Introdução
A pandemia de Covid-19 também afetou diretamente o setor educacional. Segundo a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), foram
fechadas escolas em 165 países, deixando temporariamente 87% dos alunos sem aulas
presenciais (o que representa mais de 1,5 bilhão de estudantes). Apenas no Brasil, foram
afetados cerca de 50 milhões de crianças e jovens, sendo que, somente no ensino superior, 6,3
milhões de matriculados em cursos presenciais ficaram sem aulas em um primeiro momento.
Diante desse cenário, muitas instituições, principalmente as privadas, adaptaram-se ao
modelo remoto para oferecer ou ampliar melhores práticas de aprendizagem a distância, com
o intuito de minimizar as perdas dos estudantes com a suspensão das aulas.
No entanto, mesmo sendo uma providência emergencial para essa situação atípica
vivenciada no mundo todo, esse tema tem gerado uma enorme discussão. Além da dificuldade
enfrentada pelas instituições de ensino superior e pelos seus professores na oferta do ensino
remoto, grande parte dos alunos também tem passado por problemas de adaptação em relação
a essa nova modalidade.
Pensando no debate acerca do assunto, o Instituto Semesp desenvolveu uma pesquisa
completa para conhecer as principais dificuldades e aprendizados que essa experiência deixou
na vida educacional dos alunos e docentes de cursos de graduação. O estudo será dividido em
três fases:
Parte I: Ensino Remoto na visão do aluno de graduação;
Parte II: Ensino Remoto na visão do professor de graduação;
Parte III: Comparativo entre as perspectivas do aluno e do professor.
As informações contidas nesse primeiro relatório estão focadas na vivência e na opinião
exclusivas dos estudantes de ensino superior brasileiro.
Boa leitura!

Metodologia e Perfil do Aluno Participante
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Semesp entre os dias 6 e 13 de julho de 2020 e
contou com a participação gratuita e facultativa de 2.588 estudantes, entre alunos matriculados,
desistentes e concluintes. O questionário foi enviado por e-mail e também disponibilizado nas
mídias sociais. A distribuição total dos respondentes ficou definida da seguinte forma: 68,2%
dos participantes estavam com o curso em andamento ou pausado durante a pandemia; 22,3%
já haviam concluído a graduação; e 9,5% não estavam matriculados em nenhum curso de
graduação ou tinham desistido do curso antes da pandemia.

Como o objetivo do estudo era entender o comportamento do aluno de graduação que
estava matriculado ou que evadiu durante a pandemia, o público-alvo foi definido com base em
1.764 alunos participantes de todos os estados brasileiros, sendo 62,4% estudantes da rede
privada e 37,6% da rede pública. Do total de alunos das IES privadas, 3,4% trancaram e/ou
desistiram do curso de graduação durante a pandemia. Já nas IES públicas, esse percentual
chegou a 2,6%.

O número de instituições de ensino superior (IES) representadas nesse estudo chegou a
459, sendo 343 privadas e 116 públicas.

O estudo também contou com a participação de alunos de 129 cursos diferentes. Os
cursos específicos com mais alunos participantes da pesquisa nas instituições privadas foram
Direito e Administração (concentração de 24,1%). Já nas públicas, esse número ficou diluído,
com Letras e Ciência da Computação nas primeiras posições somando 9,6%. Quanto à área do
curso, o número de alunos participantes ficou distribuído da seguinte forma: nas privadas, na
área de “Negócios, Administração e Direito” (30,2%); e nas públicas, a área em destaque foi
“Engenharia, Produção e Construção”, com 26,2% dos participantes.

Nas IES privadas, 58,2% dos respondentes estudam em cursos presenciais no período
noturno. Enquanto nas públicas, o maior percentual foi registrado nos cursos presenciais
diurnos (62,7%).

A maioria dos alunos pertence ao sexo feminino (57,7% nas instituições privadas e 52,0%
na públicas).

Na rede privada, 76,2% dos alunos possuem até 29 anos de idade. Já na pública, esse
percentual é ainda maior (87,8%). Assim como acontece com os dados do Censo da Educação
Superior, os alunos de cursos EAD são, independente da rede, mais velhos. Nas IES privadas, o
percentual de alunos com até 24 anos na modalidade presencial chega a 31,6%; e na modalidade
EAD esse percentual cai para apenas 16,7%.

Entre os respondentes, a grande maioria (54,4%) reside na região sudeste. Entre os
alunos da rede privada, 43,2% residem no Estado de São Paulo. Já entre os alunos de IES
públicas, 22,9% residem em São Paulo e 14,9% em Minas Gerais.

Cerca de 60% dos alunos de graduação exercem alguma atividade remunerada
atualmente. Ao considerar apenas os alunos de IES privadas, esse percentual chega a 63,2%.
Desse montante, 34,8% tiveram alguma alteração no contrato de trabalho durante a pandemia,
seja suspensão do contrato (10,0%) ou redução de salário e/ou carga horária (24,8%). Entre os
alunos das IES privadas que não trabalham, 18,4% perderam seus empregos há menos de três
meses, ou seja, durante a pandemia.

Quanto ao vínculo empregatício, entre os alunos da rede privada que trabalham
atualmente, 41,3% possuem carteira assinada e 23,7% são estagiários. Já entre os alunos de IES
públicas, a maioria faz estágio (36,4%) e cerca de 26,6% são empregados com carteira assinada.

A maior parte dos alunos do ensino superior, seja de instituições privadas ou públicas,
apresenta renda familiar mensal de até quatro salários mínimos. Entre os alunos da rede
privada, a renda familiar dos alunos de cursos presenciais diurnos é um pouco superior à renda
dos alunos de cursos presenciais noturnos, e maior ainda em relação aos alunos dos cursos EAD.

Alunos matriculados no ensino superior durante a pandemia
A grande maioria das instituições privadas de ensino superior brasileiras adotou o
modelo de ensino remoto durante a pandemia (em torno de 99,1%); menos da metade das
instituições públicas (41,8%) seguiu a mesma estratégia.

Considerando os participantes de instituições que ofertaram o ensino remoto durante a
pandemia de Covid-19, cerca de 84% e 81% dos alunos das redes privada e pública,
respectivamente, consideraram que o modelo de aulas remotas disponibilizado nesse período
se mostrou o mais adequado. A maioria entende que o momento é atípico e que o método
adotado pelas instituições foi o mais coerente possível diante desse cenário.

Apesar dos alunos concordarem que o modelo de ensino remoto adotado foi adequado
para o momento, na rede privada, 37,9% não concordam que as aulas apresentadas pelos
professores sejam atrativas nesse novo formato. Nas instituições públicas, esse percentual é
ainda maior, em torno de 46,6%. Vários alunos relatam as dificuldades dos docentes com o uso
da tecnologia, a falta de inovação no formato das aulas, o excesso de atividades e listas de
exercícios extraclasse e a carência de aulas mais dinâmicas e interativas.

As ferramentas utilizadas na oferta de aulas remotas se mostraram adequadas para a
maioria dos alunos, tanto das instituições privadas (73,7% dos alunos) quanto das públicas
(79,3%). Entre as mais usadas, destacam- se: Microsoft Teams, Google Meet, Moodle, Canvas,
Zoom, entre outras.

O estudo também mediu o grau de satisfação dos alunos de cursos presenciais com o
ensino remoto oferecido durante a pandemia. Os alunos das instituições privadas se mostraram
um pouco mais satisfeitos do que os das públicas. Enquanto 46,1% dos alunos na rede privada
consideram a experiência como “Ótima” ou “Boa”, na rede pública, esse percentual ficou em
43,5%.

Nas IES privadas, o grau de satisfação com as aulas remotas é um pouco maior entre as
mulheres (47,4%).

Ainda nas IES privadas, o grau de satisfação com as aulas remotas é consideravelmente
maior entre os alunos com 30 anos ou mais (55,8%) do que entre os jovens (43,6%). Os alunos
com menor faixa etária demonstram maior dificuldade de concentração para aulas online e
maior disponibilidade para frequentar presencialmente a instituição de ensino.

Cerca de 48,7% dos alunos que trabalham avaliaram o ensino remoto como ótimo ou
bom. O grau de satisfação com as aulas remotas é menor para aqueles alunos que não trabalham
(42,5%). Entre os pontos positivos, destacam-se a economia de tempo e de dinheiro gastos com
deslocamento e o aumento da dedicação ao estudo.

Quanto maior a renda familiar, maior o grau de satisfação com as aulas remotas. Isso
pode ser explicado pelas melhores condições de acesso com qualidade à internet (maior
velocidade) e equipamentos (como computador, notebook), além de um ambiente propício para
estudo.

Nas instituições privadas, os principais pontos negativos citados sobre a experiência dos
alunos com as aulas remotas foram:
1. Problemas com a metodologia e/ou didática de aula: os alunos não se sentiram
motivados com a metodologia aplicada pelos professores durante a aula remota.
Relatam que as aulas são pouco atrativas, cansativas, com excesso de atividades,
sem interação.
2. Dificuldade de concentração e/ou adaptação ao modelo remoto: os estudantes
tiveram muita dificuldade de concentração e de organização, o que contribuiu para
o baixo aproveitamento do curso. Além disso, a duração de aula foi considerada
desgastante por ficarem muito tempo na frente da tela do computador. Outro ponto
negativo que interferiu diretamente na experiência dos alunos com as aulas online
foi a falta de um ambiente adequado para estudo, sem ruídos ou interferências de
familiares.

3. Problemas com internet: o acesso à internet foi um dos aspectos mais negativos
para o aprendizado remoto. A qualidade do sinal, as falhas de conexão, a velocidade
baixa ou a falta da internet atrapalharam de forma significativa o aprendizado do
aluno de graduação.
4. Equipamentos/Ferramentas: os estudantes avaliaram negativamente as condições
técnicas de oferta das aulas remotas. Instabilidades constantes dos sistemas,
travamentos das plataformas e aplicativos, falta de suporte sobre o uso das
ferramentas, falta de padronização das ferramentas entre as disciplinas, falta de
acesso aos softwares (licenças) e baixa qualidade dos equipamentos dos alunos e
professores dificultaram o processo de aprendizagem.
5. Baixa qualidade da aula online: A experiência com as aulas remotas foi ruim para
vários alunos. Muitos deles reclamam que as aulas online apresentaram qualidade
bem inferior à oferecida nas aulas presencias, o que foi acentuado com a
impossibilidade de realizar atividades práticas e estágios obrigatórios, a falta de
suporte da instituição e de habilidade dos docentes em relação ao uso das
tecnologias e com a redução da interação pessoal necessária para debates e
dúvidas.
6. Valor da Mensalidade/Descontos: Os alunos também estavam descontentes com o
valor das mensalidades aplicado pelas instituições durante as aulas remotas. Eles
alegam que o conteúdo do curso (como aulas práticas e laboratoriais) não está
sendo ofertado completamente ou com a mesma qualidade das aulas presenciais.
7. Atendimento: As reclamações sobre atendimento e suporte são frequentes. Os
alunos relatam muitas dificuldades de comunicação com os setores administrativos,
além da falta de organização, informação, apoio e suporte das IES. Por esses
motivos, inclusive, acreditam que as instituições deveriam conceder descontos e
facilitar as formas de pagamento.

Já os principais pontos positivos citados sobre a experiência dos alunos com as aulas
remotas em IES privadas foram:
1. Facilidade na adaptação com aulas remotas: os alunos relataram ótima experiência
com as aulas ofertadas remotamente devido à flexibilidade, conforto, segurança,
redução das despesas com transporte, maior produtividade, melhor concentração
e desempenho nos estudos. Alguns alunos comentaram que apresentaram
dificuldade no início, mas com o tempo foram se adaptando. Outros já cogitam a
possibilidade de um ensino híbrido num futuro próximo.
2. Dedicação dos docentes: os alunos reconheceram o empenho dos professores para
conseguir dar as aulas numa modalidade não usual, mesmo sem a possibilidade de
um planejamento prévio A metodologia e a didática adotadas pelos professores
auxiliaram para melhorar o aproveitamento, além da criatividade e da disposição
para atenderem e sanarem as dúvidas dos alunos.
3. Otimização do tempo e de dinheiro: os alunos citaram a economia de tempo e de
dinheiro como um dos fatores mais positivos das aulas remotas. A redução do
tempo com locomoção contribuiu com a qualidade de vida e com menor desgaste
físico e mental, principalmente para os alunos que trabalham. Houve também uma
queda nas despesas dos alunos, principalmente com transporte e alimentação.

4. Metodologia e didática de aula: os alunos gostaram da metodologia aplicada por
alguns professores durante as aulas remotas. Uma iniciativa muito elogiada pelos
alunos foi o fato de as aulas serem gravadas e disponibilizadas posteriormente para
revisão do conteúdo.
5. Suporte, comunicação e auxílio eficiente das IES: se por um lado o atendimento das
instituições foi apontado como aspecto negativo, também apareceu como positivo
para muitos estudantes. Os estudantes se sentiram satisfeitos com o atendimento
das instituições de ensino, seja com suporte e treinamento aos docentes, com a
administração presente na resolução das solicitações como problemas nas
plataformas, acesso à internet, dificuldades com pagamento das mensalidades,
entre outros. Além disso e, principalmente, a instituição mostrou preocupação e
apoio aos estudantes.

Nas IES públicas, tanto as reclamações como os aprendizados foram praticamente os
mesmos das privadas, com a diferença que os alunos não apresentaram problemas financeiros,
mas, em contrapartida, muitos ficaram insatisfeitos com a ausência de aulas remotas, pois várias
universidades públicas e/ou professores não disponibilizaram o conteúdo online.

Além de relatar os desafios e as experiências com as aulas remotas, os alunos de
graduação também sugeriram alguns pontos para serem melhorados na oferta das aulas
síncronas. Os principais estão listados a seguir:
Algumas sugestões para melhoria das aulas remotas
Aulas não deveriam ser condicionadas à presença do aluno, e sim ao resultado das entregas.
Criar um canal de apoio virtual para sanar dúvidas dos alunos.
Demonstrar maior preocupação e dar apoio aos alunos e docentes.
Desenvolver novas ferramentas para acesso online.
Disponibilizar a gravação da aula online síncrona para posterior consulta dos alunos.
Disponibilizar melhores ferramentas aos professores, como caneta laser, lousas digitais, quadros de
aula convencionais.
Disponibilizar local com acesso à internet e computador para alunos que não têm acesso.
Disponibilizar material de apoio como apostilas e exercícios.
Disponibilizar melhores materiais didáticos.
Disponibilizar modelo híbrido (aulas presenciais ou remotas e provas presenciais) pós pandemia.
Disponibilizar treinamentos aos docentes sobre uso das ferramentas tecnológicas.
Disponibilizar tutoriais para auxílio das ferramentas usadas na aula.
Fornecer equipamentos e ferramentas para alunos que necessitarem (como notebooks, internet).
Fornecer suporte e capacitação aos docentes no uso de ferramentas tecnológicas e aulas online.
Melhorar a comunicação com os alunos. Maior rapidez no atendimento aos alunos.
Criar mecanismos para aumentar interação entre os alunos do curso, estimular a troca de ideias.
Melhorar a qualidade das ferramentas para os docentes.
Melhorar o método de avaliação. Avaliação por chamada oral, listas de exercícios e trabalhos no
lugar de provas, por exemplo.
Não cobrança de presença devido a problemas na internet.
Padronização das ferramentas entre todos os docentes e cursos.
Prestar um auxílio diferenciado para alunos com necessidades especiais.
Realizar parcerias com empresas para facilitar aos alunos a realização de estágios.
Reduzir a quantidade de aulas síncronas, mas aumentar o tempo de cada encontro para dúvidas e
ampliar aula gravada.
Combinar as aulas remotas com aulas práticas, obedecendo todos os protocolos de saúde.
Tornar as aulas remotas mais atrativas. Melhorar a didática dos professores para as aulas online.

Após a experiência com as aulas remotas, mais da metade dos alunos (52,3% na rede
privada e 51,3% na pública) preferem continuar com as aulas totalmente presenciais após o fim
da quarentena. É interessante destacar que, apesar de frequentarem um curso presencial,
18,8% dos alunos de instituições privadas gostariam de continuar com aulas remotas ao vivo e
21,7% gostariam que o curso fosse ofertado de forma híbrida (parte presencial e parte online).
Apenas 7,3% gostariam de continuar com as aulas gravadas.

Na rede privada, os alunos de cursos presenciais que precisam de aulas práticas, como
Odontologia, Medicina, Enfermagem, em sua maioria, preferem voltar a ter aulas totalmente
presenciais após o período de quarentena. Os alunos de cursos mais teóricos ou que oferecem
maior possibilidade de aulas práticas fora do ambiente escolar, como Administração,
Engenharias e aqueles relacionados à Informática, já demonstram um maior interesse em
conciliar ou em até continuar com aulas remotas (síncronas ou assíncronas) devido à experiência
realizada durante a pandemia.

A pesquisa também identificou que mais de 70% dos alunos utilizam como equipamento
principal um notebook para assistir as aulas remotas. Importante destacar que o percentual de
alunos que não dispõem equipamentos é quase nulo. Na rede privada,14,5% dos alunos utilizam
principalmente o celular.

Mais de 90% dos alunos informaram que o equipamento principal utilizado durante as
aulas remotas é próprio. Equipamentos alugados, fornecidos pela empresa ou pela própria
instituição de ensino representam menos de 4%.

Importante salientar que uma parcela significativa dos alunos tem que compartilhar o
uso do equipamento principal durante as aulas remotas: 33,4% na rede privada e 23,8% na
pública. Isso se torna um obstáculo no aprendizado do aluno pois, muitas vezes, os horários das
aulas são coincidentes.

Para assistir às aulas remotas, grande parte dos alunos utiliza a internet residencial a
cabo ou WI-FI. Apenas 2,5% dos estudantes de IES privadas usam internet móvel (3G/4G), o que
dificulta o uso durante as aulas em virtude do pacote de internet contratado, que, muitas vezes,
não é suficiente.

A qualidade da internet utilizada durante as aulas é boa ou ótima para 62,6% dos alunos
que estudam em instituições privadas e para 59,6% dos alunos das públicas. Muitos alunos
relatam experiência negativa com o aprendizado quando o sinal da internet oscila ou é fraco
durante a aula online e parte do conteúdo é perdido até a conexão se estabelecer.

O equipamento utilizado durante as aulas é avaliado como bom ou ótimo para 76,0%
dos alunos que estudam em instituições privadas e para 72,5% dos alunos das públicas.

Em torno de 65% dos alunos das IES privadas e 59% dos alunos de IES públicas
consideram o ambiente de estudo durante o período das aulas remotas bom ou ótimo. Um
percentual significativo de 10,4% dos alunos na rede privada e de 15,1% na pública não possuem
um ambiente favorável para aprendizado. As maiores reclamações estão relacionadas a ruídos
(som alto, animais de estimação, crianças), falta de concentração devido a interrupções
familiares e ausência de espaço e equipamentos apropriados na residência para estudo.

Na autoavaliação sobre a habilidade em utilizar o equipamento e/ou softwares
disponíveis durante as aulas remotas, a grande maioria considera que sua aptidão é boa ou
ótima (79,7% dos alunos da rede privada e 78,6% da pública).

O estudo também perguntou o grau de satisfação em relação à qualidade da internet
utilizada pelos professores durante as aulas. Para aproximadamente 66,4% dos alunos das
instituições privadas e 77,9% dos alunos das públicas, a internet dos professores apresenta
qualidade boa ou ótima.

Os equipamentos utilizados pelos docentes também foram bem avaliados pelos alunos
(76,3% na rede privada e 79,1% na pública).

Pouco mais da metade dos alunos consideram ótima ou boa a habilidade do professor
com os equipamentos e/ou softwares utilizados durante a aula. Vale ressaltar que
aproximadamente 14% dos alunos de IES privadas ainda apresentam uma avaliação ruim ou
péssima nesse aspecto.

Na rede privada, 53,4% dos alunos consideram a didática e a metodologia de aula
utilizada pelo professor como ótimas ou boas. Em torno de 16% classificam como ruim ou
péssima. Eles destacam que alguns docentes usaram a mesma metodologia da aula presencial,

sem recursos audiovisuais interessantes, tornando a aula desgastante, desmotivadora e
cansativa.

A experiência dos alunos com a comunicação e/ou atendimento dos setores
administrativos da instituição é preocupante. Na rede privada, essa experiência ainda é pior:
43,1% dos alunos classificaram o relacionamento como ótimo ou bom. Quanto à modalidade de
ensino, há maior descontentamento entre os alunos de cursos presenciais (apenas 39,0%
consideram o atendimento ótimo ou bom). As razões da insatisfação mais citadas pelos
estudantes são: dificuldade de contatar a instituição, demora no retorno das solicitações, falta
de organização e comunicação eficientes e sistemas com falhas constantes.

Os alunos de graduação também mostraram interesse em continuar os estudos durante
o 2º semestre de 2020. Na rede privada, 95,8% dos matriculados no EAD e 79,0% dos alunos de
cursos presenciais pretendem dar sequência aos estudos. Há maior dúvida entre os alunos do
presencial sobre a sequência do curso: 16,9% deles ainda não sabem se vão continuar,
principalmente aqueles cujos cursos possuem aulas práticas. Além disso, 4,1% deles disseram
que não pretendem continuar na faculdade no próximo semestre. Não houve diferença
significativa entre os turnos diurno e noturno.

Os cinco motivos mais citados pelos alunos que não pretendem continuar o curso no
próximo semestre estão listados a seguir.
Nas instituições privadas:
1. Mensalidade/desconto: a maior parte dos alunos menciona que as instituições não
concederam descontos nas mensalidades e que consideram o valor cobrado
incompatível com o conteúdo disponibilizado por meio online, principalmente com
ausência de aulas práticas.
2. Problemas financeiros: muitos alunos alegam dificuldades financeiras ocasionadas
pelo desemprego e redução da renda familiar e a inexistência de alternativas na
instituição.
3. Qualidade das aulas remotas e baixo aproveitamento: há uma insatisfação dos
estudantes com relação ao conteúdo apresentado durante as aulas online. Eles
acreditam que a eficácia das aulas remotas não se compara com a das aulas
presenciais. Alguns professores não estão familiarizados com as ferramentas
digitais, o que interfere na metodologia e didática das aulas.
4. Dificuldade de adaptação com aulas remotas: os alunos mostram grande
dificuldade de concentração para assistir as aulas.

5. Comunicação, suporte e atendimento das IES: os alunos enfrentam problemas de
comunicação com as mais diversas áreas da instituição, desde a coordenação do
curso até o setor financeiro. Reclamam da demora na resolução dos problemas e no
retorno das solicitações.
Nas instituições públicas:
1. Incertezas sobre o retorno das aulas e a segurança: os alunos estão com dúvidas
sobre como será a retomada, se as aulas serão ofertadas de forma remota ou
presencial, ou mesmo se haverá aula. Várias instituições ainda não se posicionaram
a respeito. Também há uma grande preocupação sobre o risco de contaminação
pela Covid-19 dentro do campus.
2. Problemas pessoais ou de saúde: diversos alunos citaram desgaste emocional e
desmotivação com os estudos.
3. Dificuldade de adaptação com aulas remotas: os alunos estão apresentando
dificuldades de concentração para absorção dos conteúdos com as aulas online e
não estão confiantes sobre a eficácia do modelo.
4. Qualidade das aulas remotas e baixo aproveitamento: os alunos questionam a
excelência do curso ofertado de forma remota devido à inexistência de aulas
práticas.
5. Falta de equipamentos/internet: alguns alunos apresentam dificuldades de acesso
à rede e/ou falta de equipamentos (como computador e softwares) adequados.
Quase metade dos alunos (48,1%) disse que a instituição não tinha alternativas
financeiras para o pagamento das mensalidades. No entanto, 14,9% dos alunos conseguiram
descontos, 10,4% parcelamento e 4,6% adiamento da data de vencimento da mensalidade.
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matrícula/rematrícula, flexibilização das parcelas e pagamento por meio de cartão de crédito. O
percentual de alunos que alegou que a IES concedeu alguma facilidade foi um pouco maior entre
aqueles do período diurno (35,6%), enquanto 31,6% dos alunos do noturno afirmaram isso.

O estudo também questionou o nível de satisfação do aluno com a sua instituição de
ensino nesse momento de pandemia. Para isso, o Instituto Semesp considerou o “Indicador de
Satisfação do Aluno (ISA)”, uma espécie de NPS (Net Promoter Score), que considera a diferença
entre o percentual de alunos satisfeitos e o percentual de insatisfeitos numa escala de -1 a 1,
seguindo a distribuição:

• %Satisfeitos: percentual de alunos que atribuíram notas 9 ou 10 para as IES;
• %Neutros: percentual de alunos que atribuíram notas 7 ou 8 para as IES;
• %Insatisfeitos: percentual de alunos que atribuíram notas de 0 a 6 para as IES;
Dessa forma,
ISA = (%Satisfeitos) – (%Insatisfeitos)
onde, quanto mais próximo de 1, melhor o indicador; e quanto mais próximo de -1, pior
o indicador.
De acordo com os alunos participantes da pesquisa, na rede privada apenas 21,6% dos
alunos estão satisfeitos com as instituições. Na rede pública, esse percentual é maior, 30,6%. No
entanto, verifica-se que a insatisfação maior dos alunos das instituições privadas se concentra
na questão financeira. Em virtude das dificuldades econômicas que estão vivenciando ou porque
entendem que devido às aulas não serem presenciais deveriam receber desconto, os alunos
transferem essa insatisfação para as instituições de ensino.

Assim, o indicador de satisfação dos alunos ficou negativo (ISA = -0,25) para instituições
privadas; e para as públicas, o indicador ficou praticamente nulo (ISA=0,01). Esse resultado
mostra que os alunos não estão satisfeitos durante a pandemia com a IES em que está
matriculado no período pesquisado.

A pesquisa também identificou os principais motivos, positivos ou negativos, das
avaliações feitas pelos alunos e suas sugestões para que as instituições melhorem sua qualidade.
Os estudantes consideram importantíssima a comunicação da IES com o aluno, a agilidade no
atendimento, o comprometimento da qualidade do ensino dando suporte, atenção e
demonstrando apoio e preocupação com seus alunos. Outro aspecto muito importante está
relacionado ao corpo docente da instituição, tanto na qualificação e empenho desses
profissionais quanto em relação ao cuidado dispensado a esses docentes e sua valorização. Além
disso, a melhoria e inovação ligadas à metodologia e didática aplicadas na aula são essenciais
para os alunos, inclusive com uso de ferramentas tecnológicas, materiais e infraestrutura
adequados. Nas instituições privadas, outro ponto bastante citado pelos alunos trata do valor
cobrado pelas mensalidades, da impossibilidade de aplicação de descontos e negociações
durante a pandemia com a transformação das aulas presenciais em remotas.

Algumas sugestões de melhoria
Acompanhar mais de perto o trabalho dos docentes.
Criar políticas de permanência de alunos bolsistas.
Criar um canal de apoio virtual para sanar dúvidas dos alunos.
Demonstrar preocupação e dar apoio aos alunos e docentes.
Desenvolver novas ferramentas para acesso online.
Disponibilizar a gravação da aula presenciais para posterior consulta dos alunos.
Disponibilizar internet e equipamentos (computador, notebook) para alunos que necessitarem.
Disponibilizar melhores materiais didáticos e conteúdos extras.
Disponibilizar modelo híbrido (aulas presenciais ou remotas e provas presenciais) pós pandemia.
Disponibilizar treinamentos e oferecer suporte aos docentes no uso das ferramentas tecnológicas.
Maior rapidez no atendimento aos alunos.
Melhorar a comunicação com os alunos.
Melhorar a didática dos professores para as aulas online.
Realizar parcerias com empresas para facilitar aos alunos a realização de estágios.
Ter cursos com maior flexibilidade de disciplinas e horários.
Tornar as aulas remotas mais atrativas.
Usar plataformas para disponibilizar materiais complementares e de apoio

Alunos que pausaram ou desistiram da graduação
Considerando todos os alunos participantes da pesquisa que desistiram da graduação,
o número de respostas válidas chegou a 125, sendo que destes, 68 desistiram antes da pandemia
e 57 durante a pandemia de Covid-19. Deste total, foi possível identificar que a maioria dos
alunos desistentes estavam matriculados em uma instituição privada (64,4%).

Antes da pandemia de Covid-19, as dificuldades financeiras e os problemas pessoais
eram apontados como os dois principais motivos que levavam os alunos de IES privadas a
desistirem do curso. No entanto, após o início da pandemia, a principal causa da evasão foi a
experiência com as aulas remotas, ficando mais evidente do que a questão financeira. Os alunos
apresentaram dificuldade de adaptação ao modelo online, alegaram que a qualidade dessas
aulas não era a mesma do ensino presencial e também relataram o baixo aproveitamento com
a ausência de aulas práticas e realização de estágios obrigatórios.
Nas instituições públicas, o posto que antes era ocupado por problemas de conciliação
entre trabalho e estudo foi substituído também pela dificuldade com as aulas online. Problemas
com acesso a ferramentas, internet e não adaptação ao modelo também ficaram entre os mais
citados.

Há um percentual considerável de alunos que pretende retornar ao curso de graduação nos
próximos semestres nas instituições privadas. Entre os que evadiram antes da pandemia, apenas
5,9% não pretendem voltar aos estudos e, entre os que desistiram durante a pandemia, esse
percentual ficou em torno de 9,1%.

Considerações Finais
Com as restrições criadas quanto à presença física dos estudantes nas unidades, as IES
tiveram que se adaptar rapidamente e procurar soluções para que seus alunos não tivessem o
ensino prejudicado. No Brasil, em torno de 99,1% das instituições privadas de ensino superior
migraram suas aulas presenciais para aulas remotas com o uso da tecnologia.
Diante desse novo desafio, as IES tiveram que adequar o seu planejamento com
investimentos em infraestrutura tecnológica e atendimento online, além de buscar alternativas
para amenizar as altas taxas de evasão e de inadimplência e a baixa procura de novos alunos.
Já os alunos expressaram dificuldades iniciais de adaptação ao modelo remoto,
problemas de acesso como falta de equipamentos compatíveis e sinal de internet, bem como a
falta de um ambiente propício para a realização do estudo online. Outro grande problema
destacado pelos jovens foi a impossibilidade de realização de aulas práticas ou estágios
obrigatórios.
Apesar dos diversos contratempos, muitos alunos gostaram da experiência com as aulas
online a ponto de considerar a possibilidade de um ensino híbrido no retorno, cumprindo aulas
teóricas a distância e as aulas práticas e avaliações de forma presencial. Alguns destacaram a
economia de tempo e dinheiro, além do melhor aproveitamento nas disciplinas.
Os docentes, por sua vez, tiveram que refazer suas programações de aula ao mesmo
tempo em que buscavam se adaptar às novas metodologias de ensino com uso da tecnologia,
aumentando sua carga horária de trabalho. No entanto, esse enorme empenho foi reconhecido
pelos estudantes. Independente das soluções tecnológicas adotadas, para o aluno, o papel do
professor é importantíssimo no aprendizado, e esse cenário só fez aumentar o esforço e a
dedicação destes profissionais, tanto na preparação dos materiais quanto na transmissão ou
gravação das aulas.
Para a grande maioria dos alunos, há o reconhecimento de que a adoção das aulas
remotas foi a mais adequada diante da impossibilidade das aulas presenciais. Logicamente,
como a pandemia impôs esse modelo sem que as instituições pudessem fazer o mínimo de
planejamento, problemas aconteceram ao longo do primeiro semestre. As instituições tiveram
que migrar para o modelo de aulas remotas sem conseguirem capacitar presencialmente os seus
professores e os seus colaboradores das áreas de atendimento. Diante disso, muitas dificuldades
foram enfrentadas em relação às metodologias de aula, de avaliação, do uso da tecnologia,
entre outras.
Essa pesquisa, portanto, é um excelente material para que as instituições, os docentes,
os funcionários administrativos, os alunos e a comunidade entendam os desafios que o ensino

superior enfrentou e o que deve ser aperfeiçoado, considerando que a maioria das aulas
continuará na modalidade remota, mas também começam a ser possíveis o retorno das aulas
práticas e laboratoriais em várias regiões do Brasil.
Não há dúvidas de que as aulas presenciais no período pós-pandemia deverão ser
reformuladas. A vivência dos alunos, familiares, professores e gestores de instituições com a
educação remota deverá provocar, no mínimo, uma discussão construtiva e instigante sobre
esse tema. Enfim, a visão transformadora da educação deve sair fortalecida.
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