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RELATÓRIO SOBRE PESQUISA REALIZADA PELA 
ADUEMS REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE AULAS 
REMOTAS EM REGIME EMERGENCIAL DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 (18 DE MARÇO A 17 DE ABRIL 
DE 2020) 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A Associação dos Docentes da UEMS (ADUEMS) aplicou um 

questionário para documentar a experiência docente, no período de 18 de 
março a 17 de abril de 2020. Ao término do período de coleta das respostas 
dos professores, o Grupo de Trabalho criado para realizar e analisar o 
questionário, produziu este relatório, tendo por objetivo apresentar à 
comunidade universitária uma descrição comentada sobre as práticas com 
atividades remotas, aulas on-line e educação à distância a partir de relatos e 
experiências dos professores e professoras lotados em diferentes cursos e 
unidades universitárias.  
 

Para poder contribuir com o debate democrático na comunidade UEMS 
sobre os melhores encaminhamentos quanto à realização do trabalho docente 
no contexto da pandemia, este relatório apresenta portanto informações 
sistematizadas até o dia 16 de maio, com 122 respostas de docentes em 14 
unidades parcialmente contempladas. Foram utilizadas metodologias diversas 
para descrever e organizar as informações colhidas nas questões propostas, 
tendo em vista a autonomia dos participantes do Grupo de Trabalho que 
desenvolveu este relatório e que também produziu e avaliou a referida 
pesquisa. 

 
 

PERFIL DOCENTE 
 
A primeira parte do questionário buscou identificar quem são os docentes 
respondentes. Foram 122 formulários respondidos até o dia 16 de maio de 
2020, com um alcance de cerca de 30% dos docentes associados, que 
ofertaram atividades remotas no período estudado. A participação dos 
docentes está distribuída por Unidades Universitárias, conforme apresentamos 
nos gráficos abaixo: 
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(Figura 1) 
 

Unidade Associados Respondentes % 

Amambai 15 3 20% 

Aquidauana 22 11 50% 

Campo Grande 65 22 34% 

Cassilândia 16 3 19% 

Coxim 4 4 100% 

Dourados  162 34 21% 

Glória de Dourados 6 1 16,6% 

Ivinhema 6 6 100% 

Jardim 13 2 15,38% 

Maracaju 17 1 6% 

Mundo Novo  8 4 50% 

Naviraí 15 17 100% 
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Nova Andradina 6 0 0% 

Paranaíba 34 12 35,29% 

Ponta Porã 21 3 14,28% 

 

Ainda sobre o perfil docente, perguntamos: 2) Em qual (is) curso (os) 
você ministra aula?; 3) Você pertence ao grupo de risco?; 4) Ofertou atividades 
remotas de 18 de março a 17 de abril?; 5) Teve experiência com Educação à 
Distância antes da pandemia?. Quanto ao mapeamento dos professores com 
perfil incluído em grupo de risco, temos: 

  

 
(Figura 2) 
 
 

Apesar de todas as pessoas serem vulneráveis ao coronavírus, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem situações  de 
maior risco para a saúde: ser idoso, pressão alta, problemas cardíacos e do 
pulmão, diabetes ou câncer, obesidade. Os respondentes que se identificam 
como grupo de risco foi de 36,4% dos docentes. 

Entende-se que com ⅓ de docentes se identificando com este grupo, é 
essencial que haja condições de trabalho efetivas e seguras. Enfatiza-se que, o 
retorno de atividades presenciais deve considerar esse perfil, o que reforça a 
necessidade de adoção de uma série de condições sanitárias, estruturais e 
organizacionais que hoje a UEMS não dispõe. Além disso, importante 
considerar as hipóteses de impedimento por saúde por outras questões de 
saúde que possam surgir com a pandemia, bem como as dificuldades que a 
contratação de novos professores. Entre os desafios está a previsão 
orçamentária em tempo hábil para remodelação arquitetônica e organização 
logística para medidas sanitárias. Quais medidas a serem adotadas e 
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condições orçamentárias devem ser definidas em conjunto com a realidade da 
pandemia de cada cidade, bem como o perfil dos discentes. 

Com relação à questão 4, observa-se que todos os respondentes 
atuaram com atividades remotas durante o período: 
 

 
(Figura 3) 
 
 Quanto à questão 5, observamos que pouco mais da metade dos 
respondentes afirma ter algum tipo de experiência com EaD, antes do início 
das aulas remotas, decorrentes da pandemia de Covid-19: 
 

 

(Figura 4) 
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  Em geral, observamos, portanto, que boa parte dos professores 
respondentes afirmam ter alguma experiência com EaD, o que pode ser um 
dado importante para se pensar políticas de formação e treinamento dos 
docentes, tanto do ponto de vista técnico, quanto didático-pedagógico. 
Preocupa, no entanto, a grande quantidade de professores que se definem no 
grupo de risco, o que deverá requerer um planejamento institucional 
abrangente, a fim de pensar o melhor momento para o retorno de atividades 
presenciais. 

Na questão 6, foi perguntado: “Durante a pandemia, você encontrou 
problema(s) em relação as suas condições de trabalho nesse período? Se sim, 
indique quais”. Dos 122 respondentes, cerca de 61% afirmaram ter enfrentado 
algum tipo de dificuldade. 32 % relataram não ter enfrentado dificuldades e 9, 
ou seja, 7% não responderam a pergunta opcional. 

 

(Figura 5) 

De 114 respostas, 12 docentes responderam não apresentar problema 
em suas condições de trabalho. Dentre os que afirmaram algum desafio ou 
dificuldades, relatou-se problemas com conexão e acesso à internet, o que 
inclui nessa percepção também o retorno dos alunos/as, dificuldades com a 
organização do espaço doméstico e familiar, dificuldades com tecnologias e 
escolha da melhor metodologia, atrelada ao tempo disponibilizado e ainda 
respostas que consideraram as dificuldades como algo temporário e que isso 
faz parte de um processo de adaptação. 

Os dados da tabela, a seguir, foram organizados a partir da justificativa 
sobre quais  dificuldades mais recorrentes durante a realização das atividades 
remotas. As respostas foram agrupadas por dificuldades semelhantes. A 
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quantidade total de dificuldades da tabela ultrapassa o total de respostas para 
essa questão, visto que muitos professores indicaram mais de uma dificuldade. 

  
  

Dificuldades relatadas pelos docentes Quantidade % 

Participação dos alunos (dificuldade no acesso à internet/falta de 
interesse e autonomia/pouca interação) 23 31% 

Acesso a internet de qualidade 19 26% 

Falta de conhecimentos/experiência/adaptação aos recursos para o 
ensino à distância 17 23% 

Excesso de trabalho/aumento das demandas domésticas e de cuidados/ 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos 11 15% 

Estrutura e/ou equipamentos adequados para as atividades remotas 10 14% 

Dificuldades na definição/utilização das plataformas 6 8% 

Adequação do ensino presencial para o remoto (metodologia a ser 
empregada/elaboração de materiais de apoio/formas de avaliação) 5 7% 

Dificuldade de planejamento devido aos prazos curtos para organizar as 
atividades/falta de planejamento coletivo 6 8% 

Outros 2 3% 

  
 

Dentre os que afirmaram não ter tido problemas, alguns relataram que 
“ocorreram desafios para se alterar a didática para outra forma de transmissão 
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do conhecimento. O período foi de aprendizado”, ou que foi preciso “adaptar 
criando vídeos e aulas a distância, mas conseguimos atender aos alunos”. 

Dentre aqueles que relataram problemas, a diversidade de experiências 
entre os docentes chamou atenção, em falas como:  

“Sim, difícil preparar o material de uma hora para outra. Gravar vídeo-aulas 
como recurso pedagógico era impossível por falta de condições adequadas.” 

“Encontrei muita dificuldade para conciliar as demandas de preparo das 
atividades remotas, as demandas domésticas e as demandas de uma filha 
pequena.” 

“Na verdade como fomos pegos de surpresa, não havíamos planejado aulas 
desse tipo e acredito que isso foi uma dificuldade que ao longo dos dias 
pudemos observar o que dava certo e o que não dava e assim adequar as 
aulas” 

“Sim. Não tivemos Home Office mas, um arremedo de trabalho em casa, tendo 
que organizar o tempo com mais uma professora da educação básica em 
atividade remota e um filho (autista) com aulas remotas. Não está sendo fácil 
conciliar tudo isso, pois, elegi a UEMS como meu espaço de trabalho e minha 
casa como meu espaço de descanso e de relações familiares.” 

“Não conheci outras TICs , apenas Skype e Moodle. O que me deixou insegura 
com as demais. Também sofri muito na dúvida se os alunos estavam realmente 
aprendendo da forma que estávamos caminhando com o ensino. Além da 
adaptação ao isolamento social que também não foi fácil”. 

Apesar da experiência prévia dos respondentes com Educação à Distância 
(51,6%), provavelmente as dificuldades identificadas se relacionam ao contexto 
de isolamento social em que não se permite encontros presenciais para 
explicações das atividades e ainda uma sobrecarga do espaço doméstico. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A segunda parte do questionário focalizou as atividades planejadas e 
desenvolvidas pelo docente como atividades remotas no período de 18 de 
março a 17 de abril de 2020. 

 Assim, perguntamos: 7) Como planejou as atividades ofertadas e 
desenvolvidas? Alguma dificuldade? Alguma modificação durante a execução?; 
8) Quais recursos foram utilizados de forma prioritária por você?; 9) Em caso 
de dificuldades, você encontrou apoio na UEMS para o desenvolvimentos das 
atividades remotas? Relate sua experiência; 10) Você se surpreendeu 
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positivamente durante a oferta das atividades? Relate sua experiência; 11) 
Você se surpreendeu negativamente durante a oferta das atividades? Relate 
sua experiência. 

No gráfico abaixo, é possível observar a resposta para a questão sétima: 

  

 
 

 

 
(Figura 6) 
 
 

Foi observado que 60,2% dos professores sentiram dificuldades durante 
as atividades remotas, 19,5% relataram não terem apresentado dificuldades e 
20,3% deixaram em branco essa questão (Figura 6). 

Com relação à questão 10, no que diz respeito ao apoio da UEMS, foi 
relatado por 33,3% dos professores que tiveram apoio da UEMS, desses que 
relataram apoio, cerca de 10% relataram que o apoio foi promovido por meio 
da equipe que atende a Educação a Distância e fizeram elogios ao 
atendimento. Cerca de 20,3% dos professores relataram não terem recebido 
apoio algum da UEMS, e 9,8% relataram que não buscaram apoio da UEMS. 
Vejamos o gráfico:  
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(Figura 7) 
 

Alguns professores citaram ainda o apoio direcionado a colegas de 
trabalho, sendo que 9,8 % dos professores citaram apoio exclusivo do 
coordenador de curso e 6,5% dos professores relataram terem recebido auxílio 
dos colegas com mais experiências em EaD. Cerca de  20,3% dos professores 
não responderam essa questão. 

No que diz respeito à experiência de ensino por meio de atividades 
remotas, foram relatadas dificuldades com acesso a internet domiciliar dos 
professores e dos alunos. Além disso, alguns professores fizeram críticas 
quanto ao ensino EaD por meio de textos e questionários. Alguns professores 
relataram críticas à plataforma Moodle devido ter limitações para upload de 
arquivos acima de 10Mb, o que inviabiliza envio de vídeos com duração acima 
de 5 minutos (com alguma qualidade). Entretanto algumas críticas foram mais 
amplas e associadas a falta de coordenação institucional para planejar, ouvir e 
responder às questões antes que iniciassem as atividades. Dessa forma, 
sugestões também foram apresentadas, nas quais foi citado que deveria ter 
sido criado um Comitê de Enfrentamento para lidar com as questões de ensino 
e da assistência social. 
 
    Aproximadamente 61% dos professores informaram que foram 
positivamente surpreendidos durante as atividades remotas, 30,9% informaram 
que não foram positivamente surpreendidos e 8,1% não responderam essa 
questão. Vejamos o gráfico: 
 



 
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL 

  
 

10 
 

     
(Figura 8)  
 
 
    Cerca de 49% dos professores informaram que se surpreenderam 
negativamente com as atividades em aula remotas, 40% informaram não terem 
se surpreendido negativamente e 10,6 % não responderam. Alguns 
professores citaram não saberem o quanto estavam despreparados para as 
atividades remotas quando essas iniciaram, outros relataram que seus alunos 
estavam desmotivados e pouco envolvidos. Foi recorrente o relato de uma 
queda na adesão e interação dos alunos durante o período de atividades 
remotas. Além disso, foram citadas dificuldades dos alunos com acesso a 
computadores e internet e exposição de alunos ao risco de não isolamento 
quando estes precisavam sair de casa para fazer uso da internet. Alguns 
professores citaram que seus alunos estavam mais ansiosos e confusos, dessa 
forma consideram que temem pela qualidade do ensino devido o fato de não 
poderem avaliar se os alunos estavam de fato acompanhando a matéria a 
distância.  

Alguns professores atentaram para uma vulnerabilidade relacionada ao 
gênero feminino, que a alteração brusca do cotidiano pode ter influenciado 
negativamente no processo de ensino-aprendizagem e formação acadêmica 
das alunas. Foi citado por vários professores a pouca participação e a evasão 
de acadêmicos de primeira série.  

Além disso foi citada também a inviabilidade de serem desenvolvidas 
aulas práticas como um ponto negativo das atividades remotas que pode ser 
observado na fala do professor “... Procuro intercalar aulas práticas às aulas 
teóricas e foi péssimo avançar o conteúdo sem proceder assim. A falta de 
interação com os alunos, a falta de credibilidade sobre a autoria das atividades 
solicitadas, a dúvida quanto o alcance do aprendizado e outros aspectos, 
tornaram a frieza do ambiente virtual uma realidade muito difícil de lidar.” 
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Por fim, a desigualdade e exclusão evidenciada durante o acesso às 
atividades remotas também foi um ponto negativo e preocupação conforme 
pode ser observado na fala da professora: “Me senti insegura, se tivesse 
prática com as tecnologias a distância, teria feito um trabalho muito melhor. Me 
incomoda muito o fato de alguns alunos não terem as condições de acesso, 
mesmo por whatsApp. Eles foram separados em dois grupos: os que podem e 
os que não podem acompanhar as aulas no curso, mas todos fazem parte da 
turma! Isto não pode acontecer.” 

 
 
 

PERFIL DISCENTE 

 
Desde a primeira parte do formulário, os docentes incluem seus alunos como 
parte das respostas. Apesar disso, agrupamos uma série de três perguntas 
sobre o perfil das dificuldades encontradas com os discentes. Analisemos as 
questões: 
 
12) Você recebeu relatos de dificuldades de suas turmas ou alunos/as em 
realizar as atividades? 
 

 
(Figura 9) 
 

Foi perguntado aos docentes sobre relatos de dificuldades com as 
atividades no período de 18 de março a 17 de abril, bem como quais situações 
foram indicadas pelos alunos/as. 56,9% afirmam ter recebido alguns relatos de 
dificuldades das turmas com as atividades remotas. 30,1% afirmam ter 
recebido diferentes reclamações. Apenas 13% não relatam reclamações. Em 
geral, 87% relatam ter havido dificuldades das turmas com as aulas remotas. 
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13) Resuma as dificuldades relatadas pelos alunos/as, por favor. 
 

Das respostas colhidas, os professores relatam principalmente a 
dificuldade com os suportes técnicos e conexão com a internet por parte dos 
alunos (75 respostas); relatam ainda a dificuldade dos alunos com o 
cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega das atividades e 
excesso de conteúdo (24); problemas emocionais que afetam o aprendizado 
(3); dificuldades com a compreensão do conteúdo (5); dificuldade financeira na 
organização familiar, o que também interfere no acompanhamento das 
atividades (3); pouca organização didático-pedagógica das disciplinas e dos 
cursos (07); falta de organização e disciplina por parte dos alunos(2); duas 
respostas afirmam não ter havido nenhuma dificuldade (2). 
 
Segue abaixo, amostra de alguns relatos dos docentes: 
 
“Excesso de atividades avaliativas de várias disciplinas simultâneas e com grau 
de dificuldade elevada, que demandaria suporte presencial para serem 
executadas.” 
“As dificuldades a mim relatadas foram: 
1 - não ter acesso a aula on line, em alguns momentos, por variação no sinal 
da internet ou pacote de dados limitados (o que foi minimizado com a 
disponibilização do material); 
2 - excesso de atividades em alguns dias (o que precisará ser mudado pois, as 
aulas presenciais não podem ser "transpostas" para as atividades não 
presenciais. Precisamos de um modelo adequado e pensado para isso que 
pode ser implanto pelos professores, em conjunto com as coordenações de 
curso. No momento o problema foi minimizado aumentando o tempo para o 
envio da atividade solicitada).” 
 
“As dificuldades relatadas tiveram como ponto central a dificuldade de 
compreensão da linguagem utilizada no material de apoio disponibilizado para 
leitura, o que não surpreendeu a docente uma vez que tais dificuldades 
provieram de alunos dos primeiros anos do curso, que ainda não estão 
habituados com a linguagem de textos acadêmicos, principalmente em se 
tratando de disciplina propedêutica com carga teórica densa”. 
 
 “Falta de equipamento e espaço para a realização das atividades, necessidade 
de acompanhamento de idosos e crianças, aumento da carga de trabalho 
doméstico, dificuldades financeiras e a realização de "bicos" para supri-las” 
 
“Houve o relato insistente de um aluno de que não conseguia aprender desta 
forma (on line), sendo assim, prestei auxilio e orientei para que pudesse 
melhorar a absorção do conteúdo, por meio de vídeos e materiais 
complementares. Os demais problemas relatados foram com relação à 
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conexão e calor insuportável (nas salas de aula tem ar condicionado, em suas 
casas não)”. 
 
 

14) Como lidou com as dificuldades relatadas ou como resolveu eventuais 
problemas na realização das atividades propostas 
 

Das respostas analisadas, nota-se que os professores buscaram 
resolver as dificuldades prorrogando o prazo para entrega das atividades (37 
respostas) e promovendo o uso diversificado de plataformas e aplicativos para 
atender os alunos em diferentes meios e horários (18), destacando-se o uso 
reiterado do whatsapp. Outros procedimentos também foram observados, 
como o uso do caderno e fotografia da página com a atividade manuscrita; 
criação de grupo de apoio afetivo junto aos alunos; solicitação de relatórios 
para alunos que não entregaram as atividades no prazo; simplificação do 
conteúdo para facilitar a aprendizagem; fornecimento de material impresso; 
gravação de aulas para disponibilizá-las em várias plataformas; repasse de 
informações para a coordenação de curso; solicitação de apoio do setor EaD 
da UEMS; e busca pessoal do professor por qualificação em curso online.  

 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE REMOTA 

 
15) Quais suas preocupações em relação às suas aulas ministradas no formato 
remoto? 
 

Foram analisadas 122 respostas discursivas em relação a essa questão 
que tinha como objetivo identificar as preocupações dos docentes em relação 
ao desenvolvimento das atividades/aulas no formato remoto, no período de 
18/03 a 17/04. Os dados da tabela, a seguir, foram organizados a partir de 
categorização, agrupando as respostas que indicam as mesmas preocupações 
ou que se aproximam. A quantidade total de preocupações da tabela 
ultrapassa o total de respostas para essa questão uma vez que alguns 
docentes indicaram mais de uma preocupação por resposta. 
 

Preocupação Quantidade % 

Disciplinas Específicas 3 2,46% 

Nenhuma 6 4,92% 

Saúde Mental e Aspectos Sociais, Atitudinais e 
Econômicos (discentes e docentes) 6 4,92% 
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Processo e Oferta de Atividades para a Recuperação de 
Aprendizagem 7 5,74% 

Cumprimento do Plano de Ensino/Ementa/Conteúdos 7 5,74% 

Exclusão de Discentes do Ensino Superior 8 6,56% 

Qualidade do Ensino a Distância 10 8,20% 

Formação Docente e Discente para uso de TDIC 17 13,93% 

Aulas/Atividades Práticas 20 16,39% 

Tempo de Planejamento; Organização das 
Disciplinas/Atividades; Volume, Diversificação e Formato 

das Atividades 20 16,39% 

Acesso à Internet e Disponibilidade de  TDIC 25 20,49% 

Avaliação Formal da Aprendizagem  25 20,49% 

Participação (autonomia, motivação e compromisso) e 
Aprendizagem dos Discentes 47 38,52% 

 

    De acordo com os dados da tabela, podemos observar que as preocupações 
dos docentes, em relação às atividades/aulas no formato remoto, no período de 
18/03 a 17/04, estão relacionadas a aspectos diversos e os que estiveram mais 
presentes nas respostas foram sobre o “Acesso de todos os alunos às aulas, 
se estão conseguindo aprender e entender as aulas” e de “não ter material de 
suporte para acesso (computador e notebook); acesso logístico geográfico de 
alguns alunos que estão nas suas aldeias, sítios, área rural. Outro ponto é o 
apoio dos professores em atividades de resgate com conteúdos teóricos”, ou 
seja, se os “nossos alunos não tem o básico para esse tipo de aulas”. 

Outros aspectos, relacionados ao ensino (atitudes dos docentes) e a 
aprendizagem (atitudes dos discentes), foram destacados em respostas que 
indicam a “baixa procura para tirar dúvidas. É  algo que tem me preocupado. 
Me questiono se realmente entenderam o conteúdo ou se não estão assistindo 
realmente as aulas e atividades”, talvez por conta da “falta de estrutura e de 
experiência com a tecnologia, tanto para os docentes quanto para os 
discentes”, com isso, fica evidente a “Falta de preparo tanto de professores 
quanto de alunos”. 

Ficou evidente a responsabilidade e necessidade de investimentos por 
parte da universidade, afinal, espera-se que os docentes, a universidade em si, 
possam “propor algo inovador e que atenda seus princípios e usar esse desafio 
pra crescer. Acho que não pode ser transposição do presencial pro virtual, 
pois  não cabe na vida. Precisamos construir uma lógica de ensino não 
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presencial nossa nesse momento”. Com isso, os docentes devem planejar a 
partir de práticas, metodologias e estratégias pensando na Educação a 
Distância e considerando a “Diversificação do material pedagógico para 
atender as diferentes demandas” dos discentes. Com isso, é necessário tempo 
para esse planejar, organizar e estruturar cursos/disciplinas a fim de “identificar 
quais as melhores estratégias, considerando que muitos ajustes devem ser 
feitos para dar certo, a forma de desenvolver o conteúdo talvez deverá ser 
diferente”, afinal as atividades serão propostas para serem desenvolvidas a 
distância. Mas, não basta disponibilizar/compartilhar informação, os docentes 
deverão também pensar em “Qual vai ser a melhor maneira de avaliar? Como 
ser justo e ao mesmo tempo não facilitar demais também?”. 

Ao analisarmos as preocupações indicadas nas respostas dessa 
questão, ficou evidente que, em relação a universidade e aos docentes, “não 
fomos capacitados para garantir a qualidade do processo ensino-aprendizado 
por meio da Educação a Distância. Os cursos foram planejados para serem 
presenciais, portanto para migrar para a oferta remota mesmo que temporária, 
é necessário tempo de reorganização, capacitação e planejamento 
especialmente do ponto de vista do discente”. 
 
16) Qual a sua avaliação pessoal e profissional sobre o uso de atividades 
remotas durante a pandemia? Alguma sugestão?  

A partir desta questão, elencamos, por meio do Discurso do Sujeito Coletivo, 
algumas categorias de respostas: 

1)     Categoria: Dentre as opções existentes, essa é a que temos de 
melhor. Na verdade, a única opção. Acho que nem deveríamos estar 
discutindo a continuidade ou não. Mas como fazermos! E aproveitarmos 
esse momento para um processo de evolução. 
  

2)     Categoria: Devemos suspender calendário e ofertar atividades de 
projetos de ensino, extensão.  Minhas disciplinas são leitura e debate, e 
não sei se os estudantes estão fazendo as leituras e resenhas 
(refletir/analisar o texto) solicitadas, ou apenas buscando resenhas 
prontas na internet. 
  

3)     Categoria: Estamos sempre prontos ao aprendizado.  A experiência foi 
positiva. O que observei é o tradicional: "o aluno que faz em sala de 
aula, geralmente também faz fora dela. Resumiria, em um grande 
crescimento profissional. Acho que trata-se de uma experiência nova 
que valeu a pena conhecer. Em situações normais recomendo o ensino 
presencial, porém, em situações de calamidade (como esta) avalio 
positivamente. Logo, contribui para a própria saúde mental tanto docente 
como discente quando os ocupa com atividades de ensino e 
aprendizagem nesse período tão conturbado. 
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4)     Categoria: Sou contra essa modalidade, mas fazer o quê? É obvio que 
a qualidade do ensino-aprendizado é inferior ao modelo presencial, mas 
para não piorar ainda mais as consequências da pandemia acredito que 
vale o esforço extra na modalidade não presencial. O ensino remoto 
jamais substituirá o presencial, apenas precisamos entender que esta é 
a melhor opção neste momento e, felizmente ou infelizmente, 
precisamos aprender a trabalhar com as ferramentas que a própria 
instituição nos colocou a disposição. 
  

5)     Categoria: É possível, mas é preciso tempo para formação e 
organização singularidades levadas em conta. Será preciso muitas 
coisas ao meu ver: 1) Capacitar professores; 2) Capacitar alunos; 3) 
Fazer um bom planejamento de como desempenhar os próximos 
passos; 4) Buscar parcerias para comprar computador e planos de 
internet para os alunos que não tem; 5) Motivação para alunos e 
professores. Não há como a UEMS pretender ter uma resposta única 
para a variedade de situações apresentadas. As especificidades de cada 
curso e sua autonomia precisam ser prestigiadas. 
  

6)     Categoria: A experiência foi negativa. No meu caso, terei que fazer 
uma revisão de todo o conteúdo ofertado da forma remota quando as 
aulas presenciais voltarem. 
  

7)     Categoria: A exclusão digital e outros fatores envolvidos. Mas uma 
coisa é certa: todos os alunos devem ter os mesmos direitos. Não 
podemos excluir ninguém, seja remota, ou presencialmente. Em sendo 
propiciado esse acesso, sou favorável a permanência do ensino remoto. 
  

8)     Categoria: Prejuízo na aprendizagem. Em relação às atividades 
realizadas, foi possível verificar que pouco rendeu, em termos de 
apreensão do conteúdo. As atividades foram realizadas, mas as análises 
e interpretações solicitadas foram feitas de forma superficial, sem a 
profundidade necessária. 
  

9)     Sugestões. 
 
Descrição Completa de todos os Discursos por cada categoria 

1) Categoria: Dentre as opções existentes, essa é a que temos de melhor. 
Na verdade, a única opção. Acho que nem deveríamos estar discutindo a 
continuidade ou não. Mas como fazermos! E aproveitarmos esse 
momento para um processo de evolução. 

Muito melhor que a suspensão das aulas. Mas precisamos disso para ONTEM 
de capacitação quanto a este formato. Ficamos para trás. Faculdades 
particulares estão dando um show (professores preparados, estrutura, 
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estúdios...). Precisamos de apoio e suporte, tanto intelectual quanto estrutural, 
para que possamos estar prontos para o futuro (próximo) que é cada vez mais 
digital. Apesar de ver que as aulas presenciais com certeza são muito melhores 
na relação ensino/aprendizagem, vejo como um ponto positivo as aulas EAD 
pois o aluno tem mais flexibilidade na hora de resolver suas tarefas e se 
dedicar aos estudos na hora que melhor lhe convir . Também penso que as 
atividades remotas são importantes para manter os alunos ocupados e não 
deixar as mentes vazias, ainda mais nesse período de isolamento e com tantas 
notícias negativas apresentadas pela mídia, uma forma de manter também um 
ritmo de estudo. E dentro da realidade covid-19, acredito que é  forma de 
mantermos o vínculo com os alunos e minimizar ao máximo os impactos 
causados pela pandemia. Como não sabemos quando e se tudo voltará a ser 
como antes desse evento, e considerando haver mais prejuízos do que 
benefícios se tudo ficar parado, prezo pelo direito de exercer a docência e, 
meus alunos terem direito de estudar e cursar o curso que escolheram. Não 
podem ser penalizados, se tiverem mínima chance de serem atendidos. E 
como disse acima, temos condições de nos reinventar e fazer uso do que está 
disponível tecnologicamente e nesse momento difícil responder à sociedade e 
mostrar que a Universidade Pública é responsável e não vai se omitir no seu 
dever. Além disso, acho que enquanto o mundo todo, em seus diversos 
setores, tenta se adaptar às circunstâncias atuais, acredito ser inadmissível 
que as aulas na universidade não sejam retomadas com urgência, no formato 
remoto (não presencial).  Esse formato pode não ser o ideal para as nossas 
disciplinas, e talvez não proporcionar os mesmos resultados que teríamos em 
aulas presenciais, porém é o que temos no momento. Portanto, devemos nos 
adaptar às circunstâncias atuais e trabalhar de forma a obter os melhores 
resultados possíveis, mesmo que não sejam os ideais. Deste modo, e 
considerando uma situação singular e única, entendo ser importante prosseguir 
com as aulas, e atender as demandas, como fomentar o acesso tecnológico, 
capacitar docentes sobre as ferramentas, oportunizar aporte psicológico, dentre 
outros. Enfim, acredito que as aulas não presenciais precisam ser mantidas. Os 
desafios serão muitos para que isso seja realizado da melhor forma possível 
mas acredito que a paralisação das aulas não é uma opção. Nós, como 
Universidade, precisamos atender a sociedade e acredito que, somos uma 
atividade essencial para a saúde e bem-estar da população. Nesse momento 
de Pandemia e exceção, precisamos atender a sociedade e demonstrar o 
nosso valor, mais do que nunca, porque a educação está desvalorizada. Se 
nós não tivermos capacidade de nos repensar e buscar soluções para as 
dificuldades, qual a parcela da população que terá? Acho que nesse momento 
é nossa obrigação como Servidores Públicos, servir a população! Os modelos 
de avaliação precisarão ser repensados, a forma como as disciplinas serão 
ofertadas também, o grupo técnico precisará solucionar problemas diferentes 
dos que aconteciam rotineiramente, a PROE terá que pensar numa gestão em 
conjunto com os coordenadores, que trabalharão em conjunto com seus 
colegiados, para conseguirmos "orquestrar" todas as mudanças necessárias 
mas, tenho plena certeza que somos capazes. Na verdade acho que nem 
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deveríamos sequer estar discutindo a continuidade das aulas remotas, mas sim 
como poderemos evoluir durante este processo, fornecendo conteúdos de 
qualidade, minimizando os prejuízos de nossos alunos, pois o maior prejuízo 
será a suspensão de suas aulas, de forma indefinida. Acredito ainda que 
somos uma das poucas atividades que temos um potencial enorme de 
continuidade de nossas atividades com um mínimo de impacto negativo na vida 
de nossa comunidade, seja discente, docente, técnico administrativo ou 
terceirizado, com mitigada exposição à pandemia, enquanto outras atividades, 
principalmente as essenciais e àqueles que não tem escolha, à exemplo dos 
pequenos comerciantes individuais ou "de rua" não possuem qualquer outra 
alternativa à não ser se expor e correr iminente risco. Enfim, temos toda uma 
potencialidade para continuar com nossas atividades, dando um retorno à 
sociedade,  nossos serviços e estamos discutindo sua viabilidade. Como já 
salientei, deveríamos estar empreendendo esforços para fazer funcionar a 
máquina da melhor maneira possível e não simplesmente "adornar" frente à 
qualquer dificuldade. As atividades remotas são essenciais. Minha sugestão é 
termos a mente aberta porque a pandemia é um fato para o qual nossa 
geração não estava preparada e é nosso dever apresentar soluções para 
garantir o direito ao ensino superior e à permanência do discente. Vai ter que 
ser. Pois é o que tem pra hoje. Teremos que ver os casos críticos e propor uma 
alternativa, ou várias alternativas. Ficar sem dar aulas acho muito ruim para 
todos, alunos, professores... e a sociedade vai cobrar de nós, bem como o 
governo. Acredito que tenhamos de nos esforçar, ter criatividade, flexibilidade e 
resiliência. As empresas estão passando por isso também. Toda a sociedade 
está. Não tem outra forma.  E acho válido, principalmente para não perder o 
vínculo com os alunos. Entendo que a Educação precisa ser tratada como 
atividade essencial. Deve prosseguir de acordo com suas possibilidades. Neste 
momento de afastamento, a continuidade das aulas ajuda os alunos a se 
ocuparem e contribui psicologicamente para se manterem ocupados. Acredito 
que prezar pela saúde de nossos alunos e também a nossa ainda é o mais 
importante, no momento. Acredito que seja um desafio que temos que encarar. 
Muitas instituições que num primeiro momento se posicionaram contra 
atividades remotas já estão revendo suas posições como por exemplo a USP e 
a UDESC.  Ao mesmo tempo que temos dificuldades a serem superadas, se 
trata de uma oportunidade de aprender a lidar com situações que saem do 
quadro padrão de funcionamento. Acaba exigindo muito de nós professores, 
adaptar o material, buscar novas maneiras de passar o conteúdo, ou seja, gera 
muito trabalho. Mas diante do atual cenário, onde todos estão saindo da sua 
zona de conforto, é a melhor opção que temos. A suspensão das atividades vai 
na contramão do atual posicionamento da grande maioria das universidades, e 
inclusive pode deixar a desejar a sociedade, visto que, a rede de ensino 
estadual (mais complexa) optou pela sua atividades remotas para não 
prejudicar os alunos. Acho importante adequarmos ao momento até como 
forma de evolução, não justifica estagnarmos emoldurados por uma forma fixa 
à espera de um retorno à normalidade! Devemos lidar com isso de forma mais 
normal! 
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2) Categoria: Devemos suspender calendário e ofertar atividades de 
projetos de ensino, extensão.  Minhas disciplinas são leitura e debate, e 
não sei se os estudantes estão fazendo as leituras e resenhas 
(refletir/analisar o texto) solicitadas, ou apenas buscando resenhas 
prontas na internet. 

Devemos suspender o ano. Infelizmente não dá para continuar com aulas 
remotas em Maracaju. Em Aquidauana está chegando ao estrangulamento das 
atividades remotas. Defendo a suspensão de tais atividades, suspensão o 
calendário acadêmico, até que se tenha segurança para o retorno das aulas 
presenciais. Acho que foi importante desenvolver as atividades desta forma 
naquele período inicial, quando todos nós ainda estávamos tentando 
compreender a situação, mas, de agora em diante, penso que as atividades 
devem ser suspensas. No mínimo, insensível. Sem planejamento e sem diretriz 
geral e específica, beira a ilusão burocrática.  Não funcionou e está havendo 
uma segregação, que será mais evidente quando as atividades voltarem no 
formato presencial. Então acredito que devemos manter as aulas suspensas 
em respeito às condições pouco confortáveis no âmbito social e econômico de 
parte significativa dos discentes da UEMS. Considerando que não é possível 
ter aula presencial, acho que cursos presenciais não deveriam ter sua atividade 
transposta em atividades remotas. Minha sugestão é que a UEMS promova 
atividades Complementares de Ensino e atividades de extensão em EaD com 
assuntos correlatos aos cursos e outros assuntos também. Gostei muito do que 
foi proposto na UEM*. Acredito que a suspensão de disciplinas curriculares 
obrigatórias no momento ainda possa ser a melhor solução. Retornar com 
atividades remotas seria desigual e injusto com aqueles que não tem acesso e 
também prejudicaria muito disciplinas que precisam de aulas práticas, por 
exemplo.  Quem sabe, pensar em algumas atividades complementares de 
ensino, como a Universidade Estadual de Maringá aprovou na última semana, 
poderia ser um caminho, por enquanto. Prefiro a suspensão das aulas. Eu era 
favorável às aulas remotas no inicio, mas agora vejo que é um fracasso. 
Pessoalmente, somente uma pandemia justifica esta situação. Estou 
aprendendo o uso de ferramentas para ensino a distância, mas continuo não 
concordando com esta forma de ensino para a formação de graduados em 
Ciências Biológicas, então defendo desenvolvermos (e participarmos de) outras 
atividades (ao invés de aulas da graduação), como cursos de capacitação, de 
extensão, atividades complementares....até podermos retornar às aulas 
presenciais. 

*Link: 
http://noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24519:u
em-aprova-atividades-extracurriculares-para-estudantes-de-
graduacao&catid=986:pgina-central&Itemid=210. 

3) Categoria: Estamos sempre prontos ao aprendizado.  A experiência foi 
positiva. O que observei é o tradicional: "o aluno que faz em sala de aula, 
geralmente também faz fora dela. Resumiria, em um grande crescimento 

http://noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24519:uem-aprova-atividades-extracurriculares-para-estudantes-de-graduacao&catid=986:pgina-central&Itemid=210
http://noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24519:uem-aprova-atividades-extracurriculares-para-estudantes-de-graduacao&catid=986:pgina-central&Itemid=210
http://noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24519:uem-aprova-atividades-extracurriculares-para-estudantes-de-graduacao&catid=986:pgina-central&Itemid=210
http://noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24519:uem-aprova-atividades-extracurriculares-para-estudantes-de-graduacao&catid=986:pgina-central&Itemid=210
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profissional. Acho que trata-se de uma experiência nova que valeu a pena 
conhecer. Em situações normais recomendo o ensino presencial, porém, 
em situações de calamidade (como esta) avalio positivamente. Logo, 
contribui para a própria saúde mental tanto docente como discente 
quando os ocupa com atividades de ensino e aprendizagem nesse 
período tão conturbado. 

Achei a experiência extremamente válida. Como profissional eu cresci muito. 
Aprendi que temos habilidades e possibilidades de nos reinventarmos e 
recriarmos. Realmente não estava pronta para elaborar material para aulas 
remotas, mas foi interessante e desafiador. Estou satisfeito com o resultado de 
meu esforço e dos meus discentes. Não é a forma ideal de ensino mas é o 
mais próximo do ideal que consegui chegar frente as adversidades. Nas 
minhas disciplinas houve um bom retorno das atividades propostas, o que me 
induz a concluir que os resultados foram satisfatório. Ha  mais de uma década 
já faço uso de tais ferramentas, tendo inclusive ministrado aulas em Curso de 
EAD, na UEMS e sou favorável à continuidade das atividades remotas de 
Ensino, tanto nos Cursos de Graduação,  quanto da Pós-graduação da UEMS. 
Não tive maiores dificuldades em preparar e disponibilizar os materiais aos 
alunos. Acredito que a necessidade levou a um aprendizado quanto ao uso do 
ambiente virtual, tornando-o mais uma ferramenta útil e eficaz para o ensino. 
Percebi um comprometimento da maioria dos discentes e entendimento de que 
se trata se uma situação ímpar e que todos (professores e alunos) devemos 
nos esforçar para contornar da melhor maneira possível o momento difícil pelo 
qual estamos passando. Entendo que foram necessárias para manter o aluno 
focado e dedicado aos estudos, caso não tivéssemos realizado este 
procedimento, muitos alunos se perderiam em meio aos problemas. Quero 
continue por mais tempo, pois no balanço geral acredito que teve um saldo 
positivo quando o aluno demonstra interesse em aprender, o objetivo de 
ensino-aprendizado é alcançado. Acredito que, apesar de todas as 
controvérsias e reclamações, funcionou 85% porque não inventei nada e segui 
o formato das minhas aulas. Porém, se o pacote de dados deles permitisse, 
gostaria de ter feito alguma inovação (aula gravada ou vídeo chamada com 
todos). Logo, a avaliação apesar das dificuldades foi positiva. Para 
continuarmos é preciso padronizar as plataformas, motivar os alunos e garantir 
que quem não tem internet ou equipamento possa ter acesso e participar 
também. Ou seja, todos precisam ser atendidos. A atividade é um grande 
desafio para todos nós, incluindo os alunos. Inicialmente houve grande adesão 
dos alunos e gradualmente a resposta foi reduzindo, mas no geral eu avalio 
como positivo, possibilitou que os alunos mantivessem o contato com a 
universidade. Acredito que é possível trabalhar on-line mas, faz necessário, 
conscientizar os alunos que "não estamos de férias". A avaliação é positiva, 
pois houve envolvimento de todos (docentes e discentes). Sugiro que haja a 
possibilidade de ofertar ao aluno acessar os computadores da UEMS e a 
internet , e, aqueles que não podem ir, encaminhar material impresso , via 
correio ou outra forma de entrega. Capacitar professores em ferramentas EAD. 
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Enfim, é importante mantermos as aulas EAD, pois em tempos de pandemia ( 
inclusive pensando na questão da saúde mental )  e as possibilidades da 
Academia manter/ fazer uma discussão sobre os aspectos relacionados a sua 
posição e contribuição no cenário da pandemia. Logo, contribui para a própria 
saúde mental tanto docente como discente quando os ocupa com atividades de 
ensino e aprendizagem nesse período tão conturbado. Foram positivas, acho 
que um pouco se perde, infelizmente, mas é melhor do que ficar sem qualquer 
contato. Até gosto no caso de aulas teóricas. Acho possível uma boa aplicação 
neste caso. Acredito que tivemos uma boa avaliação, nos readaptamos e 
tivemos bom retorno dos alunos que elogiaram os nossos esforços. Talvez seja 
parcial devido às características do ensino, mas vejo como uma boa opção 
para a instituição e alunos. 

4) Categoria: Sou contra essa modalidade, mas fazer o quê? É obvio que a 
qualidade do ensino-aprendizado é inferior ao modelo presencial, mas 
para não piorar ainda mais as consequências da pandemia acredito que 
vale o esforço extra na modalidade não presencial. O ensino remoto 
jamais substituirá o presencial, apenas precisamos entender que esta é a 
melhor opção neste momento e, felizmente ou infelizmente, precisamos 
aprender a trabalhar com as ferramentas que a própria instituição nos 
colocou a disposição. 

Em situações emergenciais, uma opção. Sou contra essa modalidade. Durante 
a pandemia tornou-se necessário o uso de ferramentas virtuais, mas minha 
avaliação pessoal é negativa. Pessoalmente eu acredito não temos outra 
opção a não ser o ensino remoto, considerando o risco a que estamos 
submetidos e que submetemos os alunos também. Profissionalmente eu 
acredito que perde-se muito em qualidade na aprendizagem, principalmente 
em cursos onde é necessário o debate mais acirrado, aulas práticas e outras 
metodologias. Tentei fazer o que minha capacidade atual permite, mas sei que 
poderia melhorar. Sugiro treinamento e investimento em estúdios e sala de 
aula adaptada para essas atividades e que não sejam o pilar norteador de uma 
EIS.  Ela pode até ser uma saída para manter o calendário ativo, mas não acho 
que a qualidade da atividade presencial possa ser substituída. Acredito que a 
preocupação conteudista não deva se sobrepor à valorização da vida e ao 
acesso democrático como escopo da universidade pública. O momento é 
inédito e exige reflexões, avaliações. Entendo que esse momento é passageiro, 
que a EAD é uma realidade do qual não podemos furtar, que precisamos nos 
adequar neste momento de crise sem perder de vista que a universidade é o 
lugar do pensamento crítico. Não temos como saber quando a pandemia 
finalizará. A sociedade vem se mobilizando e realizando alterações em seu 
cotidiano, logo, temos também que encontrar possibilidades em uma situação 
ímpar. Sou favorável a prosseguirmos com as atividades remotas, enquanto 
não for possível retornarmos às aulas presenciais. As atividades remotas 
precarizam dramaticamente a qualidade do ensino é deve ser utilizada de 
forma excepcionalíssima apenas em casos de emergência sanitária que 
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impede a aula convencional. A aula remota não é melhor que a aula 
presencial!   Mas devido a pandemia, as aulas remotas tornam-se uma opção 
viável! As atividades remotas são uma alternativa satisfatória para parte das 
atividades, especialmente as teóricas do domínio avaliativo cognitivo. Para os 
conteúdos dos domínios psicomotor e afetivo as atividades remotas não 
atendem. A sugestão é aguardar o momento oportuno para poder desenvolver 
com qualidade as atividades referentes aos domínios das habilidades e 
atitudes. Disciplinas práticas ou que necessitam de público para serem 
desenvolvidas ficam completamente comprometidas durante a pandemia. 
Exclusivamente por conta da pandemia, as disciplinas teóricas e sem carga 
horária práticas de laboratórios ou que demandem de público, podem ser 
desenvolvidas em caráter extraordinário na forma remota. É obvio que a 
qualidade do ensino-aprendizado é inferior ao modelo presencial, mas para não 
piorar ainda mais as consequências da pandemia acredito que vale o esforço 
extra na modalidade não presencial neste atual semestre. Em minha opinião, 
atividade remotas não apresentam o mesmo grau de eficácia das atividades 
presenciais, porém elas são a única alternativa ante às circunstâncias atuais. 
Neste sentido, acho que seria importante que houvesse, ao menos, uma 
relativa padronização por parte dos docentes em relação às ferramentas a 
serem utilizadas. Sou totalmente descrente no ensino à distância e contra essa 
política da UEMS em ampliá-la dentro da instituição, mas em uma situação 
extrema como a pandemia não vejo outra alternativa para esse momento... Eu 
também percebi que não estava preparada para o ensino somente a distância, 
nunca havia feito muitos cursos a respeito, o que por um lado foi bom que 
busquei sobre mais esta forma de ensino. Como já mencionei, estamos 
passando por um período atípico, o qual não esperávamos! O ensino remoto 
jamais substituirá o presencial, apenas precisamos entender que esta é a 
melhor opção neste momento e, felizmente ou infelizmente, precisamos 
aprender a trabalhar com as ferramentas que a própria instituição nos colocou 
a disposição (moodle, conferência web, etc). Esta alternativa PODERÁ sim 
impactar de forma negativa no aprendizado de alguns conteúdos ou disciplinas, 
entretanto, a reflexão deve ser muito mais ampla e outros pontos devem ser 
considerados: 

1) Se as aulas forem suspensas, os alunos ficarão ociosos, e isso pode afetar 
negativamente seu emocional; muitos vivem sozinhos, já temos alto índice de 
depressão entre os alunos em nossa cidade e também no estado, portanto, é 
algo a ser considerado; 

2) A suspensão do calendário e das atividades leva a uma mobilidade maior 
dos alunos, pois querem retornar para as casas de seus familiares, e isso pode 
disseminar mais ainda o vírus, o que contribui para o aumento do contágio 
domiciliar (alunos possuem familiares em grupo de risco, com certeza); 

3) Alunos que estão no último ano, ainda com projetos de TCC em andamento, 
além de alguns não poderem dar continuidade a isso, não poderão cursar 
disciplinas, atrasando-os ainda mais; 
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4) Qual o impacto da suspensão do calendário acadêmico/2020 sobre os 
ingressantes em 2021? Haverá novas turmas ou não teremos ingressantes em 
2021? Se mesmo assim tivermos novas turmas, como ficarão as salas de aula 
em 2021? 

5) Categoria: É possível, mas é preciso tempo para formação e 
organização singularidades levadas em conta. Será preciso muitas coisas 
ao meu ver: 1) Capacitar professores; 2) Capacitar alunos; 3) Fazer um 
bom planejamento de como desempenhar os próximos passos; 4) Buscar 
parcerias para comprar computador e planos de internet para os alunos 
que não tem; 5) Motivação para alunos e professores. Não há como a 
UEMS pretender ter uma resposta única para a variedade de situações 
apresentadas. As especificidades de cada curso e sua autonomia 
precisam ser prestigiadas. 

Entendo que há uma necessidade de entendermos que o EAD não é um 
"quebra galho". Ele é uma estratégia de ensino aprendizagem importante e que 
deve ser melhor explorada inclusive em cursos presenciais. Sugiro cursos on 
line a serem ofertados aos docentes da UEMS, para que estejamos mais 
capacitados nessa estratégia. Estou frustrada. Lamento profundamente o 
cenário no qual estamos envolvidos. Entendo que a situação é sui generis e 
que precisamos buscar uma solução, mas não podemos fazê-lo de forma 
impensada. É muita ingenuidade pensar que a EAD se fará do dia para  noite e 
a toque de caixa e somos todos muito capazes para compreender isso. Então 
não sejamos hipócritas. Se formos pensar medidas relativas a EAD que o 
façamos cientes da necessidade  articular estruturas capazes de manter o 
mínimo de qualidade possível em relação ao ensino. E o façamos conscientes 
do montante de alunos que, sem dúvida iremos prejudicar. E depois que a 
História nos cobre o seu preço e que nós o paguemos, conscientes da decisão 
que tomamos. Sugestões em relação a esse processo, mantenho as que o 
Relatório realizado pelos Núcleos de Ensino da PROE propuseram. Penso que 
elas constituem o básico e que deveriam ser acatadas. Some-se a isso o fato 
de que sugiro também que, para os cursos que ainda estão com disciplinas em 
aberto, que as mesmas sejam ministradas pelos professores efetivos da 
UEMS, aumentando a sua carga horária: esta é uma realidade na casa - temos 
cursos que ainda incorrem em falta de professores. Então, se quisermos levar 
a cabo essas atividades de forma remota, que compartilhemos desse processo 
para não prejudicar o corpo discente mais ainda. É possível, mas precisa de 
tempo para organização. Acho ainda imaturo voltar na próxima semana sem 
diretrizes claras. É frustrante porque é necessário um trabalho inicial de 
convencimento de alunos e professores. Tudo foi feito de forma atropelada; se 
tivéssemos feito essa pausa inicialmente teríamos tido tempo para planejar 
melhor. Acho que agora é a hora de fazer uma boa programação para a volta 
em julho, complementando as aulas que já foram dadas, organizando os 
calendários, ajustando as cargas horárias diárias com a complementação do 
EAD para evitar muita aglomeração. Foi uma possibilidade emergencial de não 
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suspender as aulas, mas com limitações devido a não preparação previa 
antecipada  dos professores e dificuldades de acesso remoto pelos alunos. 
Não há como a UEMS pretender ter uma resposta única para a variedade de 
situações apresentadas. As especificidades de cada curso e sua autonomia 
precisam ser prestigiadas. Caso seja possível algum curso continuar 
remotamente, isso deve ser permitido. Tivemos dificuldades, tanto professores 
como alunos já que é  algo atípico, entretanto, vejo que também é necessário 
um maior empenho e dedicação por parte dos discentes e docente. Por 
exemplo, tinha um (1) aluno não possuía celular, mas tinha internet em casa e 
procurei disponibilizar o  mesmo conteúdo em diferentes plataformas. As 
atividades remotas ajudam a manter minimamente as atividades de ensino, 
porém, isso deveria ser melhor planejado. Eu acredito que  atividades remotas 
funcionam sim, não para cumprir conteúdo obrigatório e calendário, mas para 
prover o discente e docente de conhecimento. Não é aceitável que exijamos do 
aluno coisas que nem nós dominamos como o domínio das tecnologias, talvez 
o aluno até domine, mas não tem interesse. Talvez até tenha sido contraditória 
ou não tenha conseguido me expressar bem. As atividades remotas não são de 
todo ruim, mas todos precisamos ter essa noção. O conteúdo pode até ser 
ministrado, mas ainda precisa melhorar muito para que se torne uma prática 
comum. Algo que sabíamos que estava acontecendo no mundo e que chegaria 
até nós em algum momento, mas ao mesmo tempo nos pegou de surpresa. 
Quem sabe, poderíamos ter pensando em avaliar o acesso dos alunos 
inicialmente, preparar melhor os docentes por algum tempo e depois ver se 
realmente este seria o melhor caminho. Mas, esta situação é nova para todos e 
algo tinha que ser feito, entendo.  As atividades remotas por terem sido 
aplicadas de forma emergencial, vejo que não foram bem aproveitadas pelos 
alunos, pelas várias questões que relatei no questionário. Será preciso muitas 
coisas ao meu ver: 1) Capacitar professores; 2) Capacitar alunos; 3) Fazer um 
bom planejamento de como desempenhar os próximos passos; 4) Buscar 
parcerias para comprar computador e planos de internet para os alunos que 
não tem; 5) Motivação para alunos e professores para compreensão de que 
realmente essa forma de educação não é nem de longe a mais adequada, 
porém, a pandemia pode seguir por muitos meses ainda, e esse formato ou 
outra forma de manter interação a distância é necessária. Muitas atividades 
profissionais tiveram que ser ajustadas no Brasil, e vejo que nós professores 
também podemos tentar, pois isso pode durar até um ano ou mais. Não acho 
que seja ruim o uso da tecnologia, mas a organização didática precisa ser 
rediscutida, com estudos científicos, com a participação da comunidade 
acadêmica  e dos pesquisadores que estudam essa questão,  num amplo 
debate. Precisamos saber o que é eficiente e possível. O que pode ser 
substituído pela tecnologia e o que não pode. Acho que devemos manter os 
alunos conectados aos professores de outras maneiras, em cursos breves, 
projetos, etc.  fim de que não se afastem da universidade. Não acho que seja a 
melhor forma de aprender, por isso, percebi que os professores (em sua 
maioria) se desdobravam para atender aos alunos e não deixar nenhum de 
fora, nem com dúvida. Mas, por vários motivos, acho que foi muito válido. 



 
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL 

  
 

25 
 

Provavelmente, essa situação da pandemia irá demorar ainda para se resolver, 
acho que essa deva ser uma boa alternativa para quando retornarmos do 
recesso para as disciplinas teóricas. Somente, teria que se pensar numa forma 
de avaliar os alunos. Já pensei muito a este respeito e não encontro solução 
satisfatória sem que haja grandes prejuízos acadêmicos ou sério risco para de 
saúde para todos, caso haja retorno das aulas presenciais. Creio ser 
necessário que um comitê especial defina parâmetros específicos para que as 
disciplinas sejam concluídas com avaliações minimamente confiáveis sobre o 
processo de ensino-aprendizagem de cada aluno.  Cada docente está 
executando suas atividades remotas como acreditam que devam ser, sem ter 
experiência e sem fazer qualquer planejamento de aula remota, em harmonia 
com os demais docentes da mesma série e sem canal de apoio aos alunos 
para resolução de problemas com docentes. Creio que todos estamos cientes 
das dificuldades do momento e sou partidária de que é melhor fazer o possível 
que não fazer nada. Eu mesma estou adequando o modelo das aulas para 
apresentações gravadas com áudio. Talvez aproveitar o momento para ofertar 
disciplinas em módulo especial e diminuir os alunos represados por 
dependência ou adequação de currículo. Os alunos com disciplinas em dia, 
trabalhar o momento atual com diferentes abordagens sobre a pandemia. Há 
muita coisa a fazer. Acho que parte do conteúdo pode ser dado remotamente. 
Mas uma parte dele deverá ser dado presencialmente, com aulas substitutivas. 
Creio que devemos nos adaptar e continuar com as atividades remotas, 
entretanto cada professor precisa ter liberdade para fazê-las da melhor maneira 
para si e para os alunos. Nem todos conseguirão/desejarão fazer as aulas num 
formato único. As dificuldades e particularidades de cada professor devem ser 
levadas em conta também. Trata-se de uma experiência desafiadora que é 
necessário persistir para diminuir os danos do momento e pode ser enfrentado 
como uma oportunidade de aprendizado. Avaliação positiva, porém deveria ter 
maior tempo para melhor planejamento e operacionalização. Não podemos 
fazer transposição do presencial para o remoto, mas precisamos nos adequar a 
essa nova realidade até que possamos voltar com segurança. Concordo que 
retornamos de uma forma mais flexível para os alunos que tenha alguma 
dificuldade com a tecnologia . Não podemos nivelar a avaliação. É o maior 
desafio promover a inclusão de todos neste momento. Não retomar as aulas 
antes que seja montado um Comitê de Enfrentamento Institucional (com 
representantes variados, exemplo da UFMG) e que sejam avaliadas as 
condições de ensino e aprendizagem e propostas diretrizes gerais e 
específicas, tendo compromisso com o contexto e não com interesses 
específicos. Reconhecer e aprender com outras IES Públicas no Brasil e no 
mundo. Creio que um treinamento das TIC's e suporte aos discentes seria 
interessante. Logo, acho uma boa alternativa para manutenção das atividades 
da Universidade. 

6) Categoria: A experiência foi negativa. No meu caso, terei que fazer uma 
revisão de todo o conteúdo ofertado da forma remota quando as aulas 
presenciais voltarem. 
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Cobrança pela PROE de relatório de atividades desenvolvidas, mesmo 
existindo um plano de trabalho avalizado pelo docente e coordenação de curso. 
Isto demonstrou um despreparo da administração e sobrecarga de trabalho 
desnecessário ao docente. Achei a experiência péssima. Com prejuízos tanto 
do ponto de vista do ensino, profissional como emocional. No meu caso, terei 
que fazer uma revisão de todo o conteúdo ofertado da forma remota quando as 
aulas presenciais voltarem. Porque notavelmente eles não estudaram de forma 
proveitosa e muitos nem entregaram algumas atividades. 

7) Categoria: A exclusão digital e outros fatores envolvidos. Mas uma 
coisa é certa: todos os alunos devem ter os mesmos direitos. Não 
podemos excluir ninguém, seja remota, ou presencialmente. Em sendo 
propiciado esse acesso, sou favorável a permanência do ensino remoto. 

Gostaria que o estado se preocupasse com a educação, possibilitando 
melhoria de acesso por toda a população. De modo geral, os objetivos e as 
respostas dos alunos nas atividades propostas só foram "parcialmente" 
atendidas. Desse modo vai prejudicar muitos alunos pelas dificuldades de 
acesso. Infelizmente o uso destas atividades é quase impossível no contexto 
das desigualdades sociais e de acesso a tecnologias como internet ou 
computador nas adjacências de Amambai. Ao manter tais atividades apenas 
reproduzimos disparidades entre discentes e aumentamos o risco de contágio 
por covid-19 nas aldeias, já que muitos e muitas estudantes se veem impelidos 
a circular para acessar os conteúdos e para estudar. Acredito que nesse 
momento devemos nos unir para salvaguardar vidas e  manter a  saúde das 
pessoas, especialmente das populações mais vulneráveis. Enquanto 
antropóloga, penso ser essa nossa responsabilidade intelectual e também 
prática/política. Se não podemos garantir igualdade de acesso às aulas e ao 
aprendizado, talvez seja mais prudente não dar continuidade as atividades, 
mesmo que remotas. Mas sou favorável a continuidade, ate pelo fator 
psicológico que incidiria nos alunos, na paralisação das aulas. Aos alunos que 
não tem acesso às TIC´s, pode-se prever , quando do retorno das aulas 
presenciais, em planos de como oferecer o conteúdo a eles. A atividade remota 
tem seus limites dentro de um quadro em que se defende o isolamento social, 
logo é arriscado sair em busca de internet ou recursos, e limites quando as 
famílias estão lidando com uma doença mortal, o país está em luto e é 
complicado pensar que isso não atinge discentes e docentes das universidades 
públicas. De maneira geral foi positiva, contudo desprivilegia alguns 
acadêmicos. A grande preocupação com o retorno das aulas a distância é a 
não possibilidade de atender igualmente todos os acadêmicos. Em 
contrapartida, a suspensão do calendário acadêmico implica em outras 
questões, também muito sérias, como o contrato dos professores temporários e 
na suspensão de bolsas de monitoria, por exemplo. Deveria haver pontos 
estratégicos com acesso a internet para os alunos de baixa renda e ou que não 
tem acesso, para assim, utilizarem as ferramentas online. Precisam atingir 
100% dos alunos. Atingir 100% significa disponibilizar tudo para todos os 
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alunos. Não querer acessar por conta de preguiça é uma coisa, por falta de 
meios é outra totalmente diferente. Eu não imaginava, por exemplo, que tantos 
alunos não teriam acesso. Difícil avaliar, pois a pandemia não foi uma escolha. 
Mas uma coisa é certa: todos os alunos devem ter os mesmos direitos. Não 
podemos excluir ninguém, seja remota, ou presencialmente. Todos os alunos 
devem ter acesso às aulas agora, não de forma cumulativa em outro semestre; 
de forma que os que podem assistem agora, os que não podem, ficam com 
dois semestres presenciais concomitantes, quando as aulas voltarem a ser 
presenciais. Penso que foi válido em termos, pois os alunos que tinham os 
recursos necessários não tiveram problemas em acompanhar, entretanto, 
como já relatei anteriormente, aqueles que não tinham as mesmas condições 
tiveram muita dificuldade, por isso penso que se não for pra TODOS, o 
processo não é inclusivo. A pandemia nos pegou de surpresa. A todos nós. 
Vejo que os esforços institucionais foram feitos e aprendemos com os limites 
que isso possui. Essa experiência me demonstrou que toda a comunidade 
acadêmica precisa estar capacitada para lidar com a tecnologia na educação 
que pode perfeitamente conviver com o ensino presencial. Elas não são 
excludentes, são complementares. Não há modelo único para isso. Temos 
visto formas mercadológicas educativas que não nos servem, mas podemos 
pensar em outra que nos sirva. Há margem na lei para essa criação. A 
suspensão de aulas incide em corte de bolsas e contratos, que impactam 
diretamente em quem não tem outra renda e isso tem de ser objeto de reflexão, 
inclusive do sindicato. Por outro lado, os alunos que não têm acesso ao moodle 
precisam que seja ofertado esse acesso que a instituição pode sinalizar como 
seria, se abrindo os laboratórios de informática de uso geral ou de cursos 
específicos, com regramento de uso e cuidados sanitários. Em sendo 
propiciado esse acesso, sou favorável a permanência do ensino remoto. 

8) Categoria: Prejuízo na aprendizagem. Em relação às atividades 
realizadas, foi possível verificar que pouco rendeu, em termos de 
apreensão do conteúdo. As atividades foram realizadas, mas as análises 
e interpretações solicitadas foram feitas de forma superficial, sem a 
profundidade necessária. 

Analisando o rendimento dos(as) meus/minhas alunos(as), em relação as 
atividades realizadas, foi possível verificar que pouco rendeu, em termos de 
apreensão do conteúdo. As atividades foram realizadas, mas as análises e 
interpretações solicitadas foram feitas de forma superficial, sem a profundidade 
necessária. Talvez como sugestão seria a possibilidade de realização de 
algumas palestras motivacionais pelas psicólogas da UEMS visando tentar 
estimular a participação dos acadêmicos nas atividades remotas. Trabalhei 
muito durante esse período, principalmente por optar em fazer vídeo aulas para 
os alunos e me propor a atendê-los de todas as formas possíveis: e-mail, 
whatsapp, plataforma, ligação.... Entretanto, me preocupo se todos os alunos 
conseguiram assimilar os conteúdos desta forma. Acredito que fiz o que foi 
possível e da melhor forma que pude para que os alunos tivessem uma 
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educação de qualidade mesmo que de forma remota. Ainda tenho uma 
preocupação com alunos de 5 ano que estão extremamente apreensivos em 
relação ao futuro próximo... Acho que é uma alternativa apenas para cumprir 
carga horária, mas a qualidade do ensino fica comprometida.   

9) Sugestões 

Acho que a EaD deve ser o caminho inicial e ir, com critério sanitários, 
avançando para fases hibridas com alguns presentes em sala de aula. Penso 
que o projeto tem de ser um currículo de emergência para 2020 e 2021. E que 
a formação pedagógica e essencial para não reproduzirmos uma EaD 
mercadológica e sim usarmos essa modalidade para nos fortalecermos e 
crescermos perante os olhos da sociedade. A área governamental 
disponibilizar materiais físicos (computador e notebook) formas de acesso na 
internet. Diante da pandemia algumas editoras estão disponibilizando livros e 
outros em acesso via net, e com isso o mesmo aluno será MUITO prejudicado 
no seu aprendizado, podendo ocorrer desistências\ cancelamento de 
matriculas\ evasão dos alunos da UEMS. Deve se padronizar  um ambiente 
virtual na instituição para esse tipo de atividade. Gostei de uma das sugestões 
dadas em reunião ampliada a ADUEMS. Voltar em formato presencial (quando 
possível) apenas para os alunos que precisam, e transmitir as aulas para os 
alunos que podem ficar em casa. Mas para isso precisaria de uma organização 
e padronização de recursos por parte da UEMS. Continuar garantindo a 
autonomia de ensino do docente para que ele continue usando a ferramenta de 
ensino à distância que achar mais apropriada; Levar uma mensagem 
institucional (do reitor) ao aluno para conscientizar o aluno da importância de 
sua participação no processo de aprendizagem. Recebo semanalmente vídeo 
da diretora da escola da minha filha para que os pais acompanhem e ajudem 
os filhos no aprendizado; levar uma mensagem institucional ao aluno para 
desmistificar o ensino à distância. Muitos acham que o docente deve estar no 
horário de aula para que o ensino aconteça. É um erro pensar assim, já que o 
ensino pode acontecer de diferentes formas: podendo ser desde um estudo 
dirigido até uma produção cinematográfica de uma aula e que a instituição dê 
um apoio financeiro aos docentes para que possamos investir em recursos 
tecnológicos para produzir atividades remotas com mais qualidade. Muitas 
categorias estão recebendo ajuda e nós docentes há uma justificativa iminente. 
A instituição pode abrir um canal de comunicação para ouvir as demandas e as 
sugestões dos docentes e discentes, a fim de oportunizar o acesso à internet e 
garantir o desenvolvimento do trabalho docente com condições de 
aprendizagem adequadas, a fim de fortalecer a sua função social diante do 
enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Também é importante que a 
instituição busque investimentos para o aprimoramento das atividades a 
distância, por meio da instalação de servidores e equipamentos adequados 
para salvaguarda das atividades desenvolvidas nas diferentes disciplinas dos 
cursos na Plataforma institucional. Além disso, oferecer cursos de formação 
continuada aos docentes para estruturarem e/ou gravarem as aulas online em 
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estúdio institucional e os atendimentos aos discentes a distância neste período. 
Que a universidade disponibilize um recurso no ambiente virtual que permita 
averiguar a presença e meios de avaliação. Eu sugeriria a UEMS auxiliar os 
alunos quanto ao acesso a internet. Para o bom desenvolvimento das referidas 
aulas remotas, as quais destacam-se: (a) a necessidade da instituição fomentar 
treinamentos voltados aos docentes (já disponibilizada comumente pela 
UEMS), afim de que esses possam, com segurança, superar a barreira 
tecnológica e executar, com qualidade e competência, a sua regência; (b) 
treinamentos voltados aos discentes, para que, em condições equivalentes à 
dos docentes, possam adaptar-se às Tecnologias de Informação e 
Comunicação disponíveis; (c) a adoção de estratégias de acessibilidade para a 
promoção da equidade do atendimento ao discente, compreendendo as 
populações indígenas e suas peculiaridades, povos tradicionais, moradores de 
áreas rurais, em condição de fragilidade econômica e social, e pessoas com 
deficiência; (d) valorização da aderência da execução didático-pedagógica para 
a preservação da integralização dos cursos superiores por parte dos discentes, 
sobretudo daqueles próximos da conclusão; (e) desenvolvimento de ações 
afirmativas voltadas à comunidade acadêmica. Sugiro que se adote uma 
ferramenta de forma institucional para as atividades, como o Zoom ou o Google 
meet.  Para o ensino remoto sugiro a padronização de apenas 3 a 5 
plataformas de ensino (Zoom, conferência web, moodle, google meetings, 
whats app, etc.), pois, o uso de vários aplicativos e metodologias deixa os 
alunos confusos, perdidos e estressados. Algumas Universidades estão 
readequando/flexibilizando suas normas para este período de pandemia, 
principalmente, em relação à percentagem de conteúdo ministrado à distância. 
Se continuarmos, é o momento da UEMS fazer isso, para estar inclusive, 
respaldada judicialmente. Além disso, cada curso tem sua particularidade, 
assim como as disciplinas dentro do curso, portanto, em caso de continuar o 
ensino remoto, estes procedimentos posteriores deveriam ficar à cargo do 
colegiado do curso decidir, para que as disciplinas sejam ministradas de uma 
forma que haja o máximo aproveitamento pelos alunos. Exemplo: as aulas 
práticas não podem ser ministradas de forma remota; como existem relatos de 
alunos que são contra e outros que são a favor do ensino remoto, isto poderia 
ser uma opção do aluno (é uma estratégia para este período). Portanto, se ao 
aluno deseja continuar, ele se matricula e faz a disciplina; se outro não deseja 
continuar, aguarda a volta do ensino presencial, arcando com a consequência 
de levar mais tempo para a integralização do curso. Penso que são medidas 
que podem ser pensadas para  "o momento"! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Esperamos que este relatório ajude a Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul a pensar as melhores estratégias para o desenvolvimento das 
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atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista a complexidade da 
crise gerada pela pandemia de Covid-19. É preciso garantir condições de 
trabalho adequadas aos professores, seja no contexto das aulas e atividades 
remotas, seja no momento em que se decida pelo retorno das atividades 
presenciais. Destacamos aqui o grande número de professores pertencentes a 
grupo de risco, por exemplo. Quanto às aulas remotas, entendemos que os 
professores respondentes, em sua maioria, não são contrários ao uso da 
modalidade, mas registram vários problemas no seu emprego, tais como a falta 
de maior capacitação, a não padronização de ferramentas digitais e a exclusão 
digital de parte dos alunos. O desafio de preservar a UEMS como uma 
universidade inclusiva e que preza pela qualidade de ensino terá 
inevitavelmente que levar em conta estas questões que são suscitadas pelos 
professores que participaram desta pesquisa. 

 

 

 


