento deste projeto consiste basicamente em um extenso levantamento de dados

e de análises estatísticas sobre métricas objetivas e subjetivas a respeito do ensino, aprendizado, das

relações sociais e da vida acadêmica em geral.

Inicialmente será realizada uma adequada revisão bibliográfica, necessária para se fazer

distinções claras sobre termos da literatura da Educação, como ensino a distância, ensino remoto e

ensino híbrido. Uma revisão abrangente também deve ser feita sobre os impactos positivos e

negativos identificados em outros estudos, nacionais e internacionais, sobretudo em cursos STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Uma segunda etapa (contínua ao longo do projeto) será de elaborar e aplicar questionários à

comunidade da FT, que incluem alunos, docentes, ex-alunos e funcionários ligados ao Ensino de

Graduação (e eventualmente de Pós-Graduação). As perguntas dos questionários serão elaboradas a
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partir da revisão bibliográfica já realizada e através de consulta a representantes do SAE-Limeira,

Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante (Sappe), alunos representantes de

turma, Coordenadores de Graduação e técnicos de laboratório. Os formulários serão aplicados a

princípio usando a plataforma Google Forms, em conformidade com os devidos protocolos e termos de

sigilo e privacidade em voga. Aqui vale ressaltar que a submissão de questões socioeconômicas e de

natureza psicossocial serão enviados somente após consulta ao SAE e Sappe.

Pontos-chaves destes questionários podem incluir:

• Impactos positivos e negativos em métricas acadêmicas, e.g., Coeficiente de rendimento

(CR), Coeficiente de Progressão (CP), taxa de evasão e taxa de reprovação;

• Aspectos socioeconômicos do respondente (renda, condição de estudos dentro do ambiente

doméstico, localização geográfica de origem, etc);

• Levantamento de competências gerais e específicas de cada disciplina que podem ter sido

afetadas pela pandemia;

• Metodologias de ensino utilizadas antes e depois do início do ensino não-presencial;

• Avaliações subjetivas dos respondentes sobre qualidade de ensino, motivação e saúde

mental;

• Característica das disciplinas (e.g., vetores de ensino e tamanhos das turmas).

Continuamente, de posse dos resultados, serão feitas análises estatísticas (e.g., fatores de

correlação e testes de hipóteses) a fim de determinar como impactos negativos podem ser mitigados,

qual o grau de importância de mitigá-los, e quais experiências positivas podem ser transportadas para

outros cenários (disciplinas, cursos, Unidades da UNICAMP, etc).

RESULTADOS ESPERADOS:

Pretende-se neste projeto a geração de ao menos dois documentos:

• Relatório geral dos resultados e suas discussões, com a sugestão de um plano geral de ações

para ser implementado na FT ao longo dos próximos meses ou semestres. Este relatório será enviado

às Comissões de Graduação da FT para leitura, com eventual apresentação dos resultados também

de forma oral, caso solicitado.

• Um artigo em periódico nacional na área de educação, compilando os principais pontos do

relatório geral.

Dependendo dos resultados obtidos, mais de um artigo pode ser escrito, dando prioridade para

escrita de artigos internacionais (em língua inglesa).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os resultados serão analisados através de dois questionários, para docentes e discentes no

ensino superior da Faculdade de Tecnologia da UNICAMP, conforme o exemplo das imagens a seguir.

Com isso será possível verificar pontos chaves onde cada um dos perfis se beneficiaram e possíveis

efeitos adversos com a pandemia da SARS-CoV-2.

Figura 1 - Questão para docentes

Figura 2 - Questão para discentes

CONCLUSÕES:

De modo geral, o processo de criação do formulário foi feito no primeiro semestre de 2022,

lendo artigos relevantes e captando possíveis questões que podem ser usadas no formulário para

justamente identificar pontos positivos e negativos da pandemia do Sars-CoV-2, e também validando o

mesmo com docentes e representantes de cada curso da Faculdade de Tecnologia da UNICAMP para

abordarmos questões específicas e aplicar o formulários no segundo semestre de 2022 juntamente

com a análise dos dados obtidos. Conclui-se que a análise dos resultados obtidos com os dados

coletados através dos formulários aplicados com os docentes e discentes no ensino superior da

Faculdade de Tecnologia da UNICAMP, será possível definir planos de melhorias duradouras para os

próximos anos no processo de ensino-aprendizagem.
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