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O Centro Acadêmico de Enfermagem Luiza Garlippe disponibilizou um formulário no           

período entre os dias 29/05 e 12/06, afim de obter conhecimento sobre a vulnerabilidade social               

dos alunos, seu estado psicológico durante a epidemia, a possibilidade de adesão ao ensino              

remoto, as possíveis dificuldades que eles acham que enfrentaram neste modelo e no início do               

formulário, colocamos que a ausência de respostas seriam entendidas como não possuir acesso a              

internet.  

O formulário foi respondido por 93 alunos, e sendo todos do curso de enfermagem. E               

teve uma adesão de todos os períodos como aponta o gráfico abaixo.  

Ao questionar sobre o acesso a internet, forma de acesso, se possui um computador em               

sua residência, e sobre conhecimento de algum aluno do curso que não possua internet,              

obtivemos as seguintes respostas.  

(legenda: W= wi-fi; WR= wi-fi com restrição de dados; D= dados moveis) 



 ACESSO A 
INTERNET 

FORMA DE 
ACESSO 

COMPUTADOR 
EM CASA  

CONHECE ALGUÉM 
QUE NÃO TEM ACESSO 
A INTERNET 

NÃO  10 W 72 13 50 

SIM  83 D 1 80 43 

 0 Wr 20 0 0 

 

Outro ponto que o Centro Acadêmico se importou em saber, foi sobre possuir um              

ambiente adequado para estudo, e 57% dos que responderam o formulário disseram que sim,              

enquanto os outros 43% disseram que não.  

Sobre a quantidade de desempregado que ocorreram neste momento de pandemia, temos            

41 alunos que relataram que pelo menos um membro da família perdeu o emprego e por                

consequência a renda familiar foi prejudicada. 4 alunos relataram dificuldades, e solicitaram            

ajuda.  

Algumas questões do formulário foram focadas somente no ensino remoto, uma vez que             

este era nosso maior foco de pesquisa. Sobre ser a favor: 46 relataram que não são favor, destes                  

5 disseram não possuir computador e além disto, está fazendo uso de wi-fi do vizinho; 30 são a                  

favor da adesão de ensino remoto; 17 disseram que só são a favor para matérias das quais não                  

possuam aulas práticas, e somente se todos os alunos possuírem acesso a este sistema de ensino.                

Outra pergunta sobre este mesmo assunto, era sobre qual a maior dificuldade que os alunos               

sentiam que teriam com a retomada das aulas por ensino remoto, e como era uma questão                

discursiva onde você poderia colocar todos seus pontos de dificuldades, percebemos que alguns             

relataram também sobre a volta das aulas presencialmente, além do EAD. Deste modo, abaixo              

vem elaborada uma tabela com a maioria das respostas equivalentes.  

 

 



 NÚMEROS DE ALUNOS QUE 
RELATARAM DIFICULDADES 

EAD 45, a maioria das justificativas foram:  
● Perda de conteúdo.  
● Falta ou limitação de acesso a internet  
● Ausência de espaço adequado para 

estudo 
● Conciliar com trabalho 
● Muito barulho no ambiente. 

PRESENCIAL 33 
● Exposição ao vírus. 

PSICOLOGICA 8  
● Ansiedade 
● Desistimulado e com medo desse 

modelo. 

SEGURANÇA 31 
● Medo de falta de preparo, e 

mecanismos de segurança, e que deste 
modo ocorra contágio, principalmente 
em ETPS. 

 

Sobre os alunos em situação de estágio, perguntando para os alunos que estavam             

respondendo o formulário quantos cumpriam o requisito de possuir 75% da carga horária             

obrigatória completa e quais deles se sentiam seguros, as respostas foram: 

 CUMPRE REQUISITO SE SENTE SEGURO 

SIM 7 0 

NÃO 86 7 

 

Perguntamos também, na opinião dos alunos, o grau de importância das aulas            

práticas para a qualidade de ensino a qual no ofertada, e reforço de aprendizagem delas, e                

solicitamos que dessem notas.  



 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IMPORTÂNCIA 
DA AULA 
PRÁTICA E 
ETP 

0 1 (aluno 
de eng) 

0 0 0 0 0 2 3 3 84 

 

Sobre a perda de qualidade das aulas, 47 alunos acham que o ensino remoto vai               

acabar ocasionando um decréscimo deste ponto, e 46 acham que o ensino remoto é              

indiferente neste quesito. Porém, numa outra pergunta quando apontados, da          

possibilidade de aulas práticas a posteriori 91 dos alunos que responderam, concordaram             

que deste modo prejudicaria a qualidade de ensino e complementação de aprendizagem.  

O centro acadêmico achou de extrema importância também saber como anda o            

estado psicológico dos nossos discentes, para isso demos uma série de adjetivos e             

pedimos para que marcasse a forma como venham se sentindo no decorrer destes dias de               

quarentena.  

 

 TEVE ATENDIMENTO 
PSICOLOGICO NO 
DECORRER DA 

GOSTARIA DE TER 
ATENDIMENTO PSIC. 

https://www.sinonimos.com.br/complementacao/


QUARENTENA 

SIM 12 40 

NÃO 81 53 

 

Ao final do nosso formulário abrimos espaço para que demonstrarem sua opinião caso             

tivessem alguma informação a acrescentar. E os comentários foram:  

● Acho que a universidade precisa observar o todo. Devem observar a realidade e a 
situação em que se encontra cada aluno antes de adotar o EAD. É preciso olhar como está 
o psicológico dos alunos e quais impactos a implementação do ensino a distância pode 
trazer aos discentes. Além disso é importante estudar e avaliar se teria aproveitamento 
para os alunos,se esses vão conseguir desenvolver as atividades propostas e se vão estar 
todos no mesmo patamar. Acredito que é preciso garantir que todos terão acesso e 
condições de desenvolver as atividades de maneira que sua saúde mental seja preservada 
e também acho importante avaliar se vai valer a pena fazer isso,se essa é a opinião dos 
alunos. Sou totalmente contra o ensino remoto em nosso curso. 

● Disponibilizar materiais de estudos relacionados a textos e estudos dirigidos. 
● Acho perigoso, levando em conta a possibilidade de segregação por parte do rendimento 

dos alunos e a perda da qualidade do ensino, além de ser um precedente para adoção 
permanente deste método . 

● Acho que as partes teóricas, inclusive de matérias como anatomia, poderiam se 
adiantadas, deixando só a prática para após a pandemia, isso nos deixaria muito menos 
atrasados ao retorno, e até mais preparados para encarar a prática após esse período. 

● É preciso pensar para a melhor forma para atender as pessoas que não tem acesso. 
● Acho que as aulas teóricas podiam ser ministradas durante o período da pandemia de 

forma ead e quando possível voltar aos hospitais podemos fazer nossas aulas práticas. 
● Deveria primeiro pensar se o modelo de ensino remoto das atividades não vai prejudicar 

nenhum aluno e que todos vão ter atividades da mesma qualidade de ensino. 
● Deveria primeiro pensar se o modelo de ensino remoto das atividades não vai prejudicar 

nenhum aluno e que todos vão ter atividades da mesma qualidade de ensino. 
● Reintero que o modelo de ensino a remoto acentua as desigualdades, visto que os alunos 

vivenciam distintas realidades. Compromete a qualidade do ensino, uma vez que a prática 
se faz essencial para boa formação de um profissional capacitado que futuramente lidará 
com vidas. Por fim, acredito que a Enfermagem exige o contato humano, afinal é gente 
cuidando de gente, sendo assim nenhuma tecnologia é capaz de substituir isso. 

● Acredito que o EAD só deva ser utilizado, caso seja possível e justo com todos os alunos 
inscritos, como forma de “adiantamento” das matérias, não substituindo as aulas quando 
o cenário melhorar. 

● Acho que é uma opção favorável no que diz respeito a matérias estritamente teóricas. 



● As atividade em ensino remoto exigem disciplina para o estudo. E no momento atual, em 
meio a tanta ansiedade, preocupação, acredito que não se teria um rendimento bom 
devido a todas essas questões que nos deixam mal em meio ao isolamento social em 
algumas atividades e disciplinas que não deve ser ead, para não perder a quantidade do 
ensino, e experiência na faculdade, entendo, tem disciplina que a carga horária é 
predominante teórica ou só teoria, que poderia ser disponibilizada ead para agilizar e não 
perdemos mais um semestre. 

● Acredito que se todos tiverem acesso a internet, possibilitando a participação das aulas e 
atividades, poderíamos realizar de alguma maneira o estudo do conteúdo teórico. 
Posteriormente, quando estiver tudo normalizado, realizar as práticas destas disciplinas. 
Assegurando o aprendizado tanto do conteúdo teórico, quanto do prático. Se de alguma 
forma conseguimos garantir, através de um documento legal, que futuramente as práticas 
serão aplicadas ficaremos resguardados para exigir. 

● Acho que o ano não pode ser perdido 
● Fazer com que os alunos apresentem TCC online é inaceitável, visto que nós, do décimo 

período, teremos que retomar às atividades de estágio de qualquer forma, já que não 
podemos nos formar sem ele. Devido ao cenário, algumas alunas tiveram que parar a 
coleta de dados de seus estudos, porém agora somos avisadas para que estejamos prontas 
para apresentar os TCCs a qualquer momento. Entendo que a universidade tenha 
"preocupação" com a nossa formação, querendo que a gente forme a qualquer custo, 
entretanto, essa foi a única proposta dada, os alunos raramente são consultados sobre as 
decisões tomadas. 

● Não é inclusivo e não concordo, a perda de qualidade é inevitável. 
● Espero que se constate a ineficiência do ensino remoto. 
● Acho que a quebra de requisitos para o curso de enfermagem seria uma boa saída. Pois 

assim poderíamos puxar matérias totalmente teóricas. E deixar as práticas pra quando 
puder voltar ser presencial. Não tem cabimento fazer matéria prática em ead. Estaríamos 
muito prejudicados 

● Eu acompanhei algumas palestras nesta semana da enfermagem e as que apresentaram 
slide me ajudaram a compreender a proposta de uma forma mais esclarecedora. 

● Acredito que apesar de as aulas práticas serem de extrema importância para a minha 
formação, a possibilidade de ter a parte teórica das matérias em que me inscrevi facilitaria 
o manejo dos horários quando retornarem as aulas presenciais, possibilitando até um 
maior enfoque nas práticas. 

● Para materiais totalmente teóricas o ensino remoto é totalmente aceitável desde que o 
corpo docente desenvolva uma aula com qualidade, com ajuda de profissionais e edição 
de vídeo por exemplo. 

● Talvez minicursos ou palestras que envolvam as disciplinas que temos aula seriam uma 
boa, mas sem obrigatoriedade e sem contar horas complementares. 

● Acredito que seria um bom adiantamento e até mesmo uma forma de distração, mas não 
sei se todos seriam capazes de participar. Se uma medida não engloba a todos, ela é 
ineficaz. 

 



ANEXO I:  
 

Perguntas que foram propostas no formulário:  
1. Você é do curso de enfermagem? 
2. Você é de qual período?  
3. Queremos te conhecer mais um pouco. Qual seu nome? E seu número para contato? Se não 

quiser, deixe seu e-mail 
4. Você tem acesso a internet de qualidade em casa?  
5. Você tem computador em casa?  
6. Você tem um lugar favorável para estudo em casa?  
7. Independente da sua resposta anterior, você tem acesso a internet de forma: 
8. Você conhece alguém do curso de enfermagem que tem acesso restrito ou nenhum a internet? 
9. Você mora em Rio das Ostras? Se não, conseguiu voltar para a sua cidade/estado?  
10. Você ou alguém da sua família ficou desempregado durante a pandemia? 
11. Se encontra em situação de vulnerabilidade social e precisa de doações? Se não, consegue 

contribuir de alguma forma? 
12. Você é a favor do EAD nos moldes que estão sendo propostos pela reitoria? Que consiste em: 

"normatização das atividades que podem ser realizadas e concluídas remotamente - TCC, AC, 
optativas, obrigatórias, regime excepcional de aprendizagem, prova de pró-eficiência e curso de 
férias". 

13. Considerando o atual cenário e o seu período letivo, qual você acha que seria a maior dificuldade 
de retorno das atividades ? (Por EAD ou presencial) 

14. Você tem mais de 75% do curso concluído? (Em caso de dúvida consulte seu IdUFF) 
15. Você, aluno em período de estágio, se sente resguardo em retomar suas atividades? Sente-se 

seguro em estar no ambiente hospitalar neste momento? 
16. Você sente que atividades em formato remoto ( a distância) são possíveis sem perder a qualidade 

de ensino? 
17. Em sua opinião de 0 a 10, onde 0 é totalmente desprezível e 10 é de vital importância, qual a 

importância das aulas práticas na sua formação?  
18. Você acha que o ensino remoto poderá prejudicar sua qualidade de ensino, uma vez que existe a 

possibilidade de ausência das aulas práticas e ensinos teóricos práticos (ETP), durante a vigência 
deste período? 

19. Entre as opções a seguir, como você classifica seu humor durante a quarentena? 
20. Você teve acompanhamento psicológico durante este período de isolamento social?  
21. Se sua resposta para a pergunta anterior for não, gostaria de ter acompanhamento psicológico?  
22. Você tem alguma observação a acrescentar sobre o modelo de ensino remoto de atividades?  


