MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim
Departamento de Ensino

LEVANTAMENTO ENTRE OS DISCENTES DO IFRS CAMPUS ERECHIM
Dados de 29 de junho a 06 de julho de 2020
Participação de 565 discentes – 52,31% de 1080 matriculados
Identificação
1. Preencha no campo abaixo o seu nome completo;
2. Qual a sua idade?
3. Preencha no campo abaixo o seu CPF.
4. Preencha no campo abaixo o número do seu telefone.
Residência
5. Em qual cidade você reside atualmente?
6. Qual o seu CEP?
7. Qual o seu endereço?

Não aparecem no recorte:
Cerejeiras/Rondônia;
Presidente Prudente/SP;
Timbá/SC;
Taquara/RS; Casca/RS; Santa Rita/RS.

Não aparecem no recorte:
Porto Alegre/RS;
Realeza/SC
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8. Neste momento, caso você precise se deslocar até o Campus, como fará?

9. Nesse período de quarentena, você tem sido responsável pelo cuidado de algum
familiar? (filhos, pais, idosos, etc)

10. Você pertence a algum grupo de risco para a COVID-19? (Hipertensos, pessoas com
problemas respiratórios, asmáticos, pessoas com problemas cardiovasculares,
insuficiência renal, diabéticos, gestantes, puérperas, pessoas com mais de 60 anos)
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11. Em sua residência, você convive com alguém que pertença ao grupo de risco para a
COVID-19? (hipertensos, pessoas com problemas respiratórios, asmáticos, pessoas com problemas
cardiovasculares, insuficiência renal, diabéticos, gestantes, puérperas, pessoas com mais de 60 anos)

12. Em qual curso você está matriculado?

13. Em qual ano você ingressou no curso?
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14. Em qual semestre você está cursando a maior parte das disciplinas?

15. Em sua residência, você possui um local adequado para estudo?

16. Caso o IFRS opte por encaminhar atividades para os estudantes fazerem em casa,
como você avalia as suas condições de realizá-las sozinho?
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17. Quantas horas diárias você poderia dedicar para seus estudos em casa nesse período?

18. Você tem acesso à internet em sua residência?

19. Caso tenha acesso à internet, que tipo de conexão você possui?
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20. Quais recursos poderiam ser utilizados considerando a qualidade da sua internet?

21. Em uma escala de 1 a 5, quanto você se identifica com essas frases?

22. Como você avalia a qualidade da internet em sua residência disponível para seus
estudos?
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23. Quais aparelhos você possui para acessar a internet em sua residência, disponível
para seus estudos? (pode marcar mais de uma alternativa)

24. Você já fez uso do MOODLE, ambiente virtual de aprendizagem utilizado no IFRS?

25. Quais das seguintes ferramentas digitais você costuma usar no seu dia a dia?
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26. Considerando a sua realidade, você acha que tem condições de realizar atividades não
presenciais?

27. Considerando sua atual situação, você pretende continuar seus estudos no IFRS?

29. Caso o ensino remoto fosse opcional, você aderiria?
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28. Descreva os motivos da sua resposta para as questões 26 e 27.
Pois mesmo acreditando que a qualidade possa ser afetada, não me impediria de dar prosseguimento ao curso.
Todo esforço é válido, gosto do curso.
Eu pretendo continuar no curso, mas não sei até quais ferramentas virtuais eu conseguiria utilizar
Eu botei que sim, porém, se fosse possível votaria por recuperar as aulas do que ter aulas online
Acredito que seria bom ter atividades em casa, e continuar concluindo matérias. E pretendo concluir o curso
escolhido.
26- não possuo computador para acompanhar e fazer as coisas 27- pretendo continuar sim.
Tenho condições e quero continuar e concluir o curso
O meu futuro depende da minha formação acadêmica, então é necessário se adequar, ao contrário disso vou demorar
mais tempo pra poder entrar no mercado de trabalho.
Não tenho muitas interferências para estudar, o que facilita muito. O estudo remoto seria ótimo para ter ao menos
uma base dos conteúdos que seriam passados em aulas presenciais.
Gostaria de concluir o curso e gostaria de continuar estudando mesmo se for a distância.
Pois tenho tempo disponível para disciplinas e pretendo continuar no curso mesmo se houver alguma eventual
dificuldade.
Pois tenho tempo disponível para disciplinas e pretendo continuar no curso mesmo se houver alguma eventual
dificuldade.
Estou realizando o TCC e uma matéria teórica. Para ambas é preciso estudo individual, e ir ou não a universidade
não alteraria o aprendizado. Pretendo continuar, pois faltam só essas duas matérias.
Eu tenho condições de ter atividades não presenciais, porque tenho toda a estrutura que preciso em casa. Pretendo
continuar estudando no IF, porque é uma ótima instituição de ensino.
Eu tenho condições de fazer as atividades não presenciais pois tenho mais tempo de me dedicar aos estudos. Eu
pretendo continuar meus estudos no IFRS pois é uma referência e quero concluir meu curso pois toda a equipe do
IFRS são ótimos e os professores são maravilhosos e as explicações dos conteúdos são ótimas vc não saí da sala de
aula sem entender o conteúdo e o propósito de cada matéria aplicada.
Decepção com o IFRS em função de perder um ano letivo, sabendo que outras instituições estão recuperando aulas e
o IFRS não, perder um ano letivo é indignante no século XXI, no qual qualquer pessoa possui acesso a informação.
Estou cada dia mais decidida a trocar de instituição e não perder o ano letivo e cada dia mais indignada com o IFRS.
Apesar de ter que passar o dia com as crianças na minha casa, sendo elas irmão e filha, acredito que se houver
esforço e compreensão o estudo remoto é uma ótima opção.
26. Pois estou trabalhando bastante e tenho muita dificuldade para entender as aulas. 27. Quero continuar no IF pois
estou no último semestre e pretendo me formar
Eu tenho condições de estudar em minha casa.
Quero continuar meus estudos.
Não vejo motivos para abandonar todos estes anos de engenharia, sendo que apenas me resta uma disciplina para
finalizar o curso.
1.
Tenho
acesso
a
internet,
tenho
um
notbook
e
celular.
2. Realizei cursos EAD na quarentena e percebi que é possível estudar dessa forma.
3.
Tenho
uma
mesa
para
estudo/local
somente
para
isso.
Quanto a continuar no IFRS, estou no 9° semestre, caso eu tivesse condições financeiras (não é o caso) de custear
uma universidade particular, eu optaria por permanecer no If, não seria viável refazer várias matérias para me
adaptar ao PPC de outra instituição.
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Curso engenharia de alimentos e meu sonho é me formar em tal curso, adquirir o estudo remoto em meio a situação
q estamos adiantaria a conquista de tal
No momento estou desempregado pois iria dedicar o ano de 2020 exclusivamente para os estudos.
O aprendizado virtual é uma boa forma para suprir a demanda tendo em vista a realidade em que vivemos.
Tenho disponibilidade de tempo e ferramentas necessárias para acompanhar aulas online.
26
tenho
condições,
27 pretendo continuar

aqui

em

casa

posso

fazer

pelo

menos

o

básico

Acho válido a aula a distância nesse tempo em que estamos vivendo
Tenho acesso à internet de qualidade e ferramentas que me possibilitam estudar. Não pretendo interromper meus
estudos no IFRS por nenhum motivo, até o presente momento.
26) Não existe nenhum fator que impossibilite o ensino remoto em minha residência.
27) Falta pouco para me formar e o diploma provindo do IFRS abriria muitas oportunidades para o meu futuro.
Possuo acesso a internet, porém a qualidade é ruim, dependendo do conteúdo e da conexão no dia, talvez não
consiga enviar os arquivos.
Quero me formar
Acho válido a aula a distância nesse tempo em que estamos vivendo
Me desapontei com algumas coisas
Pretendo continuar meus estudos de forma presencial e remota. Mas, é mais difícil focar por muito tempo corrido de
forma remota.
Pretendo continuar os estudos mesmo que seja online as aulas até normalizar essa pandemia
Devido a situação é uma boa opção.
As disciplinas que preciso cursar atualmente são complexas, com alto índice de reprovação, considerando o
atendimento extra de monitor e professores, envolvem cálculos, não sou autodidata, e considero que disciplinas ead
são só para cumpri tabela, não agregam conhecimento, fato que evidenciei com exercícios realizados e entregues
pelo moodle na disciplina de sólidos 1.
Acredito que sim, temos condições e devemos nos adaptar nesse tempo difícil! É tempo de mudanças, não podemos
continuar parados sem fazer nada. Enquanto outras instituições estão progredindo, cada uma com sua maneira,
estamos totalmente desolados, sem respostas. Pago aluguel em uma casa próxima ao IFRS, durante todo esse tempo,
tive despesas, sem nenhum retorno! Estaria indo para estágio durante esse semestre. Fui selecionado para realizar o
estágio em uma grande empresa da região, mas tive que abdicar da vaga. Mais quanto tempo iremos ficar perdendo
essas oportunidades? Se a pandemia durar mais dois anos, ficaremos sem fazer nada durante todo esse tempo?
Vamos ter que nos ADAPTAR. É tempo de MUDANÇA. E AINDA pretendo permanecer no IFRS para poder me
formar! E como na questão abaixo, o ensino pode ser opcional, cada um escolhe o que é melhor pra si. Eu sou a
favor do ensino! #VamosÀLuta
Tenho acesso a internet e tempo
Nao sei mexer muito em computador .pois tava fasendo informatica mas agora paramos..E tambem fas muito tempo
que estudo mais ja ta dificil nas aulas presencial./E tambem tenho pra ajudar faser os temas online
Acredito que a realidade da engenharia mecânica do IFRS campus Erechim não seja um problema de acesso a
internet, por mais que o ensino talvez não seja de tamanha qualidade como é de costume do IFRS pelo menos não
ficamos 1 ano inteiro parados enquanto as instituições particulares e outras estão indo para frente. Tendo acesso a
um celular e uma internet básica acredito que seja o suficiente para se aprender o básico, depende mais da força de
vontade do aluno do que o ambiente perfeito para estudos que acredito que ninguém tenha mas é preferível se
adaptar à ficar um ano parado. E em caso de pequenas excessões que realmente a pessoa não tenha acesso a internet
e/ou um celular sou da opinião que o IFRS invista para ajudar essas pessoas nesse momento complicado, uma vez
que grande parte dos gastos do IFRS não se está tendo nessa pandemia.
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Consigo tranquilamente estudar de maneira online, tenho facilidade e disciplina pra isso. Quero concluir o curso o
mais rapido possivel para atuar na area e trabalhar em outra cidade!
Nao sei mexer muito em computador .pois tava fasendo informatica mas agora paramos..E tambem fas muito tempo
que estudo mais ja ta dificil nas aulas presencial./E tambem tenho pra ajudar faser os temas online
Não tenho condições,pois onde moro não tenho acesso ao wifi,e uso só a conexão de dados do celular msm,quanto
aos meus estudos ,sim pretendo continuar o curso
Tenho tempo local de estudo e pretendo continuar estudando sim.
Tenho que concluir o curso o quanto antes
Tenho condições de realizar atividades não presenciais, apesar de agora, com as aulas paralizadas, estar trabalhando
em turno integral, eu conseguiria sem problemas fazer as atividades não presenciais. Sobre continuar os estudos no
IFRS, nunca pensei em mudar de faculdade, pois a mesma é um ponto fora da curva em questão de qualidade (de
forma positiva), quando comparada com as outras universidades da região. Apesar de eu ter condições para
participar das aulas, dou valor à pesquisa que está sendo feita, pois assim como sempre, o IFRS se preocupa com
todos os alunos de sua instituição.
No momento acho oportuno o ensino a distância, ate porque estou no último semestre, pretendo terminar.
Acredito que com as ferramentas que possuo, tenho condições de realizar as atividades não presenciais
26 - tenho condições 27 - sim
Gostaria muito de ter aulas não presenciais pois estou sendo prejudicado na minha vida acadêmica, pois perderemos
um ano letivo, e gostaria que continuasse as aulas que não houvesse prática, isso também irá ajudar muitos de meus
colegas
Concluir a graduação para entrar no mercado de trabalho.
Tenho algumas horas vagas no meu dia a dia , preciso terminar o curso.
Considerando a realidade de todos nesse momento, o melhor é optar pela atividade remota, eu próprio não tenho
saúde mental para literalmente perder um ano da minha vida esperando algo acontecer, penso muito em abandonar
meu curso e trabalhar, pois é muito complicado passar o dia todo com uma incerteza enorme, e se eu arrumar um
trabalho e alguém disser que as aulas vão voltar? Como proceder com isso, eu particularmente prefiro atividade
remota antes que nada, ou então cancelem o ano de uma vez, e nos deixem seguir nossas vidas.
Tenho condições de realizar atividades não presenciais, pois possuo os materiais necessários e não tenho motivos
que
se
tornem
um
empecilho
para
a
execução
das
tarefas.
Continuarei estudando no IFRS, pois entendo que a atual situação mundial está afetando todo e qualquer tipo de
ensino e acredito que a instituição irá tomar medidas para haver a retomada das aulas o mais breve possível,
presando a qualidade e a inclusão.
Tenho condições de realizar atividades não presenciais pois tenho acesso a internet e sei usá-la. Caso as aulas não
voltarem esse ano, talvez transfira o curso para outra universidade.
Já faço outro curso de pós graduação, em outra instituição e está dando certo de forma não presencial.
Sim pretendo continuar no IFRS, pois é um curso que irá agregar muito conhecimento na área que trabalho.
Gostaria muito de ter aulas não presenciais pois estou sendo prejudicado na minha vida acadêmica, pois perderemos
um ano letivo, e gostaria que continuasse as aulas que não houvesse prática, isso também irá ajudar muitos de meus
colegas
Já faço outro curso de pós graduação, em outra instituição e está dando certo de forma não presencial.
Sim pretendo continuar no IFRS, pois é um curso que irá agregar muito conhecimento na área que trabalho.
No momento estou sem notbook
Acredito poder realizar as atividades não presenciais e continuar com meus estudos no IFRS
Tenho
ferramentas
e
tempo
necessário
para
estudar
Não tenho condições de pagar um curso em uma universidade particular.

e/ou

realizar

atividades.
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Acredito que tenho condições de acompanhar as aulas em EAD
Primeiro sobre a 26 acredito que para fazer EAD ou remoto o IFRS tem que dar todas devidas condições para os
estudantes possam fazer o ensino, seja psicológico ou pedagógico, e na atual situação de pandemia e muito
improvável conseguir ter aula dessa forma, sem ter uma real perspectiva de que vá melhorar, e como estudante de
outro Estado, para fazer ensino de forma remota ou EAD eu deveria estar em Erechim para ter as reais condições, e
somente com auxílio estudantil e as bolsas de extensão, ensino e pesquisa, pois com elas geravam a minha renda e
contribuia com a permanência na cidade, e a 27 sim, mesmo que demorasse uma ano eu continuaria, por entender a
real necessidade de não ter aula agora e tbm por entender a gravidade do momento.
Curso técnico sem condições sozinha, só continuarei se estiver fora do nível de contágio , quando a pandemia
acabar..
Em virtude da situação pandemica que estamos enfrentando, e a nossa realidade em relação ao nosso futuro,
precisamos adotar novos processos e métodos para que possamos assim tornarmos bons profissionais. Estarmos
preparados para novas mudanças, em uma era digital e que para a nossa evolução possamos aderir a esse novo
processo mesmo nesse momento de terrível calamidade mundial.
Eu tenho disponibilidade de tempo para ter as aulas mas não tenho equipamentos adequados como not,ou tablet.
Ingressei no Instituto e gostaria de concluir meu técnico
26tenho
acesso
27- já realizei uma boa parte da faculdade e pretendo terminar

a

internet

Tenho condições de acompanhar as aulas remotas, logo pretendo continuar os estudos se caso for possível e viável a
todos!
Como sou desempregado minha unica ocupação são os estudos, portanto sou totalmente a favor das atividades de
ensino remoto para que eu não fique parado atrasando minha formação.
Para a questão 26, não sei opinar pois meu curso apresenta muitas aulas práticas e estas não consigo realizar em casa
...
E para a questão 27 eu digo que continuarei meus estudos porque é um sonho e não viu desistir tão fácil...
Acredito que as atividades remotas poderão ser desenvolvidas de diferentes formas assim não deixando o aluno
ocioso e mantendo vínculo com seus estudos. Continuarei no IFRS desde que algo seja feito para eu não perder o
semestre ou serei obrigada a trocar de instituição.
Consigo estudar em casa sem problemas local bom para estudo em casa e internet boa. Pretendo continuar estudando
no ifrs
Tenho suporte para aulas remotas
Muita enrolação com algo simples.
Acesso a internet, possuo aparelhos para acessar e enviar os materiais e também tenho tempo disponível para
realizar as atividades.
Resposta 26: Sim, pois acho até interessante vídeo aulas que possam ser acessadas novamente para sanar algumas
duvidas que venham a surgir, além disso com as novas tecnologias se tornou muito fácil o acesso a livros digitais
para auxilio, e no meu ponto de vista se eu tenho capacidade de postar x fotos por dias nas redes social eu terei
capacidade
e
internet
pra
fazer
trabalhos
e
utilizar
plataformas
de
aulas
online.
Resposta 27: Sim, em caso de retomada de aulas e não em situação oposta, pois estou com disponibilidade de
contratação para trabalhar na minha área, mas em advento de não conseguir concluir o curso por motivos da
paralisação estou correndo o risco de perder a vaga, se continuar essa "enrolação" vou ser obrigado a procurar outra
meio/forma ou ate mesmo outra instituição, dentro do possível.
Tenho condições pois como no momento estou em casa acabo tendo tempo livre para realizar as atividades.
Não consigo prestar atenção na aula em casa
27 o que parece para alguns estudantes é que existe um descaso com os estudantes, vendo a realidade de outras
instituições que aplicam o ensino remoto, o IFRS parece não estar preocupado em tomar providências para que os
alunos não percam o ano de estudo
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Resumidamente, a conexão com a Internet disponível em minha casa é muito instável e demasiadamente lente, é
comum passar horas ou alguns dias sem conexão devido algum problema que ocorreu (moro no interior). Entretanto,
pretendo continuar os estudos no IFRS por ser o local mais adequado para mim.
Observando minhas respostas, é bem claro que eu teria condições, e reconheço, por outro lado, que muita gente não
tem o mesmo privilégio. Porém, acredito que o IFRS tem condições de auxiliar quem não possui um dispositivo
com acesso a Internet, como sempre fez, e portanto garantir nosso direito de estudar. Independente do que ocorrer,
não pretendo desistir da instituição e do curso, pois já me encontro nos últimos semestres.
Tenho um bom acesso a internet e computador e/ou celular para realizar as atividades então julgo a minha situação
bem favorável. Além disso, por estar me emcaminhando para o final do curso me preocupa muito essa parada das
atividades há meses tanto no quesito aprendizagem quanto atraso do curso.
Nao tenho computador em casa.
26- Tenho condições de participa dessas atividades, porem posso enfrentar algumas dificuldades em relação as
plataformas a serem utilizadas. Além disso, tenho um problema em relação as chamadas de videos pois não possuo
webcam
caso
precisar
(lista
de
chamada),
devido
a
possuir
computador
(desktop).
27- Pretendo concluir minha graduação.
Com relação a questão 26, vejo que muitas universidades estão utilizando de aulas remotas não presenciais para
concluir o ano letivo, além disso, diversas faculdades ofertam cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado com
aulas semi-presenciais ou totalmente não presenciais, e são considerados cursos de altíssima referência. Também
vejo que durante o tempo em que cursei engenharia mecânica, sempre utilizei de vídeo aulas de outras instituições e
de livros digitais que auxiliaram no compreendimento da matéria e que, muitas vezes, eram mais completos que as
aulas
presenciais.
Quanto a questão 27, como estou no 10 semestre, faltando apenas uma matéria e já estou empregado em uma
empresa na cidade de Erechim, continuarei no IFRS, no entanto, caso estivesse na metade do curso, optaria por
outras instituições para dar prosseguimento aos meus estudos.
Pretendo continuar meus estudos no IFRS, porém acho que atividades não presenciais dificultam a aprendizagem e
prejudicariam alunos que não tem acesso às ferramentas digitais.
Tenho condições de realizar visto que estou com tempo para me dedicar a isso, internet e contato de colegas para
estudar em conjunto. Pretendo continuar meus estudos no IFRS porque já tenho uns 75% do curso concluído, porém,
se estivesse mais no início não saberia responder.
Tenho condições de realizar as atividades e não pretendo largar o curso
Já utilizei ambientes virtuais durante o ensino médio.
26- Na minha opinião, as aulas presenciais são de muita importancia para uma boa formação acadêmica, então não
acho
viável
ter
aulas
a
distância.
27- Irei continuar meus estudos
Tenho acesso a internet e tempo
Mesmo não sendo um período normal, com certeza posso dispor de tempo para estudar em casa. Não pretendo
evadir do curso, até mesmo pelo estágio final em que me encontro.
Tenho minha vó para cuidar em casa, não tenho condições de estudar no mesmo ambiente que isso acontece. Prefiro
trancar minha matrícula e retornar em outro momento.
Sou capaz de realizar atividades não presenciais. Pretendo me formar.
Pretendo continuar no curso pois gosto da área, atividades em casa talvez iria complicar pois grande parte tem um
pouco de dificuldade de aprender em sala de aula, virtualmente iria piorar.
Não acho que é o caso por alunos em sala de aula sendo que não tem uma vacina contra a Covid-19 e vendo que no
dia a dia tem gente cagando para as regras de uso de máscara e limite não concordo em voltar às aulas. E se tiver
que e volta as aulas eu não sei se vou pois não vou por minha mulher e filha em risco.
É importante para nós alunos
Possibilitando nossa aprendizagem.

mantermos

os

estudos

mesmo

que

de

forma

remota.
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26:
Tenho
condições
em
realizar
aulas
27: Sinto vontade de continuar na ifrs, porém com vontade de mudar de curso.

online/

conteúdos

etc.

Não tenho os instrumentos necessários para desenvolver as atividades do meu curso. Mas sim, quero concluir o
curso, independentemente de tudo.
Tenho total condições de ter aula a distância.
O diploma agora ja virou questão de honra!
Estou no último semestre do curso.
Para eu fazer as aulas não presenciais, precisamos ver o horário, pois somos em 3 na minha casa e os mesmos
estudam, é além dos celulares temos apenas um notebook. Não pretendo desistir, pois quero finalizar o curso.
Nao consigo ter o mesmo foco em aulas EAD, acabaria nao estando presente na maioria, nao vejo a hora do IFRS
reabrir para aulas presenciais e voltar a estudar normalmente
porque não quero mais não é meu sonho
Tenho boas condições de ter aulas remotas, pois tenho computador e internet em casa.
Tenho condições de fazer remotamente certas atividades, porém às vezes meu Wi-Fi não funciona e receio perder
alguma aula/conteúdo. Acredito que precisamos fazer algo, mas também entendo que aula por vídeo conferência não
seria uma alternativa boa para todos, visto que algumas pessoas não possuem acesso.
Tenho poucas meios para estudar e medo de por minha família em risco
Com o auxílio da internet isso sera possível.
Apesar de eu ter visto vá partir da minha namorada que estuda na URI que o ensino lá e melhor, vou continuar no
IFRS
Eu sou um aluno que muitas vezes não consigo pegar o conteúdo apenas na aula. Sempre vou atrás de atendimento
extra com professor para tirar dúvidas e solucionar alguns exercícios que não consegui sozinho. O problema da aula
não presencial, para mim, é a falta desse acompanhamento e horário extra com professor.
Pretendo continuar estudando, pois estou no último semestre e gostaria de me formar. Tenho condições de realizar
todas, ou a maioria, das atividades não presenciais, aulas a distância não seriam problema para mim pois tenho
acesso à internet e aprendo com facilidade.
Um dos motivos mais importantes para mim preferir pelo ensino a distância é de que pertenço ao grupo de risco,
sendo assim, mesmo as aulas voltando a ser presencias, não sei se terei toda segurança para frequentar.
Acredito que se tivermos possibilidade de estudar e trabalhar, com as devidas precauções para evitar a proliferação
do Covid-19, devemos faze-la.
Tenho condições de estudar on-line, mas acho que as aulas poderiam voltar antes, com alguma diferenciação,
distanciamento, uso de máscara, álcool gel
O ensino remoto seria a melhor solução para a situação que estamos vivendo, acredito que a grande parte dos
estudantes tem acesso a internet para isso.
Sim tenho condições e preciso concluir este curso como uma oportunidade de vida
Acredito que apesar das dificuldades que encontraria, ainda assim seria possível, pois tenho acesso a internet e um
dispositivo celular que acho; poderia dar conta das atividades
Eu pretendo continuar meus estudos no IF, pois estou quase concluindo a graduação e ainda pretendo realizar um
curso de pós-graduação na instituição. Ainda, estou matriculada em cursos de EAD na plataforma moodle que são
muito interessantes.
Acho que estamos perdendo muito tempo sem fazer nenhuma atividade acadêmica, e com isso estamos sendo
prejudicados.
Acho difícil e de pouca aprendizagem aula não presencial,e com certeza voltarei a Ifrs assim que for liberado.
tenho disponibilidade
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Na atual situação vejo que a melhor forma para continuar com os estudos é de forma não presencial, pois asssim não
nos colocamos em risco e nem aos nossos familiares e colegas. E dessa forma não iremos perder o ano, pois assim
como eu acredito que muitas pessoas tem outros planos para o próximo ano.
Acho que consigo ter um ensino de qualidade com aulas EAD , pois pretendo depois deste curso fazer outro logo em
seguida
Acho que não podemos ficar 1 ano afastado das aulas. A forma remota seria uma solução para o momento!
Eu tenho ferramenta e tempo disponível para aulas on line , seria o mesmo tempo destinado caso tivesse os aula
normais presenciais.
Pretendo continuar e poderia participar tranquilamente de aulas a distância.
Consigo realizar as atividades sim, pois grande parte do curso é só teoria...pretendo continuar o curso sim, pois
quero me formar e discordo em parar as aulas, creio que podiamos ter os cuidados e ter aulas presenciais
normalmente!
Pressiso acabar o ultimo semestre
Considerando a realidade de todos nesse momento, o melhor é optar pela atividade remota, eu próprio não tenho
saúde mental para literalmente perder um ano da minha vida esperando algo acontecer, penso muito em abandonar
meu curso e trabalhar, pois é muito complicado passar o dia todo com uma incerteza enorme, e se eu arrumar um
trabalho e alguém disser que as aulas vão voltar? Como proceder com isso, eu particularmente prefiro atividade
remota antes que nada, ou então cancelem o ano de uma vez, e nos deixem seguir nossas vidas.
Pretendo continuar no IFRS porque gosto do meu curso e acredito que o ensino remoto seria uma opção para não
perdermos o ano letivo, apesar de entender que há pessoas que não possuem essa mesma possibilidade
Tenho condições pois tenho internet e tempo a noite para realizar atividades e pretendo continuar estudando
Quero seguir no ifrs porém aulas digitais não tem como q tô em uma área quase rural onde acesso é complicado.
As atividades não presenciais já estão sendo realizadas por mim a mais de um mês, a alta qualidade do ensino do
IFRS e o conteúdo retratado.
acredito que posso dedicar um tempo a mais do meu dia para estudar assuntos relacionadoa ao curso, por isso,
considero continuar cursando o mesmo
Tenho dificuldades pra entender os conteúdos aplicados. Sim predendo continuar meus estudos na Ifrs.
Sim um dos meus objetivos pra esse ano era o curso técnico, e independente da situação eu vo concluir.
Tenho preconceitos com EAD, meu interesse e rendimento não são os mesmos. Tentaria aderir, mas não sei se
conseguiria manter
Acredito que aulas teóricas eu tenho condições para estudar em casa, porém no semestre que estou a maioria das
aulas são práticas e não acho viável ter aula prática á distância pois não tenho acesso a certos equipamentos que teria
no IFRS e me sinto prejudicada, já que trabalho na área e sei a importância de saber a teoria e a prática.
Não consigo prestar atenção e nem aprender direito com aulas a distância, mas pretendo continuar meu curso no
IFRS
Ao longo da quarentena busquei me especializar em cursos EAD, me aproximando e me adaptando mais a essa
modalidade de ensino. Aliado a isso, tenho o conhecimento da qualidade do ensino remoto do IFRS, através dos
cursos EAD realizados pelo mesmo, acredito que mesmo não sendo a melhor opção, mas entendendo ser a opção
necessária, ainda consigamos ter um ensino de qualidade. Por tal motivo, independente de ensino remoto ou
presencial pretendo continuar os estudos na instituição.
Como já presenciei pessoas que estão cursando e fazendo trabalhos em casa, fica mais fácil nos distrair, e não focar
realmente no que precisamos, acredito que a aula presencial é um momento único, pois estamos em local adequado.
Talvez seria bom deixar passar o inverno e termo aula nos meses que seriam de férias
Tenho condições de realizar atividades não presenciais, e continuarei no IFRS
Tenho condições de realizar atividades não presenciais, e continuarei no IFRS
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Eu tenho computador e acesso a internet. Não teria grandes dificuldades em fazer as atividades. E pretendo
continuar os estudo no IFRS. Quero me formar
Não consigo manter minha atenção em aulas não presenciais mas pretendo continuar meus estudos quando tudo se
estabilizar.
Devido a pandemia meus horários de trabalho aumentaram... 26 talvez eu não desse conta/ 27 quero MUITO
continuar!
Possuo tempo e as ferramentas necessárias para realizar atividades não presenciais. Pretendo continuar os estudos
porque estou no último ano.
Estou bem, não pertenço a um grupo de risco, não tenho familiar no grupo de risco, e pretendo continuar no ifrs pois
eu amo estudar lá
Tenho facilidade de fazer em casa
26 não entendi a pergunta na 27 mesmo com tdos os problemas que eu tenho hoje e apesar de tar desempregada vou
terminar meu sonho é pretendo ir mais adiante
26- Por ter acesso a internet, ambiente adequado e tempo disponível acredito que seria acessível para mim.
27- Pretendo, pois apesar do momento em que estamos vivendo acredito que esse curso seja muito importante para o
meu futuro.
26- Eu já tenho dificuldade em me concentrar em aulas presenciais, e fico disperso. Em casa com um celular que é
um
pouco
difícil,
e
que
tenho
acesso
à
redes
sociais
é
pior
ainda
27-Eu acredito que quem quisesse desistir do curso de informática já teria feito isso até o 3 semestre, já que estou no
quinto, e falta apenas 1 eu vou continuar. E também é muito bom para meu currículo
Como já presenciei pessoas que estão cursando e fazendo trabalhos em casa, fica mais fácil nos distrair, e não focar
realmente no que precisamos, acredito que a aula presencial é um momento único, pois estamos em local adequado.
Talvez seria bom deixar passar o inverno e termo aula nos meses que seriam de férias
Poderia realizar atividades não presenciais, pois já tenho um pouco de conhecimento sobre as disciplinas e pretendo
continuar meus estudos no IFRS, pois é uma excelente instituição de ensino e consigo agregar muitos
conhecimentos e me atualizar sobre assuntos.
Tenho bastante dificuldade em aprender assim, mas qu rô continuar estudando.
26: sim, pois tenho acesso as ferramentas necessárias, entretanto, me preocupo com a qualidade e rendimento
através dessa metodologia; 27: moro em Erechim por causa da faculdade, dependendo de quanto tempo
permaneçamos neste cenário, será inviável me manter na cidade sem os estudos.
Já faço uso do Google Class para estudos a distância não tenho problema com isso e eu gosto muito do curso e não
pretendo deixar de faze-lo.
Neste momento não temos muitas escolhas, mas o estudo é algo que priorizo. Acredito assim que todo esforço é
válido de ambas as partes. Se o IFRS pode ofertar de momento atividades remotas, eu vou fazer o melhor possível
para me manter ativa e cursando.
Eu estou disponível durante o horário que costumava ter aulas na escola.
Quero concluir o curso que comecei.
Em relação a questão 26: Sim, tenho condições de realizar atividades não presenciais, pois tenho acesso aos meios
que
podem
ofertar
essa
possibilidade.
Em relação a questão 27: Sim, pretendo continuar os estudos no IFRS, pois com ele possibilitara a minha formação
no Curso de Engenharia Mecânica, para o aperfeiçoamento da minha carreira profissional.
Eu tenho interesse, vontade e disponibilidade em ter aulas remotas pois consigo organizar meu dia para ter esse
tempo e minha internet é de boa qualidade. Sim vou continuar meus estudos, quero ter formação
Mesmo havendo local e acesso de qualidade, a falta de concentração, principalmente por ter uma criança pequena
em casa, afetaria o aproveitamento dos estudos. Além disso, a interação fica prejudicada por conta do
desnivelamento de recursos, já que nem todos tem a mesma qualidade de acesso, e, em se tratando de pós-
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graduação, mais do que nunca é nas interações onde mais se agregam experiências.
26: internet não muito boa e rápida, 27:pois além de todas as vantagens o ensino é ótimo
Estou plenamente apto à estuda em casa, com a infraestrutura necessária para tal.
Me disponho a realizar atividades virtuais devido à minha situação curricular. Estava cursando a última disciplina
regular do curso. Quero terminar o quanto antes para concluir a graduação.
26 - não possuo acesso a internet em casa, apenas no trabalho e não posso utilizar para outros fins. 27 - gostaria de
continuar, mas quando a situação voltar ao normal com aulas presenciais, melhor perder um ano e aprender direito
do que só contar o ano e aprender mal, o sucesso futuro depende muito mais do aprendizado, não do tempo que
demorou para aprender. Acredito que o IFRS tenha seu grande conceito pela exigência e qualidade no aprendizado,
fico em dúvida se conseguiria atingir o mesmo nível pendendo para aulas não presenciais. Se a situação atingir um
cenário ruim, supondo por mais 2 meses, pior minha opinião é que se inicie somente no ano que vem, visto
levariamos anos cortando conteudos ou estudando exaustivamente sem recesso para emparelhar os conteudos, e
nenhuma das situações me parecem que seriam qualitativas.
Continuaria porque falta pouco para terminar o curso, e tenho acesso à internet
Tenho certa facilidade com o conteúdo das aulas e entendo o período que estamos passando portanto pretendo
continuar no IFRS
Importante adaptar aulas online
Tenho interesse em continuar os estudos e acredito que atividades a distância é a alternativa mais viável no
momento.
Eu moro no interior, se eu estou em casa sempre acontece alguma coisa para atrapalhar
Não tem motivo para ser diferente
Talvez o aprendizado por meio digital talvez não seja tão eficiente e por isso, não sei se algumas matérias
apresentam condições de serem seguidas remotamente, mas ainda assim, pretendo continuar no IF, principalmente
pela seriedade e preocupação com os alunos.
Pretendo continuar no curso mas é a questão de aulas online tenho algumas dificuldades em algumas materias que
não sei se online aprenderia tanto quanto presencial.
Não saberia como seria uma educação EAD, acredito que o ensino presencial seja muito mais proveitoso e
possibilita maior aproveitamento. Em casa temos muitas distrações, e acredito que a qualidade do ensino caia
bastante. As atividades serão realizadas, mas acho que não terão o mesmo nível de aprendizado do que em aulas
presenciais. Concordo com a postura do IFRS em manter as aulas suspensas, é de grande importância manter o
isolamento e se preocupar em manter a qualidade do ensino, que não será a mesma com aulas EAD. Acredito que
mesmo que seja necessário recomeçar o semestre que estamos seja mais proveitoso ao ensino do que aulas EAD
Acredito que por mais que tenhamos dificuldade devemos continuar os estudos, por mais que seja um momento
delicado!
Partilho um sim, mas é no meu individualismo pessoal e privilegiada. Penso que isso terá que ser avaliado n
hipótese de que todos possam paeticipar sem catacterizar exclusão. No momento, desejo continuar sim, embora com
outros aguardando outras definições que podem interferir no andamento.
26pois
tenho
desponibilidade
27- continuaria se eu não fizer cursinho pré-vestibular

de

tempo

e

recursos.

Não possuo notebook e isso seria um problema e minha irmã tbm estuda no If sendo assim teríamos que dividir um
computador em duas,e isso é impossível ,mas tbm poderíamos achar soluções
Nao consigo pois moro em itatiba o sul a internet nao é boa aqui e por estar no primeiro semestre acho que nao
temos como ter aulas nao presenciais principalmente na area de.matematica e iniciacao a pesquisa pois nao sabemos
nada ainda sobre determinadas materias. . Prefiro aula presencial . . Pois retira todas as duvidas com o professor
nessas materias facilita bem mais aula presencial
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transmitir conhecimento ficaria mais difícil ainda por Ead!. Pretendo continuar estudando pois estou quase no fim
do curso e gosto muito do mesmo.
Sou do Inss
Sim eu pretendo continuar, não sei se conseguiria fazer algumas atividades
A situação atual é complicada para todo país, mas eu pretendo concluir o curso que estou realizando
Porque tenho condições de flexibilizar minha rotina para dar andamento aos estudos
Acredito ser so um momento, temos que nos adaptar.
Se for por um curto espaço de tempo, acredito que essa forma de ensino será até bem útil devido a nossa atual
situação, no entanto, se tornamos ela uma medida preventiva a nossa educação seria comprometida pelo fato ser
aprendizado pouco durante esse período. E que mesmo com o ensino remoto acredito que poderei aprender algo com
essas aulas.
Quero continuar os estudos mas meu notebook é muito velho é lento, muita coisa não abriria
Tenho disponibilidade e capacidade para desenvolver atividades não presenciais e pretendo me formar no curso que
ingressei.
26: condições de conexão e tempo no ambiente familiar. 27: pretendo concluir o curso, preferencialmente com aulas
presenciais.
26- Consigo realizar as atividades não presenciais, pois tenho acesso à internet e ferramentas, mas não concordo
com toda carga horária ser disposta em atividades não presenciais. 27- Sim, pretendo continuar no IFRS, pois a
faculdade é uma das melhores do mundo.
Para terminar o curso
Não possuo notebook
Acredito que frente minhas possibilidades poderia acompanhar as aulas a distância, não pretendo abandonar o curso
mesmo frente a situação atual
Atividades não presenciais se tornam difíceis pra mim pois tenho pouco tempo quando estou em casa, devido ao
meu
trabalho
que
é
de
agricultor.
Pretendo continuar no IFRS pois já estou na reta final do meu curso.
Tenho condições e pretendo continuar os estudos no ifrs, porém acho que atividades on-line após um longo período
sem aulas, trarão dificuldades para os alunos
Gostaria de ter aulas EAD para não perder nosso ano letivo. E para não perder vagas de emprego para alunos de
universidades particulares.
Não sei se daria certo aulas online, baseando em opiniões de amigos meus que estão com problemas de entender as
aulas, por ser algo estranho e muitas vezes ter péssimos problemas de conexão, não importando a qualidade da
Internet. Preferiria continuar o curso com aulas presenciais, quando tudo voltasse ao normal, pois nada substitui uma
aula na sala de aula
sim porque preciso concluir meu curso
caso for preciso atividades não presenciais tentarei realizá-las, pois quero continuar o curso
26 - é difícil opinar, pois estando em casa você acaba cuidando de Filhos, fazendo tarefas para os pais não sair de
casa
bem
como
atendendo
no
comércio
que
no
momento
estou
sem
funcionário.
27 - Com certeza pretendo cursar o curso, se não for este ano vai ser no próximo, mas é minha meta, meu objetivo.
É algo que eu gosto.
Tenho condições pois tenho aparelho digital e internet disponível para realizar as atividades (apesar de não saber
manusear
alguns
aplicativos
corretamente).
Continuarei no if pois não vejo motivos para sair, no final todo mundo saiu perdendo, os que não tem aulas e os que
tem aulas ead (pois dificulta o aprendizado), ou seja estamos todos na mesma e acredito na educação do if para
quando tudo voltar.
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Gostaria muito de ter aulas não presenciais pois estou sendo prejudicado na minha vida acadêmica, pois perderemos
um ano letivo, e gostaria que continuasse as aulas que não houvesse prática, isso também irá ajudar muitos de meus
colegas
Prezo pela qualidade nos estudos, e não tenho certeza que aulas online podem oferecer tal qualidade, pois segundo
amigos e conhecidos cujas faculdades aderiram a aulas online, eles estão tendo péssimos estudos e prefeririam ter as
aulas completamente pausada e voltar para as aulas presenciais quando a pandemia não for mais um risco. Porém
não tenho certeza nenhuma
27- não pretendo trancar o curso
26- Aceito as aulas por internet se for a melhor escolha para todos. 27-Pretendo me formar.
Nós precisamos urgentemente nos adaptar às condições atuais que acontecem mundo afora. Perder um ano é
retroceder um ano. Acredito que isso deva ser uma DEMOCRACIA, já que a vida estudantil de todos está em jogo.
Uma pessoa somente não pode representar todos os estudantes.
Acredito que eu conseguiria fazer as atividades não presenciais, mas também penso que atividades presenciais são
essenciais
para
o
aprendizado.
Eu pensei em desistir, pois essa situação é desanimadora para qualquer um, mas pensei melhor e decidi continuar.
No decorrer do curso sempre tivemos que utilizar plataformas digitais. Trabalhos, atividades e até provas já eram
realizadas no Moodle. As mídias digitais sempre estiveram presentes nas atividades de aula.
Acredito que apesar das dificuldades eu consigo realizar as atividades
Gostaria fazer online, mas tenho dificuldade e nao tenho notebook, só smartphone,Qero continua estudos no ifrs
Consigo realizar as atividades, já que faço meu próprio horário de trabalho, e sim, continuarei no IF, gosto muito do
campus, gosto da maneira de ensinar e tenho muito apreço pelos professores.
Eu tenho interesse em terminar meus estudos no IF e tenho condições em estudar online e também ir até a
instituição.
É possível ter atividades remotas pois sempre foi utilizado inclusive o moodle para provas em algumas matérias,
então acredito que não seja um problema. Porém se não voltar às atividades remotamente vai ser necessário procurar
outra instituição tendo em vista o tempo de atraso para a conclusão do curso se ficarmos parados aguardando passar
a pandemia de braços cruzados.
Prefiro aulas nao presenciais devido ao covid
26. Faço o curso de técnico em informática e tive problemas para instalar os software requisitados para as aulas no
notebook que tenho disponível. Mas em aulas teóricas que não precisa ser feito o uso deles, consigo participar
normalmente.
27. Não vejo motivos para desistir do curso no momento
tenho boas condições de acesso mas não condições psicológicas
Tenho conputador celular. Vou continuar
Tenho condições e interesse em continuar.
Estou em casa, sem poder trabalhar. Tenho tempo disponível e tenho interesse em retomar os estudos assim que o
IFRS permitir
Tenho condições de realizar atividades em casa mas o meu medo é que comecem a encher a gente de atividades
querendo recuperar o que foi perdido. Bom, vivemos em um período confuso então se eu fosse trocar de instituição
séria um transtorno para mim, além de gostar do IFRS Campus Erechim.
Acho que tenho condições de ter aulas EAD pois tenho internet, computador e tempo livre
Sim tenho condições, continuo a estudar pois estou quase a me formar
Tenho os meios necessários para receber as atividades e fazer pesquisas. Apesar do atraso de um semestre, já passei
da metade do curso e não seria viável desistir nessa etapa.
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Estaria agora realizando o estágio obrigatório, teria apenas que fazer o relatório do estágio, acredito que os alunos
que estão em mesma situação que eu poderiam com certeza continuar seu estágio normalmente, que não foi o que
aconteceu, durante a pandemia continuei trabalhando normalmente , seguindo as recomendações obviamente. Por
isso acredito que poderíamos ter continuado a fazer nosso estágio , conversando com os orientadores por email e
realizando a apresentação do mesmo por meio de video chamada. Dentre as pessoas que conheço do Ifrs Erechim ,
principalmente as que cursam engenharia mecânica todas possuem meios como acessar internet. Logicamente para
os que possuem ainda muitas matérias presenciais a serem realizadas teriam seu aprendizado danificado , porém aos
que estão no momento do estágio acredito sim que poderiam ter sido usadas ferramentas para que o mesmo fosse
efetuado ao longo desses 4 meses.
26-DEPENDENDO da disciplina não teria problema ensino remoto. Não há necessidade de ir ao Campus, ensino
remoto
seria
muito
parecido.
27- Sim, quero me formar, falta poucas disciplinas.
Tenho
condições
de
realizar
as
atividades.
Estou fazendo um curso muito bom em um lugar que eu me sinto bem, por isso pretendo continuar no IFRS, mesmo
que as aulas não forem presenciais.
Pois tenho estrutura para ter aulas não presenciais e não pretendo sair do instituto federal, embora acredito que as
aulas on-line já deveriam ter começado a um bom tempo!
Eu pretendo terminar o curso, até porquê já está na reta final, e sobre as atividades ead, infraestrutura eu tenho.
Tenho um ambiente adequado para estudos em casa, por isso conseguiria realizar as atividades necessárias
26 não sei opinar por não saber como será meu desenvolvimento, 27 pretendo continuar .
Se a aula não voltar nesse semestre não sei como estarei quando voltar. Se precisar trabalhar mais pra poder pagar
as.contas e sem dinheiro deixarei o estudo de lado
Possui conhecimentos para lidar com as ferramentas tecnologicas e softwares
Apesar de ter pouco tempo, pois estou cuidando dos meus avós, eu Bruna tenho condições de ter aulas online.
Porém tenho colegas que não tem, então não acho que nesse momento ter aulas EAD sejam eficientes.
Estou em casa e poderia assistir as aulas online. Mas pretendo transferir para outro curso e pra outra instituição.
Tenho condições de realizar atividades não presenciais e pretendo continuar meus estudos no IFRS
Possuo condições de estudo remoto, pretendo continuar a estudar no IFRS, mas quero uma decisão o mais rápido
possível de como se dará a continuidade ou ñ das atividades
Eu teria condições de realizar as atividades pois tenho ferramentas e tenho interesse. Mas, independentemente se
houver ensino remoto ou não, pretendo continuar no IFRS por ser uma instituição de excelência.
Acho interessante aulas onile, pois coremos menos riscos, e podemos dar continuidade aos estudos. Pra mim seria
bom aulas a distância, consigo acompanhar.
Tenho condições e pretendo continuar os estudos no ifrs, porém acho que atividades on-line após um longo período
sem aulas, trarão dificuldades para os alunos
Bom dia, eu tenho condições de participar de aulas on-line no período da noite, após eu sair do meu trabalho.
Pretendo continuar meus estudos pois amo meu curso.
Não pela dificuldade de concentração em aulas on-line, e não ter um tempo adequado para isso!sim pretendo
continuar as aulas presenciais pela qualidade de ensino, e pela conclusão da minha formação!
A vida deve seguir, apesar do que estamos passando, precisamos encontrar saídas para a situação, sendo aulas
presencias ou não. Se a pandemia continuar por mais de um ano, vamos continuar nessa situação??? Não, vamos em
frente
Nada a declarar
Pretendo finalizar meu curso, independente da forma. Presencial ou a distância.
Dar continuidade nos estudos para completar a formação.

20

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim
Departamento de Ensino

Questão:26 acompanhando, e desenvolvendo as atividades. Questão: 27 com certeza, minha intenção é se um
engenheiro de alimentos.
Devido
a
grande
Eu quero terminar e me formar no ifrs

cargas

de

trabalhos

da

escola

Estou finalizando as últimas matérias e fazendo TCC.
No meu caso acredito que ensino a distância deveria garantir a qualidade de ensino presencial.
Possuo as ferramentas necessárias para continuar o semestre via ensino a distância. Porém, por desconhecer a
realidade
dos
demais
estudantes,
compreendo
ser
uma
decisão
delicada.
Espero que TODOS possamos obter um ensino justo e de qualidade novamente e por isso agradeço e parabenizo o
IFRS por estar buscando meios para entender e atender seus alunos.
Necessito estar presente para conseguir me concentrar. Não sou autodidata. Mas assim que voltarem as aulas, com
certeza irei dar continuidade no curso.
26- Eu tenho condições de realizar atividades não presenciais, pois tenho internet em minha residência e local
adequado para estudo, além da facilidade de aprender conteúdos escolares e em usar aparelhos tecnológicos. 27Sim, pois apesar da situação delicada em que estamos vivendo, não abandonarei a oportunidade de estudar e me
graduar em uma instituição federal.
Consigo acessar de casa as aulas.
Tenho interesse em continua com o curso pois e de grande valia para mim e de grande aprendizagem
Além de não ter um suporte nos quesitos internet e lugar adequado para estudos tenho dificuldade em aprendizagem
presencial, e remota seria mais complicado ainda
É de grande importância se tivermos algum tipo de atividade ligada ao curso que estamos cursando, pois já estamos
há meses sem nenhuma atividade é isso irá afetar é muito no nosso ensino, pois mesmo a distância estaremos
familiarizados com nosso curso
Presencial
Quero me formar!

o

aprendizado

é

bem

melhor!

tenho dificuldade em aprender com ensino a distância pois sempre tenho muitas dúvidas, mas sim pretendo
continuar no ifrs após essa situação passar.
Eu quero me formar em estilo EAD, pois se eu queria teria ido na unopar e não é mesma coisa , pois o aprendizado
muda drasticamente um exemplo nas provas,que teria colas, e nas vídeos aulas que seriam cansativas e sendo
sempre a mesma rotina.
Acho muito importante concluir o curso estou gostando muito do aprendizado que o ifrs tem nos proporcionado.
o EAD seria uma ferramenta otima para não se perder o ano, não são todos que tem condições, esses, infelizmente
vão ter que esperar as aulas presenciais para assim recomeçar o semestre, já quem tem condição e interesse, seria
legal ter EAD. Independente da decisão vou entender e continuar no IF.
É muito importante para meu crescimento profissional
Não vejo problemas em fazer atividades não presenciais.
A pandemia não é ou será um motivo pessoal de desistencia, apenas uma pausa, com os devidos cuidados
Tenho condições de realizar as atividades on-line até as coisas não normalizarem para voltarmos presencialmente.
Tenho facilidade com a utilização de aparelhos eletrônicos e nao vejo problemas em ter aulas EAD
Pois sei que o IFRS disponibiliza um ensino muito bom, de qualidade e gratuito.
Algumas matérias do curso lendo slides é possível entendimento, infelizmente nas que me faltam tem bastante
matemática, acho que presencial seria melhor.
Quero continuar porque não tenho condições de pagar uma universidade particular
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Eu consigo pelo fato de ter privilégio em ter computador e net em casa, e não desisto do curso pq amo ele e quero
muito conclui-lo.
É o último semestre.
Já realizei alguns curso online, acredito que seria a mesma coisa ou parecido e pretendo concluir o curso mesmo
estando apenas no primeiro semestre.
Consigo realizar atividades em casa desde que não ocupem muito tempo pois acredito que atividades a distância não
são tão benéficas como aulas presenciais
Acredito que possamos fazer aulas a distância, visto o risco de contágio, considerando principalmente que as turmas
são compostas por pessoas de várias localidades.
Estou cursando a ultima matéria do curso antes de me formar, que é custos. Vejo esta como uma matéria que pode
ser aplicada em ambiente virtual sem grandes prejuízos desde que o professor se dedique a um espaço online como
um plantão de dúvidas, além do espaço de aula propriamente dito.
Acho que temos que prosseguir com as aulas, pois não podemos ficar parados acredito que a grande maioria tem
acesso às redes sociais/ internet
Tenho condições de praticar ensino EAD
Condições de aulas on-line eu não teria pois minha internet é ruim, não tendo Notebook, apenas dispondo de celular.
Gostaria de continuar porém se não tiver aula vou trocar de instituição
Não sei 26 já na 27 sim pretendo continuar
Tenho como realizar as atividades remotas
Acredito que pensando nos recursos eu não teria problema em continuar as aulas do IFRS a distância. Entretanto
ainda não acho ideal, não sei se conseguiria acompanhar as aulas sozinha.
Tenho condições de realizar atividades não presenciais e pretendo continuar meus estudos no IFRS
Maior facilidade de acesso em meio a pandemia
Tenho como acessar em casa
Tenho condições e tempo para realizar atividades a distância
Por ser um curso técnico, as aulas deveriam ser presenciais, tenho dificuldades, mas o momento é crítico e temos
que nos ajudar, gostaria de terminar o curso e colocar em prática o aprendizado!
Eu acho que tenho condições de estudar na quarentena, e eu vou continuar no IFRS porque foi onde eu decidi
estudar no ensino médio e é biaao
26.
Sim,
pois
tenho
27. Sim, pois tenho grande interesse pelo curso

os

equipamentos

necessários.

Me encontro em uma das fases mais difíceis do meu curso, preparando-me para o TCC. Algumas disciplinas
requerem Softwares de Modelagem de vestuário que nenhum aluno possui em casa, também existem tarefas de
outras disciplinas, como costura, e o próprio desenvolvimento do TCC que necessita de encontros presenciais para
sua plena execução. Essas disciplinas possuem total relevância em minha grade curricular e se por algum motivo
ficarem ausentes ou serem incompletas, eu me tornarei um profissional menos qualificado. Acredito que o Ensino
Remoto funcionaria em algumas disciplinas de meu semestre, como a de Produção de Moda. Nas demais, é inviável.
Não, pois minha internet do celular é extremamente limitada, e não conseguiria estudar em casa e o ambiente não
colabora para o estudo.
Tenho certeza de que posso realizar as aulas EAD.
Necessito estar presente para conseguir me concentrar. Não sou autodidata. Mas assim que voltarem as aulas, com
certeza irei dar continuidade no curso.
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se as aulas ficassem gravadas conseguiria tentar em outro horário assistir
Não saberia como seria uma educação EAD, acredito que o ensino presencial seja muito mais proveitoso e
possibilita maior aproveitamento. Em casa temos muitas distrações, e acredito que a qualidade do ensino caia
bastante. As atividades serão realizadas, mas acho que não terão o mesmo nível de aprendizado do que em aulas
presenciais. Concordo com a postura do IFRS em manter as aulas suspensas, é de grande importância manter o
isolamento e se preocupar em manter a qualidade do ensino, que não será a mesma com aulas EAD. Acredito que
mesmo que seja necessário recomeçar o semestre que estamos seja mais proveitoso ao ensino do que aulas EAD
Tenho condições e estou interessado em continuar o curso, desde que com segurança
Necessidade das aulas práticas
Pretendo me formar com qualidade.
Em casa a realidade de meus estudos sofre interferências, por razões de particularidades de meu filho que é autista,
pois ele já está tendo muitas dificuldade na questão escolar dele, aulas on-line, falta de atendimento psicológico,
distanciamento,
etc...
Quando estou em casa, ele quer aproveitar, brincar, jogar, enfim, por isso eu não farei atividade EAD.
Consigo realizar pois, tenho condições e pretendo continuar por ser uma ótima instituição para estudar.
Tenho condições de realizar aulas em casa,no momento não pretendo desistir do curso mas já pensei.
Quero continuar, mas tenho dificuldade em utilizar ferramentas de ensino on-line
Não gostaria de perder todo o ano letivo
Não disponho de tempo livre e como as crianças estão por causa está um pouco difícil de ter um tempo para
estudos..
Pretendo continuar estudando independente da situação.
Em tempos de pandemia aulas e trocas de ideia seria uma ótima opção.
Pretendo continuar o curso pois me identifiquei na área, e tempo pra assistir aulas, ou fazer trabalhos e afins usaria o
mesmo que fosse presencial
Pelo fato de estar tudo atrasado e termos perdido praticamente 1 ano de estudos, acredito que seja muito válido o
ensino a distância.. Pelo menos nesse período de pandemia.
Tenho condições e tempo para realizar atividades a distância
Tenho condições por ter acesso e conhecimento sobre ferramentas online. Pretendo continuar por estar trabalhando
na área que é o que me motiva a continuar.
Pretendo continuar se for possível as aulas remotas, pois se eu perder o ano todo não sei se voltarei ao curso amo
que vem.
São mateiras de grande complexidade, sim até me formar.
Poderia ter alguma dificuldade pois temos poucos aparelhos para acesso a internet , somos três pessoas estudando ,
sendo todos com aulas remotas podendo dificultar a aprendizagem e colidir horários das aulas.
Pretendo continuar cursando pois é um investimento que necessito para o meu trabalho profissional na empresa. E
prefiro aulas presenciais pois tenho mais facilidade de aprender e aulas não presenciais não tenho a mesma
aprendizagem
Pretendo continuar cursando pois é um investimento que necessito para o meu trabalho profissional na empresa. E
prefiro aulas presenciais pois tenho mais facilidade de aprender e aulas não presenciais não tenho a mesma
aprendizagem
Acesso a internet
Transferência para outra universidade
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Tenho condições e vou continuar meus estudos, não possuo nenhum problema que me afaste dos estudos
Pretendo
continuar
meus
estudos
no
IFRS,
pois
me
identifico
com
o
curso.
Se tratando de realizar atividades não presenciais, acredito que sou capaz de realizar, mas temo que a quantidade e
qualidade da aprendizagem caia e não possa ser substituída pela presencial.
Gostaria de continuar meus estudos.
Tenho condições de realizar os estudos on-line e pretendo continuar os estudos
26-nao,pois não possuo um ambiente adequado para estudos,pois preciso de concentração e em casa tem mais
pessoas e animais de estimação e além do mais a Internet é muito ruim e lenta, possuo um notebook, porém não
funciona direito e no momento não posso mandar concertar, teria acesso apenas pelo celular... 27- pretendo
continuar o curso quando retornarmos as atividades presenciais, pelo fato de o nosso curso ter conteúdos muito
complicados, que envolvem química. Tenho dificuldade em algumas disciplinas e acredito que serei prejudicada se
tivermos aulas remotas, claro que gostaria de me formar o quanto antes, porém se tivermos aulas remotamente
pretendo trancar o curso e retomar mais a frente.
Sim, assim como fazemos cursinhos online podemos também fazer aulas online, consigo ter mais concentração em
casa
e
seria
algo
muito
bom
para
todos
os
alunos!
Pretendo continuar os estudos, pois é algo que desejo muito.
26.
Tenho
os
recursos
necessários
para
27. Pois resido em Erechim, e pretendo me formar na instituição.

realizar

atividades

não

presenciais.

Tenho todas as ferramentas necessárias para a realização das aulas de forma remota, porém, haveriam dificuldades
devido às diferenças entre as aulas presenciais e on-line. Podem ocorrer perda de conteúdo devido a ocasionais
perdas de conexão sem falar nas provas e aulas práticas. Também não tenho certeza em como vai funcionar o
sistema de aulas ao vivo, não sei se será possível suportar uma allta quantidade de alunos e o professor ao mesmo
tempo sem nenhum problema de conexão em alguma das partes.
Sim pois tenho acesso a internet podendo receber e enviar atividades sem sair de casa(26)
Pretendo continuar e concluir pois no momento estamos apenas em uma pausa devido a pandemia, acredito e espero
que tudo volte ao normal.(27)
Sim posso participar das não presenciais ainda não sei se continuarei pois me encontro no crupo de risco da covid
19.
Quero terminar logo.
Acredito que as aulas a distância sejam um bom recurso de aprendizado na situação que estamos, e, embora não seja
entendido ou ensinado integralmente os conteúdos, não cogito de forma alguma desistir do curso.
Acho que não podemos ficar 1 ano afastado das aulas. A forma remota seria uma solução para o momento!
Eu já estou fazendo aulas de inglês online e tem sido melhor que presencial, então com certeza posso fazer aulas não
presenciais. Pretendo continuar no Ifrs até me formar. Considerando minhas situações atuais.
Tenho internet e consigo aprender remotamente. Minha internet é inconstante (as vezes não funciona MESMO) mas
se as aulas ficassem gravadas conseguiria tentar em outro horário assistir
Caso o ano seja cancelado, não tenho certeza se continuarei com o curso
Não teria problemas em estudar de casa
Se o ano for cancelado, não tenho certeza se continuarei o curso
Concluir curso
Atualmente estou trabalhando em horário reduzido, tenho bastante tempo para me dedicar aos estudos e acredito não
ter muita dificuldade.
26- Na minha opinião, as aulas presenciais são de muita importancia para uma boa formação acadêmica, então não
acho
viável
ter
aulas
a
distância.
27- Irei continuar meus estudos

24

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Erechim
Departamento de Ensino

Sim, pois tenho acesso a rede de internet e talvez pretenda fazer algum outro curso mas primeiro pretendo finalizar o
curso que estou realizando.
Tenho uma filha de apenas 3 meses
Consigo acompanhar as aulas só tenho um pouco de difículdade para fazer sem muita explicação dos professores
Quero continuar o curso, mesmo que de forma remota, irei me dedicar ao máximo. Já tenho experiências com EAD.
Tenho um pouco de conhecimento sobre as TIC's
Consigo realizar as atividades presenciais com tranquilidade,pois não moro com familiares e/ou dependentes, e
apesar da demora para se ter uma possível resolução da questão das aulas não presenciais pretendo terminar meu
curso, pois irá agregar muito no currículum no futuro.
Tenho condições sim de estudar com aulas nao presencial pois já foi muito tempo perdido e sim pretendo fazer o
vestibular para Engenharia de Alimentos então só estou aguardando para pode continuar os estudos.
Por ser do grupo de risco
Considerando a alta demanda de autodidatismo exigido pela escola de Ensino Médio no momento EAD que estamos
tendo (concomitantemente ao Técnico em Informática), o tempo exigido para a resolução de atividades da escola
chega até mesmo a dobrar, pois boa parte dos professores também não tiveram/têm acesso a ferramentas de vídeo
conferências ou câmera e internet capazes de upar vídeo-aulas. Assim, a compreensão de cada conteúdo tem se
tornado um trabalho mais árduo e, consequentemente, mais demorado. Certamente seria difícil e inviável exigir um
Ead do Técnico, além de que, no meu caso em particular, estou a cuidar do meu irmão e auxiliando-o com suas
atividades EAD do ensino fundamental, incluindo o ensino de conceitos básicos de matemática, o que exige tempo
visto que eu não tenho preparo didático para ensiná-lo com a mesma eficácia que um professor teria
presencialmente.
Com relação à questão 27, pretendo sim continuar, visto que é a área que eu tenho a intenção de graduar-me
futuramente. Justamente por isso, gostaria de receber o melhor suporte de aulas possíveis, o que não ocorreria
remotamente, se comparado às aulas presenciais.
Acho imprescindível super necessário ter aulas on LINE...o IFRS Erechim tem todas as condições e já perdeu muito
tempo... Vão poder constatar que a maioria dos alunos tem condições de participar das aulas. Eu creio.
Tenho uma filha c aulas integral, outra filha fazendo monografia, e trabalhando home office..Eu fico sem acesso aos
computadores..
incontáveis motivos
Continuar estudando mesmo com a pandemia
26- acredito que é possível estudar através de video aulas e conteudos disponibilizados. 27 nao sei como estará
minha realidade no momento final da pandemia pois nao sei quando ela terminará.
Existem diversos problemas na continuidade da educação a distância. Para mim, que tenho acesso, parece uma
descontinuidade da trindade de Ensino, Pesquisa e extensão que torna o IFRS uma instituição de educação completa.
Não planejo uma formação falha, tendo em vista que conheço os professor da área e sei que muitos tem dificuldades
até mesmo com atividades mais básicas em ambiente virtual.
Já estudei EAD não tenho dificuldades, já criei uma rotina de estudos.
26-tenho
acesso
27-qualidade do ensino

a

internet

e

meios

de

acessá-la

com

facilidade.

Tenho como acessar em casa
Apesar de dificuldades em algunas matérias, seria importante continuar com as aulas, nem que não presenciais , para
que possamos manter a matéria fresca na cabeça, com auxilio de professores e colegas.
Sim, porque tenho acesso a internet
Outra profissão/grande desânimo com o curso
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Sim, pq tenho capacidade.
Acho que com o que tenho disponível conseguiria realizar as atividades não presenciais sem muitas dificuldades,
pois tenho internet, notebook, smartphone e tempo para estudar, e continuarei estudando no IFRS pois acho uma
excelente instituição, muito séria e comprometida, a melhor opção para fazer meu ensino superior.
26: não sei se o ensino será semelhante ao presencial, 27: meu objetivo é me formar
Teria condições, pelo motivo de ter um acesso fácil a internet e a possibilidade de se dedicar as estudos.
Pretendo pelo fato de ser um curso Federal, e também pelo fato que tudo isso afetou a população mundial, e assim
aceitaria me readequar conforme a faculdade
Sim, pois possuo computador e internet para o estudo não presencial.
Tenho uma filha de 3 ano que fala o dia inteiro e não dorme a tarde. Ela acorda a hora que eu acordo e dorme a hora
que eu durmo. Se eu acordar às 5h ela acorda junto, se eu for dormir às 2h ela dorme comigo. Por esse motivo tenho
dificuldade de realizar atividades em casa. Eu larguei, emprego, casa, tudo que eu tinha em São Leopoldo para
estudar, eu vim pra estudar e vou estudar. Quero muito ser engenheira.
Tenho uma filha de 3 ano que fala o dia inteiro e não dorme a tarde. Ela acorda a hora que eu acordo e dorme a hora
que eu durmo. Se eu acordar às 5h ela acorda junto, se eu for dormir às 2h ela dorme comigo. Por esse motivo tenho
dificuldade de realizar atividades em casa. Eu larguei, emprego, casa, tudo que eu tinha em São Leopoldo para
estudar, eu vim pra estudar e vou estudar. Quero muito ser engenheira.
Tenho acesso a uma internet de qualidade, e gostaria de continuar a estudar no if, pois é um ensino de qualidade.
Possuo condições para realizar estudos em casa, porém tenho muita dificuldade aprendendo desta forma. Desejo
terminar meus estudos no IFRS, o pouco que presenciei com os professores no primeiro semestre ja me fez enxergar
o quão bom e competente a instituição realiza as atividades no geral.
Acredito q devemos continuar com os estudos...quem tiver muita dificuldade poderia ser agendado atendimento
presencial com os profes com uso de máscara e álcool em gel, com turmas de até cinco pessoas por hora. Se
ficarmos parados vamos perder muito tempo, e temos que aceitar q talvez essa pandemia se prorrogue, temos q nós
adaptar...podemos ser solidários com os colegas que não tem internet e a faculdade pode disponibilizar também
acesso a internet com horários marcados para não aglomerar.
Tenho condições e continuaria meus estudos
Eu acho que deveria ser presencial
Não pretendo realizar atividade não presencial pelo fato que quero aprender em sala, caso contrário teria opitado por
faculdade a distância, também estou trabalhando até 21:30 noite na semana e até 12:00 sabado. manter emprego
quero continuar estudando no IFRS e não tem problema pra mim em espera passar está fase pra retomar com
segurança o presencial
Pretendo continuar para não atrasar ainda mais as matérias e tenho condições de fazer as aulas a distância desde que
se mantenha no mesmo horário do curso presencial.
Quero ser qualificado mas aulas não precenciais atrapalharam pois a várias práticas para fazer
Tenho condições de realizar as atividades não presenciais porque quero recuperar o atraso nas matérias do curso que
estou aplicado. Sim pretendo continuar meus estudos no IFES.
Uma vez que estou no ultimo semestre com o estágio devidamente concluido e não podendo me formar devido ao
bloqueio do ensino.
Consigo ter aulas não presencias pois tenho acesso a internet e equipamentos para isso, e pretendo continuar
estudando pois é o meu futuro.
Tenho condições, continuarei meus estudos
26- Não sei opinar, pois apesar de ter os recursos necessários para fazer aulas online, não sei se consigo ter a
concentração necessária para fazer a atividades, uma vez que estou trabalhando mais do que antes da pandemia e
acabo chegando em casa muito cansada. Além disso resido com meus pais e nao consigo ter um ambiente onde
posso
me
concentrar,
pois
sempre
TV
ou
rádio
ligado
e
conversas
acontecendo.
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27- Pretendo continuar, pois estou quase para me formar e quero terminar o curso.
Pretendo continuar os estudos no IFRS, porém, não sei opinar quanto a questão do ensino remoto.
Pelo que cursei até agora (8 semestres) pretendo continuar caso haja aulas mesmo que remotas ainda em 2020.
Pretendo continuar estudando, pois estou no último semestre e gostaria de me formar. Tenho condições de realizar
todas, ou a maioria, das atividades não presenciais, aulas a distância não seriam problema para mim pois tenho
acesso à internet e aprendo com facilidade.
Não vejo problemas
Sim adoro o IFRS
Disponibilidade de tempo e acesso a internet
26Pois
possuo
acesso
a
27- Pretendo trocar de curso assim que possível.

internet

e

possuo

tempo

diário.

Não tenho computador
Não
consigo
E
não
tenho
todas
as
ferramentas
E pretendo continuar estou no meio do curso ja

absorver
essências

para

rodar

o
os

programa

do

conteúdo
curso

Eu pretendo continuar no IFRS mesmo não realizando atividades presenciais
Dependerá da forma de recuperação
Déficit de aprendizagem( deficuldade )
Acredito que tenha condições de realizar as atividades, pois já faço atividades on LINE e por video chamada no
curso de inglês. Pretendo continuar meus estudos pois tenho interesse pelo curso para minha vida e adoro os
professores.
Acho que já perdemos tempo demais! Uma vergonha!
Tenho condições de conexão de internet boa e tempo disponível para realizar atividade e aula a distância. Não
pretendo parar de estudar no IFRS pois é uma ótima instituição e tenho condições de ir até o campi caso tenha aula
presencial.
Consigo realizar as atividades de maneira correta, mas se em sala de aula alguns professores não conseguem
transmitir conhecimento ficaria mais difícil ainda por Ead!. Pretendo continuar estudando pois estou quase no fim
do curso e gosto muito do mesmo.
26- tenho boa disponibilidade pra realizar tarefas online, uma internet boa, e um local apropriado para estudar...
27-pela confiança depositada na instituição.
Teria algumas dificuldades em relação ao aparelho utilizado, pois possuo um irmão que também estuda, temos
apenas um notebook em casa, o que dificultaria bastante para certas atividades que poderiam depender de uso do
mesmo.
26- não possuo computador para acompanhar e fazer as coisas 27- pretendo continuar sim
Acho que temos que prosseguir com as aulas, pois não podemos ficar parados acredito que a grande maioria tem
acesso às redes sociais/ internet
sim tenho os meios para um estudo a distancia, sim pretendo completar o curso
26- Se as atividades forem feitas pelo período da manhã/noite eu teria total disponibilidade, porém, trabalho no
turno
da
tarde,
o
que
dificultaria
um
pouco
para
mim.
27- Pelo pouco tempo que fiquei na escola já pude perceber que o ensino é de qualidade, e por isso pretendo
continuar.
Tenho condições de realizar atividades não presenciais, e continuarei no IFRS
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Eu conseguiria ter aula EAD, mesmo não sendo muito fã.
Não ficar parado, pois se perdeu o "fio da meada" e sobre continuar no If a qualidade de ensino é ótima
Não tenho acesso a nenhum computador,eu acredito que iria me sair melhor se as aulas fossem presenciais .
Não tenho acesso a nenhum computador,eu acredito que iria me sair melhor se as aulas fossem presenciais .
Tenho condições de realizar as atividades não presenciais pois possuo ferramentas necessárias para que isto
aconteça. Não posso perder mais um semestre sem aproveitamento algum. Quero continuar a.estudar no IFRS,
pretendo.me formar aqui pois o ensino é de qualidade.
Primeiro sobre a 26 acredito que para fazer EAD ou remoto o IFRS tem que dar todas devidas condições para os
estudantes possam fazer o ensino, seja psicológico ou pedagógico, e na atual situação de pandemia e muito
improvável conseguir ter aula dessa forma, sem ter uma real perspectiva de que vá melhorar, e como estudante de
outro Estado, para fazer ensino de forma remota ou EAD eu deveria estar em Erechim para ter as reais condições, e
somente com auxílio estudantil e as bolsas de extensão, ensino e pesquisa, pois com elas geravam a minha renda e
contribuia com a permanência na cidade, e a 27 sim, mesmo que demorasse uma ano eu continuaria, por entender a
real necessidade de não ter aula agora e tbm por entender a gravidade do momento.
26- sim, pois tenho equipamentos e acesso a internet. 27-sim quero continuar, pois o estudo é de qualidade.
Desmotivada e medo de contrair civis sendo q sou responsável pela minha mãe viuva
Tenho dificuldades para aprender em atividades não presenciais, e sim pretendo continuar estudando no IFRS
mesmo sem EAD.
Indiferente qual método será aplicado, tanto presencialmente quando EAD, participaria.
Porque tenho acesso a internet e gosto do curso.
Eu me sinto inseguro por motivos ter ter uma pessoa na família que pertence ao grupo de risco
Tenho acesso e condições de estar acompanhado aulad remotas, e pretendo continuar os estudos pois busco a minha
formação
Pertenço ao grupo de risco, uso transporte coletivo e venho de outra cidade, porém tenho todas as condições de
realizar atividades de forma remota. Quanto a continuar a estudar no IFRS, sim, pretendo continuar.
Primeiro para não perder todo conhecimento que adquiri até agora e segundo porque desejo me formar em design de
moda.
Tenho esquipamentos e internet para realizar atividades não presenciais e desejo continuar estudando no IFRS
Acredito que consiga sim estudar em casa, e não pretendo abandonar o curso
Porque n quero perder um ano letivo
Eu conseguiria acompanhar as aulas e realizar algumas atividades, porém, reconheço que seria mais difícil e
limitado o entendimento dos conteúdos. Pretendo sim continuar os meus estudos no IFRS, tenho consciência de que
quando a situação melhorar, vou ter que estudar e me dedicar mais.
devido a realidade atual faz-se ainda mais importante o prosseguimento dos cursos superiores e técnicos,
principalmente por ter alunos que possuem emprego na aria do curso, ou que seu emprego seja dependente do
mesmo
Estou confiante na retomada e que o ano letivo não será perdido
Quero aprender
26:não, por que prescizamos das aula presenciais para aprender
27:sim por que gosto da área que estudo ,e quero uma boa oportunidade de trabalho.

com

os

professores.

26:não, por que prescizamos das aula presenciais para aprender
27:sim por que gosto da área que estudo ,e quero uma boa oportunidade de trabalho.

com

os

professores.
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Meu curso é composto por pelo menos 95% de aulas práticas, por esse motivo acredito que não seria possível ter
aulas onlines. Outro motivo seria o Projeto de TCC, que não seria possível realizar sem a correção manual dos
desenhos e modelagens, e por último, utilizamos o software audaces e não conseguimos ter acesso ao mesmo.
Tenho plenas condições de ter aulas não presenciais, eu gosto muito do curso, do conteúdo que ele proporciona e
por esse motivo seguiria no curso mesmo se por um tempo ele fosse passado via internet.
Sim , pois não parei de trabalhar nem de fazer as demais atividades, por isso gostaria de continuar...
Mecânica dos Sólidos II, Transferência de Calor e TCC, não gostaria de fazer on-line
Internet é ruim trava bastante e perde o sinal e em questão de continuar estudando gosto do ifrs porque proporciona
uma ótima estrutura e ótimos professores capacitado e um bom ambiente
Quero concluir o curso
Riscos de contagio devido aglomeração
Eu

tenho

uma

boa

internet

e

aparelhos

que

me

permitem

realizar

atividades

remotas.

Gosto muito do ensino do ifrs então independente do que aconteça pretendo continuar meus estudos no ifrs
Acredito que podemos sim, de alguma forma estarmos estudando em casa... tem em vista a situação ... o estudo a
distancia alem de necessario é de grande valor. Aos carentes em alguma situação ...a respectiva tirma junto com o if
pode disponibilizar ajuda e ferramentas para estudo.
Terminar o curso
Acharia encaixar um tempo da noite para os estudos.
Tenho condições de acesso a internet,mas não desitiria dos estudos
Tenho condições recursos e gostaria de ter uma experiência em aulas a distância
Quero continuar os estudos mas meu notebook é muito velho é lento, muita coisa não abriria
Apesar do pouco tempo que tenho, pois cuido dos meus avós, tenho condições e sei o mínimo sobre como usar as
plataformas, mas também sei que tenho colegas que não tem a possibilidade de acompanhar EAD, ou dificuldade
para utilizar as plataformas. Então acho que não seja o melhor caminho nesse momento
26;não
pois
tenho
bastante
dificuldades
27; quero continuar meus estudos sim, mas preciso q seja presencial

em

algumas

matérias

Tenho dois filhos pequenos que estão tendo aulas virtuais e tenho que auxilialos estou trabalhando em dois lugares
para conseguir mais renda familiar pq temos q pagar uma pessoa para ficar com os meus filhos durante o tempo q
estou no 1 trabalho o segundo trabalho é em casa com personalizados...
Tenho dois filhos pequenos que estão tendo aulas virtuais e tenho que auxilialos estou trabalhando em dois lugares
para conseguir mais renda familiar pq temos q pagar uma pessoa para ficar com os meus filhos durante o tempo q
estou no 1 trabalho o segundo trabalho é em casa com personalizados...
Estou apta para realizar as atividades com todos os cuidados necessário.
Consigo realizar atividades não presenciais devido ao acesso a internet e continuarei meus estudos no IFRS pois é
uma ótima instituição.
Pretendo continar, mas tenho dificuldades para entender o conteúdo
Eu não teria grandes dificuldades de fazer atividades não presenciais,e pretendo tentar continuar os estudos
normalmente
Farei meu curso até o final, nem que seja parcialmente online.
26. Acredito que não, pois tenho dificuldade para me adaptar ao ensino EAD e não acho que ele seja eficaz. Além
disso, o momento que estamos vivendo é tenso por inúmeros motivos e, na minha realidade, outras coisas estão
sendo tratadas como prioridade.
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Pretendo continuar meus estudos no IFRS pela qualidade do ensino,no meu ponto de vista algumas matérias do meu
curso são indispensáveis as aulas presenciais.
Presiso estudar para me formar
Pretendo continuar estudando , mas não sei se conseguiria fazer as aulas em casa .
Pretendo continuar estudando , mas não sei se conseguiria fazer as aulas em casa .
Eu conseguiria acompanhar as aulas e realizar algumas atividades, porém, reconheço que seria mais difícil e
limitado o entendimento dos conteúdos. Pretendo sim continuar os meus estudos no IFRS, tenho consciência de que
quando a situação melhorar, vou ter que estudar e me dedicar mais.
26- Motivo: Tendo em vista que estou cursando o 5 semestre e a maioria das disciplinas são práticas, necessitam de
recursos como softwares, máquinas apropriadas, tecidos entre outros, concluo que seja inviável o ensino remoto. E
penso
que
a
qualidade
de
ensino
e
aprendizagem
seria
comprometida.
27- Pretendo continuar os estudos até completar o curso. Todavia, não concordo com ensino remoto.
Sim, pois tenho bastante tempo livre
26. Eu tenho muita dificuldade de entender e realizar atividades presencialmente, então não me vejo em condições
de
realizar
atividades
não
presenciais.
27. Sim, eu quero continuar estudando no IFRS, gosto muito do curso.
Para saber se tenho como fazer atividades não presenciais eu precisaria primeiro ver os horários, como funcionaria e
coisas do tipo. Eu pretendo continuar pois eu realmente quero estudar no ifrs, é uma oportunidade única e não quero
deixar ela passar.
Eu consigo pelo fato de ter privilégio em ter computador e net em casa, e não desisto do curso pq amo ele e quero
muito conclui-lo.
Sobre a questão 26, (não), por se tratar de um semestre com aulas com conteúdo mais prático, e por ter uma internet
não muito boa para estudar online. Sobre a questão 27, pretendo finalizar meu curso no IFRS, pois é um curso que
eu necessito bastante e é no ramo que gosto de trabalhar, pois é um curso ótimo e muito bom.
Estou apta e tenho acesso às aulas e atividades não presenciais, acredito q vai ajudar a não perder o semestre.
Não lido muito com as ferramentas da internet, mas devagar eu sei que vou conseguir, porque gostei muito do
método de ensino do IFRS
Na atual situação acredito que seria a melhor opção, visto que esta pandemia irá durar bem mais do que apenas um
ano.
Muita dificuldade
Tendo em vista que já poderia estar formada, não pretendo desistir, faltando tão pouco para concluir.
26Pois
tenho
internet
e
computador.
27- Sim, pois apesar das dificuldades que estamos enfrentando com a pandemia, o IFRS possui uma ótima qualidade
de ensino, onde quero me formar, e concluir o técnico em informática.
26- não tenho certeza se iria dar conta de fazer atividades não presenciais pois estou tendo muitas atividades da
escola
e
de
outro
curso
que
faço.
27- pretendo continuar, pois gosto do curso e acredito que tenho muito o que aprender ainda.
Tenho dificuldade para aprender a distância.
Não tenho internet ,o sinal e péssimo .E pretendo concluir os estudos de modo presenciais
26. sim pois me vejo com os recursos disponíveis/ 27. ainda não sei se vou continuar estudando no campus Erechim,
talvez eu peça transferência para algum campus mais próximo da minha família.
posso efetuar as atividades e pretendo continuar o curso
Tenho condições para fazer atividades não presenciais devido ao fato de ter uma mesa em meu quarto e uma internet
de qualidade razoável. Eu pretendo continuar meus estudos no IFRS por acreditar que o ensino é de muita qualidade
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e pode abrir muitas portas para mim no mercado de trabalho.
26)Nao sei pq os professores da minha escola agora estao passando tema todo o dia, dai ficaria complicado para
fazer
os
temas
do
ifrs
tbm.
27) Sim
Não
possuo
Pretendo continuar.

aparelhos

bons

pra

poder

ter

aula

online.

Pretendo continuar os estudos no IF, pois é uma instituição de ótima qualidade, atividades não presenciais seriam
uma opção para não nos desligarmos tanto do que desejamos fazer, porém acredito que nem todo mundo teria
facilidade, eu com certeza teria dúvidas, mas sempre se tem uma solução!
Porque considero o curso importante e é melhor termos as aulas online do que esquecermos o conteúdo e perdermos
o semestre
Quero concluir o curso mas me preocupo se será possível adaptar as matérias práticas à distância.
Nao tenho celular no momento para realizar as atividades
Com todas as adversidades, pretendo terminar meus estudos.
Faltando apenas 1 ano para terminar o curso, não pararia agora
Nao conseguiria acompanhar as atividades pois não tenho computador e meu telefone é bem antiguinho , e pretendo
continuar com o curso assim que possível por que amo as aulas e como sou tratada no ifrs
Possuo internet e meios de comparecer nas aulas
Tenho condições de ter aulas não presenciais, bem como pretendo terminar o curso em que estou matriculado.
26- tenho muitas atividades na escola e
27- minha prioridade é concluir as tarefas da escola

certa

dificuldade

de

adquirir

e

manter

o

foco

26 aulas em laboratório. 27otimos professores
Estou preocupada com o ensino e principalmente com a formação... Questão de estudos apenas uma rotina...
Considerando todas as respostas anteriores, conseguirei continuar estudando mesmo não presencialmente
Preciso trabalhar pra ajudar nas despesas de casa
Ainda não sei se irei conseguir continuar...
Tenho condições
Porque tenho condições de flexibilizar minha rotina para dar andamento aos estudos
Porque tenho condições de flexibilizar minha rotina para dar andamento aos estudos
Tenho condições de realizar as atividades em casa, pois no meu caso tenho tempo e local de estudo. Pretendo
continuar os estudos para finalizar o curso, pois falta concluir o 5 semestre e uma matéria que ficou pendente no 2°
semestre.
Porque necessito do estudo
Devemos nos adaptar as ferramentas que possuímos e assim poder seguir com nossos estudos e compartilhando
informações
Sim porque consigo e porque pretendo
26- Primeiramente não possuo computador então não consigo realizar todas as atividades propostas. No momento
também não consigo comprar, felizmente com o auxílio estou conseguindo pagar parte de minhas despesas.. porém
o
momento
está
difícil..
27- Pretendo me formar em breve no IF, porém torce pelas volta as aulas.. tenho certeza que seria melhor para tudo.
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Aula presencial
Com esforço me empenharei para aprender o possível já que não é possível estar presencial na escola. Tenho
algumas dificuldades mas não desistirei mesmo sendo aula online.
Como já tive algumas experiências com as aulas e atividades não presenciais anteriormente, por conta da escola, me
considero apto a realizar, pois não tive problemas.
Não sou muito a favor de atividades não presenciais pois m disperso bastante não estando em um ambiente d sala d
aula p estudos, mas nesse momento pode haver um esforço, mediante avaliação posterior se está se tendo o resultado
desejado
Meus horários de trabalho não estão definidos por causa da pandemia, meus filhos estão sem aula e nos horarios de
folga tem as atividades de escola deles para ajudar, meu pai de idade precisa da minha assistencia.
Tenho condições pois tenho acesso a internet e um notebook e celular se for necessário. Sim, pretendo. Pois não
tenho condições para pagar um universidade privada.
Consigo realizar as atividades quando minha filha dormir ou ficar calma. Pretendo continuar, mas trocar de curso.
Não vou abandonar no final
Devido ter acesso a todas ferramentas necessárias, e dispor de um tempo para estudo, mesmo que pequeno durante o
dia posso realizar atividades não presenciais. Pretendo continuar estudando pois estou em processo final do meu
curso.
Gostaria muito de ter aulas não presenciais pois estou sendo prejudicado na minha vida acadêmica, pois perderemos
um ano letivo, e gostaria que continuasse as aulas que não houvesse prática, isso também irá ajudar muitos de meus
colegas
Estou no último semestre de marketing, pretendo concluir meus estudos pois estou em período de amamentação,
então tenho um tempo disponível para os estudos estando um período em casa. Sobre continuar no IFRS pretendo,
mesmo que com bebê pequeno, tentaria em algumas noites realizar o curso.
Tenho pleno conhecimento e acesso as ferramentas e pretendo continuar pois é meu último semestre
Eu teria sim condições de realizar atividades não - presenciais, mas isso seria um desserviço com os outros alunos
do campus que não têm as mesmas condições que as minhas. O Instituto Federal é para todos, não só para alguns. Se
apenas
um
aluno
não
conseguir
acessar
o
ensino
remoto,
nenhum
deveria.
Quando as aulas presenciais retornarem, eu também retornarei, demore o tempo que for. Mas agora é preciso pensar
que moramos em um país onde existe muita desigualdade social e muitos não possuem os mesmos privilégios que
os meus.
Tenho condições de realizar atividades não presenciais pois disponho de tempo e tenho os equipamentos e
ferramentas digitais que possivelmente irei precisar. Pretendo continuar meus estudos no IFRS pela qualidade e
nível de ensino.
Acho as aulas não presenciais pouco produtivas
Possuo recurso para manter estudo a distância, e sim, pretendo continuar estudos, devido ao fato de não ser
ferramentas próprias e sim, emprestadas, em caso de aula ao vivo por vídeo, necessito obter horários com
antecedência.
26.
Creio
que
27. Tenho condições de continuar.

conseguirei

acomapanhar

as

atividades

Porque eu gosto muito dessa instituição e do que ela me proporciona
acredito que tenha possibilidades em desenvolver as atividades online pois quero concluir os meus estudos o mais
rápido possível para meu desenvolvimento profissional e talvez começar outros cursos.
Devemos nos adaptar as ferramentas que possuímos e assim poder seguir com nossos estudos e compartilhando
informações
Quero aprimorar meus conhecimentos e não pretendo desistir de estudar.
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Tenho condições de realizar atividades remotas e quero continuar meus estudos no IFES pois estou no último
semestre do curso.
Tenho muita dificuldade em aprendizado presencial imagina a distância .
Não pq tenho dificuldades sendo presencial e assim seria maid dificil ainda.
dificuldade de entendimento, continua sim pois logo tudo isso passará
Eu concordo em partes, acho que os estudos online não tem a mesmo eficácia que o presencial e pessoas encontram
dificuldade para entender o conteúdo e o professor estando presente acho que é bem importante!
E eu pretendo sim continuar meus estudos no IFRS mesmo ficando com conteúdo atrasado ou até mesmo perdendo
o semestre ou o ano letivo. O importante agora é passar por essa pandemia.
Não tenho internet ,o sinal e péssimo .E pretendo concluir os estudos de modo presenciais
Em reabilitação pelo inss
26-não tenho condições de fazer aula online porque não tenho ferramentas em acesso em casa ,só celular.27pretendo a concluir o curso quando continuar as aulas presenciais em sala de aula.
Tenho condições de fazer aulas a distância. Contudo pretendo seguir com o curso para meu desenvolvimento.
Tenho dificuldade !!!
Concordo que é preciso ter uma atividade semanal que envolva o curso com os colegas desde que todos consigam
participar
Minha conexão com a internet depende de boas condições climáticas para ser estável, outro motivo é a baixa largura
de banda, que pode apresentar lentidão em uso simultâneo de outros aparelhos.
Eu consigo fazer os temas, então creio que tenho condições de realizar as atividades em casa. Sim pretendo
continuar.
No momento eu tenho condição de realizar as tarefas em casa "online" e nao pretendo desistir dos meus estudos no
IFRS
O Ifrs é instituição de ensino que valoriza a qualidade e se destaca pelos professores
E um curso que e quero completar por ser uma área que eu gosto
26: Nunca participei de nenhuma atividade de ensino a distância e sempre costumei ter problemas para me organizar
para quaisquer tipos de estudos escolares em casa não conseguindo concentração, foco, silêncio e por vezes espaço e
tempo, logo não tenho como dizer com certeza se conseguiria efetivamente ou não realizar tais atividades não
presenciais.
27: Pois gosto da Instituição, de sua estrutura, professores e colaboradores e até logo antes do início das restrições
da pandemia tive uma experiência satisfatória de ensino presencial.
Eu
acho
que
teria
como
E pretendo estudar sim no IFRS sim

estudar

em

casa

pois

tem

meios

para

isso,

Reposta questão 26: Tenho condições de realizar as aulas não presenciais, mas dependendo do conteúdo posso ter
dificuldade para entender. Resposta 27: Sim pretendo continuar os estudos, são muito essenciais para mim.
Pois quero terminar o meu curso, para poder ser um profissional melhor, com isso conseguiria ter aulas online.
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