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O questionário foi elaborado com o objetivo de avaliar a conectividade, aspectos 
educacionais e sociais durante a pandemia da COVID-19. O questionário foi elaborado 
conjuntamente pela Diretoria de Ensino, Grupo de Trabalho de Novas Tecnologias Aplicadas ao 
Ensino (GT-NTAE), Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI), 
Coordenadoria de Assuntos Didáticos e Pedagógicos (CADP) e Coordenadoria de Assistência 
Estudantil (CAE) e enviado a todos os discentes dos 9 cursos Superiores, 5 cursos Técnicos 
Integrados ao Ensino Médio e 2 cursos Técnicos Subsequentes do IFMG campus Bambuí.  

O questionário foi composto de 27 perguntas abrangendo questões de Identificação e 
dados para contato, conectividade, avaliação do estudante no cenário da pandemia, avaliação 
pedagógica e uso de plataformas de ensino. 

No período de 09 de Junho de 2020 a 08 de Julho de 2020 foram obtidas 1.694 
respostas, correspondente a 91,52% (1.851 estudantes) do total dos alunos matriculados 
atualmente na instituição. Reunindo esforços da Diretoria de Ensino, coordenadores de cursos, 
técnicos e docentes do campus, as respostas foram obtidas através do formulário eletrônico 
enviado por email ou redes sociais e através de contato telefônico. 

   

Informações Gerais 

Os estudantes do IFMG Campus Bambuí residems em 212 municípios diferentes, sendo 
a maior parte residente em área Urbana (1.613) (Figura 1).  

 

Figura 1 Distribuição residencial dos estudantes do IFMG campus Bambuí que responderam ao 
questionário, categorizados como residentes em Zona Rural ou Urbana 

 

A porcentagem de estudantes por curso que responderam o questionário variou de 

78,32% a 100% (Figura 2). 
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Figura 2. Número de estudantes que responderam ao questionário e porcentagem referente 

ao total de estudantes do IFMG Campus Bambuí, categorizados por cursos.  

* Do total de estudantes matriculados no campus, 39 dentre os cursos Técnicos estão 

integralizados ou cursando estudos orientados. 

 

Conectividade dos estudantes 

 A maior parte dos estudantes possui acesso diário à internet (Figura 3), sendo o acesso 
ilimitado por provedor de internet ou através de operadoras de celulares (Figura 4). Alguns 
estudantes possuem acesso, mas este é limitado ou ilimitado somente para redes sociais.  
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Figura 3 Frequência de acesso à internet pelos estudantes 

 

 

Figura 4 Formas de acesso à internet dos estudantes 

 

A maior parte dos estudantes que possuem equipamento com acesso à internet (1.649 
estudantes), possuem pelo menos um equipamento de celular (Figura 5). Dez estudantes não 
possuem celular, mas possuem outro tipo de equipamento (tablet, notebook e desktop) com 
acesso. Alguns (41 estudantes) possuem celular sem acesso e 4 estudantes não possuem 
equipamentos. 
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Figura 5. Disponibilidade de equipamentos para acesso à internet 

 

 Os estudantes indicaram a velocidade de conexão da internet utilizada por eles (Figura 
6). A maior parte dos estudantes tem possibilidade de realizar impressões de materiais, caso 
necessário (Figura 7). 
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Figura 6. Velocidade de conexão à internet dos equipamentos disponíveis aos estudantes 

 

 

Figura 7. Estudantes com condições de imprimir material para realização dos estudos não 
presenciais 

 



 9 

Estudante no cenário da pandemia 

 Durante a pandemia, 90% dos estudantes estão em isolamento social (Figura 8) e 95% 
destes estão residindo em ambiente familiar. Durante o período de isolamento social, 1.223 
estudantes acessam frequentemente as publicações do IFMG campus Bambuí (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Número de estudantes em isolamento social e tipo de residência durante a pandemia 
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 Figura 9. Número de estudantes que acessam as publicações do IFMG campus Bambuí 

 

 Durante a pandemia, a maior parte das famílias dos estudantes possuem renda de 1 a 
2 salários mínimos (Figura 10). Algumas famílias têm recebido auxílio emergencial do Governo, 
geralmente somente 1 membro recebe o auxílio. 
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Figura 10. Renda familiar dos estudantes e recebimento de auxílio emergencial do Governo 
Federal. 

  

No atual cenário de pandemia, grande parte dos estudantes têm apresentado pelo um 
sintoma de ansiedade, sendo a falta de foco e preocupação constante os sintomas mais 
frequentes (Figura 11). 

 

Figura 11. Sintomas de ansiedade apresentados pelos estudantes durante a pandemia 

 

Avaliação pedagógica 
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 Diversos são os tipos de materiais que podem ser disponibilizados remotamente aos 
estudantes através da plataforma Moodle. Dentre eles, os estudantes têm preferência por 
exercícios e vídeoaulas (Figura 12). Preferem esclarecer dúvidas através de aplicativos 
(whatsapp) e e-mail e reportam como principais dificuldades no formato de estudos não 
presenciais a dificuldade de concentração, falta de interação direta com o professor e a 
organização do tempo em função do número de disciplinas. 
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Figura 12. Preferência de materiais, formas de esclarecimento de dúvidas e dificuldades dos 
estudantes na realização dos estudos não presenciais. 

 

 Considerando que, anteriormente à pandemia, o IFMG campus Bambuí já utilizava a 
plataforma Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem, foi questionado aos estudantes 
o conhecimento e dificuldades para utilização desta plataforma (Figura 13). 
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