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À COMUNIDADE ACADÊMICA\PAIS E RESPONSÁVEIS – IFBA / EUNÁPOLIS 

Eunápolis, 11 de Maio de 2020. 

 

Encaminhamos relatório com os resultados da consulta à comunidade 

acadêmica acerca das condições de acesso remoto, durante o período do 

distanciamento social, recomendado pelas autoridades de saúde como prevenção à 

COVID-19. As perguntas foram direcionadas aos estudantes, pais ou responsáveis e 

servidores do IFBA campus Eunápolis, entre os dias 14 e 22 de Abril de 2020, por meio 

de formulário eletrônico divulgado na página oficial do IFBA campus Eunápolis na 

internet e redes sociais. 

RELATÓRIO 

CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA SOBRE AS CONDIÇÕES DE ACESSO REMOTO 

 

1. DO PERFIL 

Os formulários foram preenchidos por 737 pessoas. Recebemos respostas de 

566 estudantes, destes, 373 têm idade entre 14 e 18 anos; 158 com idade entre 19 e 

29 anos e 23 respostas foram de estudantes com idade entre 30 e 51 anos. Com 

relação ao curso, a maioria das respostas foi dos estudantes do integrado, como segue: 

 

Figura 1. Repostas dos estudantes por curso 

CURSO Matriculados Participantes % 
TÉCNICO INTEGRAD0 – MEIO AMBIENTE 205 137 67 
TÉCNICO INTEGRAD0 – INFORMÁTICA 189 105 55 
TÉCNICO INTEGRAD0 – EDIFICAÇÕES 235 148 63 
TÉCNICO SUBSEQUENTE – SEGURANÇA DO TRABALHO 69 12 17 
TÉCNICO SUBSEQUENTE – MEIO AMBIENTE 75 04 5 
TÉCNICO SUBSEQUENTE – ENFERMAGEM 73 29 40 
SUPERIOR – LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 123 28 23 
SUPERIOR – ENGENHARIA CIVIL 162 72 44 
SUPERIOR – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 129 22 17 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CULTURA E LINGUAGENS 30 9 30 

TOTAL 1.290 566 44 



Com relação aos pais ou responsáveis, obtivemos 167 registros, sendo 79% dos 

formulários preenchidos pelas mães, 17% pelos pais e 4% pelos tios/tias ou pelos avós. 

Do total, 90% dos pais ou responsáveis tem apenas 1 filho ou filha no Instituto e 10% 

declarou ter 2 filhos ou filhas que estudam no IFBA. Sobre o número de moradores, foi 

registrado que em 74% das casas moram de 3 a 5 pessoas, em 16% delas residem até 

duas pessoas e 10% das casas são ocupadas por 6 pessoas ou mais.  

A outra parcela dos formulários foi preenchida por 61 docentes e 23 técnicos 

administrativos em educação, totalizando 84 registros de servidores do campus. 



2.DAS CONDIÇÕES DE ACESSO À INTERNET 

  

 
 

 

Resumo: Todos os servidores têm algum tipo de acesso à internet, já para pais e estudantes, cerca de 5% afirmaram que não tem acesso. Os dados indicam que 
aproximadamente 95% dos entrevistados tem acesso à internet em casa pelo celular. Entre os pais e estudantes, de 60% a 70% tem acesso pelo computador ou 
notebook. Entre os estudantes, o uso da internet tem como principal finalidade o estudo e o lazer, sendo o trabalho a atividade mais realizada pelos servidores.  
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Figura 2. Tipo de conexão com a internet 
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Figura 4. Locais de acesso à internet 
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Resumo: Entre todos os entrevistados, mais de 50% das famílias compartilham o mesmo equipamento de acesso, destes, a maioria o utiliza mais de 3 dias por 
semana, cuja duração é 5 horas ou mais para cerca de 30% dos servidores e estudantes.  
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Figura 6. Tipo de equipamento de acesso à internet 
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3. SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
 

 
 

 

Resumo: As informações indicam que 70% dos estudantes já tiveram algum tipo de acessso às plataformas de ensino a distância. Sobre estas, 60% dos servidores 
consideram-se capacitados para o trabalho. Dentre os que já acessaram, a expressiva maioria utilizou e-mail, whatsApp, youtube e o SUAP, por ser o sistema 
institucional de acesso à matrículas, boletins etc. Os demais grupos de plataformas foram acessados em porções menores pelos entrevistados.  
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Figura 13. Plataformas que os  servidores estão 
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Resumo: Quanto à experiência nos acessos às plataformas de ensino a distância, as respostas se concentraram em “boa” e “regular” na maioria dos processos. 
Em cerca de 10% das respostas a experiência foi considerada “excelente”. Sobre a EAD, a maior vantagem é fazer o próprio horário de estudo e/ou trabalho, 
sendo a maior desvantagem a ausência de proximidade física entre estudante-professor/a. 
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Figura 14. Experiência no AVA pelos estudantes 
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4. QUANTO AO RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS POR MEIO REMOTO 

 

Resumo:  
 
De acordo com a figura 18, a maioria das opiniões entre os grupos pesquisados é favorável ao retorno das atividades 
acadêmicas por meio remoto, durante o isolamento, sendo a vontade mais expressiva entre os pais. Além disso, tanto entre 
pais, estudantes e servidores ficou evidenciado que a manutenção da suspensão do calendário acadêmico pode atrasar os 
estudos e 69% dos servidores declararam estar precocupados com a continuidade dos estudos. Com relação aos pais, 36% 
afirmam que os filhos ou filhas estão ociosos e ansiosos em casa e sem atividades acadêmicas, esse percentual é confirmado 
também pelos estudantes.  
 
Entretanto, para 53% dos servidores há dificuldades no acesso remoto que dê conta do desenvolvimento das atividades a 
distância, para os estudantes e pais este percentual é de 25% e 16% respectivamente. Ainda, de acordo com a opinião dos pais 
(68%), a modalidade EAD não garante a qualidade dos estudos, esse percentual cai para 44% entre estudantes e 38% entre 
servidores. 
 

4.1 PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS FAVORÁVEIS AO RETORNO1 2 

ESTUDANTES PAIS OU RESPONSÁVEIS SERVIDORES 

Estou ocioso e ansioso, preciso me ocupar  35% O/a meu/minha filho/a está ocioso e ansioso em casa 36% Estou preocupado/a com a continuidade dos estudos 
dos/das estudantes 

69% 

A suspensão do calendário acadêmico vai atrasar meus 
estudos 
 

83% O/a meu/minha filho/a está perdendo de aprender 51% A suspensão do calendário acadêmico vai atrasar os 
estudos 

67% 

A suspensão do calendário escolar vai atrasar os 
estudos 

87% 

4.2 PRINCIPAIS JUSTIFICATIVAS DESFAVORÁVEIS AO RETORNO¹  ² 

ESTUDANTES PAIS OU RESPONSÁVEIS SERVIDORES 

Dificuldade de acesso remoto para a realização das 
atividades 

25% Não tenho como garantir ao/à meu/minha filho/a 
equipamentos e acesso à internet em casa 

16% Dificuldade de acesso remoto para a realização das 
atividades 

53% 

A EAD não garante a qualidade dos estudos 44% Não acredito que a modalidade EAD garanta a 
qualidade do ensino 

68% A EAD não garante a qualidade dos estudos 38% 
 

                                                           
1
 As questões são de múltipla escolha e por isso o item não computa 100%. Os pais apresentaram outras justificativas, 5% delas favoráveis ao retorno e 16% desfavoráveis. 

2
 Para os servidores e estudantes a totalidade das respostas considerou a somatória daqueles que pontuaram cada quesito entre 7 e 10, subtendendo pelo método que de 0 a 6 é uma resposta negativa. 
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