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APRESENTAÇÃO 
 

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados da avaliação do 
Ensino Remoto no Curso de Filosofia do Campus Caicó referente ao semestre 2020.1, 
iniciado no dia 31 de agosto e finalizado no dia 23 de dezembro de 2020. 

De acordo com o RELATÓRIO GERAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO REMOTO 
SEMESTRE REFERÊNCIA 2020.1 produzido pela a Avaliação Institucional (AAI- 
UERN) “Os instrumentos utilizados foram questionários envolvendo as dimensões 
didático-pedagógicas e autoavaliação no processo de desenvolvimento das 
atividades. Esses instrumentos foram aplicados sob duas perspectivas: docentes e 
discentes”. 

O referido relatório ainda aponta que “O Ensino Remoto não se confunde com 
a Educação a Distância - EAD, pois o primeiro foi acionado emergencialmente para 
suprir o ensino presencial impossibilitado no contexto da Pandemia do COVID-19 e 
não possui currículo específico e nem material didático próprio de um ensino a 
distância. Por esse motivo, coube aos professores, com apoio pedagógico 
institucional, fazer as melhores adequações para ir ao encontro formativo dos 
discentes com mediação online. O Ensino Remoto na UERN foi regulamentado pela 
Resolução nº 28/2020 - CONSEPE1, de 13 de agosto de 2020”. 

Sobre a avaliação a AAI- UERN a considera “[...] como um meio de 
autoconhecimento da instituição sobre o que realiza em suas diferentes formas de 
atuação, no caso específico deste instrumento, trazemos um recorte da ação principal 
e mais abrangente da instituição, que é a formação acadêmica-profissional e cidadã 
viabilizada pelo/no ensino de graduação. O ensino remoto foi acionado na instituição 
em um cenário amplo de discussão nacional sobre a viabilidade, a potência e os 
entraves de oferta de um semestre mediado pelas tecnologias digitais com uso de 
interfaces de comunicação e de conteúdo para todos os alunos dos multicampi da 
instituição. Em um longo caminho de comissões, discussões, formação continuada e 
aprovação do calendário no CONSEPE, a UERN instituiu o ensino remoto como forma 
de viabilizar a oferta do ensino de graduação respeitando o distanciamento social 
preconizando como condição de manutenção da saúde e da vida dos seus discentes 
e corpo de servidores”. 

Especificamente sobre o ensino remoto, o Relatório da AAI-UERN recorda que 
“Não tendo outra alternativa, o ensino remoto protagoniza o ensino de graduação em 
2020.1, com a busca constante dos setores (Pró-reitorias, Diretorias, Unidades 
Acadêmicas, Sindicatos) de amenizar as dificuldades de acesso dos discentes e a 
ausência de um letramento digital que desse condições aos docentes e discentes de 
interagirem por meio das plataformas digitais disponibilizadas pela UERN, em especial 
as dos GSuíte, como Classroom e Google Meet. A escuta atenta e sensível dos 
discentes e docentes é condição para percebermos como significaram a experiência 
do ensino remoto, realçando suas potências, suas dificuldades e possibilidades para 
pensar a melhoria da formação, seja no presencial, no ensino híbrido ou no ensino 
remoto”. 
 
  

 
1 processo-04410023002534202048 (uern.br) 

http://www.uern.br/controledepaginas/documentos-legislacao-consepe/arquivos/5105resolucao_n0_2020_028___consepe___determina_inicio_ano_letivo_2020_da_uern_e_altera_as_atividades_academicas_referente_ao_semestre_letivo_2020_1.pdf
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METODOLOGIA 
 

A avaliação realizada, de acordo com o RELATÓRIO GERAL DE AVALIAÇÃO 
DO ENSINO REMOTO SEMESTRE REFERÊNCIA 2020.1 produzido pela a Avaliação 
Institucional (AAI- UERN), “[...] constituiu-se em dois questionários: formulário do 
professor e formulário do aluno, disponibilizados no Google Forms no período de 10 
a 30 de novembro, com questões objetivas de múltipla escolha e uma questão aberta 
para contemplar um pouco mais as opiniões plurais que extrapolam as possibilidades 
apresentadas nas questões”. 

Os dados gerais da avaliação, ainda de acordo com o referido relatório, são os 
seguintes: “O semestre de 2020.1 contou com a matrícula em componente curricular 
de 9.171 discentes (DINF/UERN, 2020), desses, 45% responderam ao instrumento, 
totalizando uma considerável participação de 4.134 discentes. Registra-se também a 
participação de 689 docentes, dentre eles efetivos e contratados, o que corresponde 
a um percentual de 74% se considerarmos o total de 925 professores 
(PROGEP/UERN, 2020) em atividade na UERN”. 
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AVALIAÇÃO INTERNA 
 

A AAI-UERN aponta que “o processo de Avaliação Interna da UERN tem como 

objetivo acompanhar, monitorar e contribuir com ações que venham valorar os 

aspectos considerados significativos e melhorar os aspectos que ainda não 

alcançaram os resultados esperados no processo formativo dos graduandos”. A 

Comissão Setorial de Avaliação (COSE) do Curso de Filosofia apresenta, a seguir, os 

Relatórios da Avaliação dos Discentes e dos Docentes com análise dos gráficos 

produzidos a partir das respostas aos questionários. 
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RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DOS DISCENTES 
 
1 Participação do Campus Caicó 
 
O gráfico 1 apresenta um significativo percentual de discentes que aderiram à 
avaliação em todos os campi da UERN. O ensino remoto, amplamente discutido no 
âmbito da instituição com todos os segmentos, foi tema de lives acadêmicas em todo 
o Brasil antes do início do semestre acadêmico nas IES. Na UERN, o início do 
semestre letivo 2020.1 se deu em setembro de 2020, depois de uma série de 
discussões, formações, capacitações e disponibilização de auxílio digital para uma 
parte dos alunos. 
 

Gráfico 1 – Participação discente por campus 

 
Após análise dos dados gerais da UERN, de um quantitativo de 4.134 de estudantes, 
190 (cento e noventa) estudantes do Campus Caicó participaram do processo de 
avaliação do Ensino Remoto, o que equivale a 4,6% da totalidade dos estudantes da 
Universidade. Nesse aspecto também pode ser observado que o Campus Caicó é o 
menor campus da Universidade, abrange três cursos: Filosofia, Enfermagem e 
Odontologia.  
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2 Participação do curso de filosofia na avaliação da UERN 
 

Gráfico 2 – Participação do curso de filosofia 
 

 
 
Assim, ao verificar a participação de discentes do curso de filosofia no processo geral 
da IES, foi constatado que 60 responderam aos questionários. Isso indica que dos 190 
discentes do Campus que foram avaliados, 31,5% são de filosofia. Ao avaliarmos o 
quantitativo interno de 106 (cento e seis) estudantes do curso percebe-se que 
participaram do processo de Avaliação do Ensino remoto 56% do total. 
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3 Se identifica como pessoa com deficiência? 
 

Gráfico 3 – Discentes com deficiência 
 

 
 
Um número muito pequeno de discentes do Curso de Filosofia se identifica como 
pessoa com deficiência, apenas 1,7% (um vírgula sete por cento). De qualquer modo, 
é sempre importante que docentes estejam atentos para identificar cada caso. 
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4 Assistência didático-pedagógica para atender necessidades especiais 
 

Gráfico 4 – Assistência para discentes com necessidades especiais 

 
Dos discentes que se reconheceram como pessoas com deficiência, mais de 60% 
declararam que obtiveram assistência didático-pedagógica para atender as suas 
necessidades. Porém, mais de 35% ainda consideraram que não recebem a 
assistência necessária. Esse é um aspecto negativo que merece atenção. 
 
  



 

 
15 

5 Os professores apresentaram e discutiram o PGCC na primeira aula de cada 
componente curricular? 
 

Gráfico 5 – Apresentação de PGCC 

 
 
A partir da análise do dado, para 80% dos discentes todos os docentes apresentaram 
o PGCC no primeiro dia de aula. Porém, 20% ainda consideram que apenas parte dos 
docentes apresentaram o programa da disciplina. Esse valor parece baixo, mas como 
é um aspecto obrigatório das atividades docentes, então merece destaque. 
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6 Como você avalia a coerência entre o PGCC e o conteúdo disponibilizado 
nas aulas? 
 

Gráfico 6 – Coerência entre PGCC e aulas 
 

 
85% dos discentes perceberam coerência excelente ou boa entre PGCC e o conteúdo 
disponibilizado nas aulas. Por sua vez, em torno a 15% apontaram que essa coerência 
é ou regular ou ruim.  
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7 Em sua residência você tem um ambiente adequado para acompanhar as 
disciplinas/componentes curriculares no formato remoto? 
 

Gráfico 7 – Existência de ambiente adequado nas residências 
 

 
Mais de 56% dos discentes apontaram que possuem um ambiente adequado em sua 
residência para acompanhar as atividades acadêmicas no formato remoto. Entretanto, 
43,3% afirmaram não dispor de ambiente adequando, o que se revela um problema 
para o ensino remoto. 
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8 Você tem acesso à internet em sua residência? 
 

Gráfico 8 – Acesso à internet na residência 
 

 
Os discentes que afirmaram possuir internet em casa são a maior parte do universo 
de resposta, isto é, 95%. A penas 5% por cento ainda apontam não ter acesso à 
internet em casa. 
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9 Sua internet atendeu a demanda no decorrer do ensino remoto? 
 

Gráfico 9 – Internet e demanda do ensino remoto 
 

 
Apesar da maioria dos discentes possuírem acesso à internet em suas residências, 
53,3% consideraram que a internet própria atendeu parcialmente e 11,7% afirmaram 
que não atendeu a demanda das atividades remotas. Esse é mais um problema para 
o ensino remoto na atual conjuntura. Apenas 35% consideraram que a internet em 
suas residências atende totalmente as necessidades das atividades acadêmicas 
neste formato de ensino. 
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10 Você possui equipamento(s) (computador, tablet e/ou celular) que atende(m) 
satisfatoriamente às demandas propostas para as atividades no ensino de 
graduação? 
 

Gráfico 10 – Equipamentos para atender demandas do ensino remoto 
 

 
 
A maioria dos discentes afirmaram possuir algum equipamento que atende 
satisfatoriamente as demandas do ensino de graduação remoto. Porém, 10% não 
possuem o equipamento, o que revela um problema, pois sem equipamentos parte 
dos discentes, independente do percentual, não terá acesso ao ensino remoto.  
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11 Você necessitou de auxílio digital para participar do ensino remoto? 
 

Gráfico 11 – Necessidade do auxílio digital para participar do ensino remoto 
 

 
As demandas referentes à internet e aos equipamentos necessários analisados nos 
quadros anteriores e que revelaram problemas estruturais para os discentes seguirem 
o ensino remoto se complicam quando o acesso ao “auxílio digital” não alcança todos 
aqueles que necessitam. O quadro revela que 30% dos discentes do Curso de 
Filosofia precisaram de “auxílio digital”, mas mais da metade desse número não foi 
atendido. O quadro, portanto, revela mais um problema estrutural para o ensino 
remoto na UERN. 
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12 Você tem facilidade em usar os instrumentos e recursos didáticos de 
suporte ao ensino remoto? 
 

Gráfico 12 – Uso dos instrumentos e recursos didáticos 
 

 
O ensino remoto exige internet e equipamentos que possam atender a demanda das 
aulas. Além disso, é necessário que os discentes possam saber usar não só os 
equipamentos, mas também os recursos didáticos que esses oferecem. Portanto, que 
os discentes não saibam ou não tenham facilidade em usar esses aparatos trazem 
consequências para os bons resultados do ensino remoto. Assim, que mais de 50% 
dos discentes não saibam ou saibam apenas parcialmente usar esse aparato é 
negativamente significativo para a realização do ensino remoto. Não ter ambiente 
propício para o estudo remoto em casa, não ter acesso à internet ou equipamentos e 
não receber o “auxílio digital” se agrava quando os discentes, mesmo que tivessem 
os equipamentos não os soubessem usar. 
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13 Você participou de capacitações ofertadas pela UERN para a inserção ao 
ensino remoto? 
 

Gráfico 13 – Participação em capacitação para o ensino remoto 
 

 
 
Parte-se do fato que a UERN ofereceu capacitações para o ensino remoto, mas não 
se compreende os motivos que levaram mais de 50% dos discentes não participarem 
das mesmas. Não tinham acesso à internet? O horário das capacitações não era 
acessível? Não consideraram necessário, pois já sabiam usar os instrumentos e 
recursos didáticos? De qualquer modo, parece necessário também perguntar se os 
discentes, de modo autônomo, se preocupam com a própria formação. O gráfico 
revela que a UERN ofereceu formação, mas mais da metade dos discentes não 
participaram.  
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14 Você conhece o UERN Conecta? 
 

Gráfico 14 – Conhecimento do UERN Conecta 
 

 
 
Neste quesito, a maior parte dos discentes (63,3%) revelou não conhecer a 
capacitação UERN Conecta, enquanto 36,6% apontou conhecê-la. Esta última 
porcentagem corresponde a 32 estudantes, dos quais 12 apontam fazer uso dos 
recursos didáticos que foram apresentados na formação e 10 revelam não utilizar 
estes recursos.  
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15 Você fez uso de alguma plataforma e/ou aplicativo nas 
disciplinas/componentes curriculares que você está cursando no formato 
remoto? 
 

Gráfico 15 – Uso de plataformas e aplicativos no ensino remoto 
 

 
Entre os estudantes que responderam ao questionário, 93,3% indicaram ter utilizado 
alguma plataforma no ensino remoto e apenas 6,7% revelaram o contrário, ou seja, 
não utilizaram nenhuma plataforma. Há que se considerar o(s) motivo(s) que fizeram 
com que este último percentual de alunos não tenha utilizado plataforma alguma no 
semestre remoto, bem como a condição e o método de participação destes nas 
atividades acadêmicas deste período.  
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16 Qual plataforma e/ou aplicativo foi/foram utilizado/s para a mediação e 
disponibilização de conteúdo? 
 

Gráfico 16 – Plataformas e aplicativos utilizados no ensino remoto 

 
 
Considerando o número de estudantes que indicaram no questionário de avaliação ter 
utilizado alguma plataforma e/ou aplicativos no ensino remoto e as plataformas que 
foram apontadas temos a seguinte porcentagem de utilização (ordem decrescente): 
Google Classroom – 96,4%; Google Meet - 89,3%; Whatsapp - 78,6%; Plataforma 
Íntegra – 48,2%; Youtube - 19,6%; Telegram - 3,6%; Outros - 3,6%; Zoom - 1,8%. 
Ainda neste quesito, avaliamos a quantidade de plataformas e/ou aplicativos indicados 
pelos discentes e concluímos que: 7,1% dos estudantes utilizaram apenas uma 
plataforma/aplicativo; 14,3% utilizaram duas plataformas/aplicativos; 28,6% utilizaram 
três plataformas/aplicativos e 48,2% utilizaram quatro plataformas ou mais. 
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17 Como você avalia a experiência do uso da plataforma e/ou aplicativo? 
 

Gráfico 17 – Experiência no uso da plataforma e/ou aplicativo 
 

 
 
Neste quesito podemos perceber que a maior parte dos estudantes (67,9%) 
considerou sua experiência no uso das plataformas e aplicativos como excelente ou 
boa. Mas uma percentagem considerável de 32,1% descreveu-a como regular ou 
ruim. Dentre os fatores que influenciaram esta resposta possivelmente estão a 
novidade da utilização de algumas plataformas – acrescida da falta de conhecimento 
e habilidades com as mesmas que poderia ter sido ao menos reduzida com a 
formação UERN Conecta; a falta de equipamentos e conexão de internet adequada, 
entre outros. 
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18 Quantos componentes curriculares você está cursando? 
 

Gráfico 18 – Quantitativo de componentes curriculares cursando 

 
 
Quanto ao número de componentes curriculares cursados pelos estudantes 
obtivemos os seguintes dados: 13% cursaram apenas 1 componente; 1,7% cursou 2 
componentes; também 1,7% cursou 3 componentes; 6,7% cursaram 4 componentes; 
31,7% cursaram 5 componentes e 45% cursaram 6 ou mais componentes. Unindo a 
quantidade de componentes aos desafios e novidades próprios do uso das 
ferramentas e demais aspectos do ensino remoto podemos entender o cansaço físico 
e mental que tantos discentes reclamaram durante o período vivenciado. 
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19 Como você avalia o volume de atividades solicitadas em relação ao tempo 

disponível para executá-las com qualidade? 

 
Gráfico 19 – Volume de atividades e tempo para execução 

 

 
No que diz respeito à relação entre o volume de atividades solicitadas e o tempo 
disponível não somente para executá-las, mas para fazê-lo com qualidade, 43,3% dos 
estudantes julgaram inadequado, com sobrecarga de atividades, todavia conseguiram 
cumprir os prazos mesmo em detrimento da qualidade dos trabalhos. Um grupo que 
representa 36,7% do conjunto universo de respostas consideraram o tempo e o 
volume de atividades adequados sem prejuízos para a qualidade dos trabalhos. Por 
fim, 20% ainda apontaram uma inadequação dos dois elementos resultando em 
prejuízos para a qualidade das atividades e no atraso da entrega. 
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20 Como você avalia a experiência com o ensino remoto? 
 

Gráfico 20 – Experiência com o ensino remoto 
 

 
 
Com relação à experiência do ensino remoto vivenciada no semestre 2020.1 assim se 
posicionaram os estudantes: 38,3% consideraram excelente ou boa, 36,7% 
consideraram regular, 23,3% consideraram ruim, ainda 1,7% afirmou não ter uma 
opinião sobre isso. Entre aqueles que avaliaram a experiência como excelente ou boa 
e aqueles que a consideraram regular há apenas uma pequena diferença com 
vantagem para o primeiro grupo. Mesmo assim, é muito notável o grupo que não fez 
uma avaliação tão boa – regular ou ruim. Ele soma exatos 60% das respostas à 
avaliação. O que nos leva a concluir que há muito o que se pontuar das vivências 
geral e individual deste formato de ensino.  
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21 Como você avalia sua participação no decorrer das atividades? 
 

Gráfico 21 – Participação no decorrer das atividades 
 

 
 
Acerca de sua participação nas atividades acadêmicas através do ensino remoto, 60% 

dos estudantes avaliaram como excelente (16,7%) ou boa (43,3%). Já 28,3% 

avaliaram como regular, 10% como ruim e 1,7% declarou não ter uma opinião. Este 

dado parece contrastar com os do quesito anterior quando também 60% afirmam não 

ter uma boa experiência com o ensino remoto. 
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22 Como você avalia sua autonomia para a prática de estudos individuais no 
ensino remoto? 
 

Gráfico 22 – Autonomia para os estudos remotos 
 

 
Esse aspecto da avaliação merece atenção, pois a autonomia requerida dos discentes 

quanto aos próprios estudos no ensino remoto é importante para a qualidade e 

aproveitamento dos mesmos. 51,7% consideram que possuem uma autonomia 

excelente ou boa. Porém, quase a metade dos discentes que responderam ao 

questionário, ou seja, 48,4%, consideraram ter uma autonomia ruim ou regular. Dessa 

forma, tendo em vista o aspecto “autonomia” para a qualidade do ensino remoto, 

parece ser necessário que docentes e a própria UERN possam trabalhar de modo que 

os discentes adquiram cada vez mais autonomia no próprio processo de 

aprendizagem. 
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23 Como você avalia sua interação/participação as aulas remotas? 
 

Gráfico 23 – Interação/participação nas aulas remotas 
 

 
Esse aspecto contrasta, em parte, com o que vimos anteriormente. Se quase metade 
dos discentes consideram de modo negativo (regular ou ruim) a própria autonomia, 
66,7% consideraram que excelente e boa a própria interação/participação nas aulas 
remotas. Talvez isso indique que quando o discente avalia o quesito “autonomia” 
considere as atividades assíncronas que requerem dele maior autonomia do que as 
aulas síncronas. Por outro lado, quando avalia sua interação/participação está se 
referindo as atividades síncronas. Assim, se a autonomia é pouca com relação aos 
próprios estudos, parece que os discentes buscam participar e aproveitar mais as 
atividades síncronas. Por sua vez, 33,3% consideraram a interação/participação como 
ruim (13,3%) ou regular (20,0%). 
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24 Como você avalia seu aprendizado no ensino remoto em relação aos 
objetivos propostos pelo componente curricular? 
 

Gráfico 24 – Aprendizado versus objetivos propostos 
 

 
A pergunta acima supõe que os docentes apresentaram o PGCC do componente 
curricular e os discentes conhecem os objetivos propostos para a disciplina. Além 
disso, que ao final do curso os discentes foram capazes de avaliar a própria 
aprendizagem e compará-la com aqueles objetivos. Se de fato tal avaliação pessoal 
sobre o próprio desempenho aconteceu, não saberemos. O gráfico, por outro lado, 
indica que apenas 40% dos discentes consideram a própria aprendizagem comparada 
com os objetivos propostos como excelente (10%) ou boa (30%). Isso significa que 
para 60% dos discentes a própria aprendizagem foi regular (41,7%) ou ruim (18,3%). 
É um número que preocupa, pois temos mais da metade dos discentes que 
consideram que os objetivos de aprendizagem nos componentes curriculares não 
foram alcançados. 
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25 Como você avalia as metodologias adotadas no ensino remoto? 
 

Gráfico 25 – Metodologias adotadas no ensino remoto 
 

 
 
Quando o tema é “metodologias” aplicadas ao ensino remoto, 56,6% consideraram 
que as metodologias adotadas foram excelentes (13,3%) ou boa (43,3%). Porém, 
41,6% consideraram como ruins (8,3%) e regular (33,3%); outros 1,7% não tem 
opinião sobre o tema. Somando esses últimos percentuais, mais de 43% não estão 
satisfeitos com as metodologias adotadas no ensino remoto.  
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26 Como você avalia a disponibilidade do professor para atender as demandas 
advindas das atividades assíncronas? (EX: e-mail, mural de comentário, 
mensagens em aplicativos de comunicação, etc.) 
 

Gráfico 26 – Disponibilidade do professor para atender demandas 
 

 
O ensino remoto com as modalidades de aulas síncronas e assíncronas exige 
docentes disponíveis para atender as demandas dos discentes. Tal exigência pode 
sobrecarregar os docentes. Para tanto, uma solução seria colocar as atividades 
assíncronas no mesmo dia e horário das atividades síncronas. Porém, como vemos 
no gráfico, 81,7% consideram como excelente (35,0%) e boa (46,7%) a 
disponibilidade dos docentes. Assim, em um contexto no qual os discentes tem pouca 
autonomia para levar adiante a própria aprendizagem é imprescindível para que os 
discentes alcancem os objetivos de aprendizagem. Cabe ressaltar, ainda, que 18.4% 
consideraram a disponibilidade dos docentes é ruim (1,7%) e regular (16,7%). 
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27 Como você avalia o retorno/correções realizado(as) pelos professores das 
atividades enviadas no ensino remoto? 
 

Gráfico 27 – Retorno/correções das atividades 
 

 
 
O gráfico acima, pode ser relacionado com o gráfico anterior. Dessa forma, se a 
maioria dos discentes analisou positivamente a disponibilidade dos docentes, não 
surpreende que 66,6% estejam satisfeitos com o retorno ou avalição das atividades 
enviadas no ensino remoto. Porém, tendo em vista o gráfico anterior, compreende-se 
que é possível melhorar o gráfico atual, pois ainda 33,3% consideram o retorno das 
avaliações como regular (28,3%) e ruim (5,0%). 
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28 Você tem interesse em cursar outra disciplina de forma remota? 
 

Gráfico 28 – Interesse em cursar disciplinas em formato remoto 
 

 
 
As dificuldades com relação a ambiente propício, internet, equipamentos, autonomia 
e outros aspectos avaliados no questionário estão refletidos nesse último gráfico. A 
maior parte dos discentes (55,5%) não tem interesse de cursar outra disciplina no 
ensino remoto. Esse é um aspecto que merece consideração mais atenta. Sabemos 
que o ensino remoto foi “imposto” tendo em vista às restrições sanitárias para 
discentes que estavam fazendo o curso presencial ou pretendiam fazê-lo. Sendo 
assim, é compreensível a rejeição pelo ensino remoto. Isso também significa que o 
ensino remoto não substitui as atividades presenciais e tudo aquilo que significa se 
encontrar diariamente com outros discentes em sala de aula. 
 
  



 

 
39 

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 
 

29 Quantidade de docentes de filosofia que responderam aos questionários 
 

Gráfico 29 – Docentes que responderam à avaliação 

O corpo docente do curso de Filosofia é composto por 11 professores. Podemos 

constatar com ajuda do gráfico que 100% deles participaram da avaliação. 

Consideramos que esta participação, tanto quanto a do corpo discente, é essencial 

para favorecer a compreensão da realidade vivenciada no semestre remoto e para o 

planejamento de novas práticas didático-pedagógicas. 
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30 Em quais cursos você seleciona? 

 

Gráfico 30 – Cursos nos quais leciona 

 

 
Dos docentes do departamento de filosofia, 72,7% lecionaram apenas no curso de 

filosofia. Enquanto 9,1% lecionaram em filosofia e odontologia e 18,2% em filosofia e 

enfermagem. 
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31 Você tem acesso à internet em sua residência? 

 

Gráfico 31 – Internet na residência 

 

 
Todos os docentes responderam afirmativamente que possuem internet na própria 

residência. Esse aspecto é importante, pois garante o ensino remoto. 
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32 Sua internet atendeu a demanda no decorrer da disciplina remota? 

 

Gráfico 32 – A internet atendeu a demanda 

 

 
Embora 100,0% dos docentes possuam internet em sua residência, 9,1% afirmou que 

a internet não atendeu a demanda para a disciplina remota e 90,9% consideraram que 

a internet foi suficiente para o atendimento da demanda do ensino remoto. 
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33 Você possui equipamento(s) (computador, tablet e/ou celular) que atende(m) 

satisfatoriamente às demandas propostas para as atividades remotas no ensino 

de graduação? 

 

Gráfico 33 – Equipamentos que atendem as demandas do ensino remoto 

 

 
Esse gráfico, articulado, com o anterior indica que pelo menos um docente nem possui 

internet nem equipamentos adequados à demanda do ensino remoto, pois 

novamente, 9,1% responderam negativamente e 90,9% afirmaram possuírem 

equipamentos adequados à demanda. 
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34 Em sua residência você tem um ambiente adequado para ministrar as 

disciplinas/componente curricular no formato remoto? 

 

Gráfico 34 – Ambiente adequado na residência dos docentes  

 

 
O gráfico em questão aponta que todos os docentes possuem ambiente adequando 

em suas residências para as aulas de ensino remoto. 
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35 Apresentou e discutiu o PGCC? 

 

Gráfico 35 – Apresentação e discussão do PGCC 

 

 
Item obrigatório no início dos componentes curriculares, todos os professores 

responderam afirmativamente e consideraram que apresentou e discutiu o PGCC. 
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36 Você tem facilidade em usar os instrumentos e recursos didáticos de 

suporte ao ensino remoto? 

 

Gráfico 36 – Facilidade em usar os instrumentos e recursos didáticos 

 

 
Neste quesito, 45,5% dos docentes afirmam ter facilidade com os instrumentos e 

recursos didáticos utilizados como suporte do ensino remoto, no entanto, a maioria 

(54,5%) ainda avalia que tem uma facilidade parcial no que tange à utilização dessas 

ferramentas. 
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37 Você participou de capacitações ofertadas pela UERN para inserção ao 

ensino remoto?  

 

Gráfico 37 – Participação nas capacitações ofertadas pela UERN 

 

 
A maior parte dos professores, 90,9%, afirmam ter participado das capacitações 

ofertadas pela UERN para inserção no ensino remoto. Apenas um pequeno grupo que 

contabiliza 9,1% dos docentes revela não ter participado das formações. Certamente 

esta ampla participação fez com que boa parte dos docentes desenvolvessem os 

traquejos – ao menos parcialmente, como dito no quesito anterior – para lidar com os 

recursos digitais com os quais foram desenvolvidas as atividades acadêmicas no 

semestre letivo remoto 2020.1. 
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38 Qual plataforma e/ou aplicativo foi/forma utilizado/s no componente 

curricular que você está ministrado no formato remoto? 

 

Gráfico 38 – Plataformas e aplicativos utilizados 

 

 
 

Entre as plataformas mais apontadas pelos professores estão: o Google Classroom, 

utilizado por 100% dos docentes; o Google Meet e o Whatsapp, ambos utilizados por 

90%; a Plataforma Íntegra, utilizada por 63%; o Youtube, utilizado por 36,4% e o 

Zoom, utilizado por apenas 9% dos educadores. Este dado reforça o que foi apontado 

pelos alunos e que apresentamos no item 16.   
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39 Na sua atuação docente durante o ensino remoto você conseguiu 

desenvolver uma comunicação com estudante de forma: 

 

Gráfico 39 – Comunicação estabelecida com os discentes 

 

 
No tocante à comunicação estabelecida entre professores e alunos, 90,9% dos 

docentes afirmaram ter conseguido estabelecer comunicação síncrona e assíncrona. 

Contudo, 9,1% (isto é, um/a professor/a) só conseguiu se comunicar com os discentes 

de maneira assíncrona. 
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40 No componente ofertado, havia algum aluno com deficiência? 

 

Gráfico 40 – Alunos com deficiência nas disciplinas ofertadas 

 

 
Unanimemente, os docentes apontaram não terem recebido nenhum estudante com 

deficiência nas turmas de componentes curriculares ofertados. 
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41 Como você se avalia em relação a clareza da apresentação dos conteúdos 

(slides, vídeos, textos, mediação etc.) utilizadas no ensino remoto? 

 

Gráfico 41 – Clareza da apresentação dos conteúdos 

 

 
 

Os docentes foram convidados a apontar uma autoavaliação sob o aspecto da clareza 

da apresentação de conteúdo no formato do ensino remoto vivenciado no semestre 

letivo. Nesse sentido, 27,3% dos educadores avaliaram como excelente; 63,6% como 

bom/boa e 9,1% como regular.  
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42 Como você avalia a comunicação e as orientações sobre a disciplina quanto 

aos dias e horários das aulas remotas, disponibilidade de materiais, atividades 

e avaliações? 

 

Gráfico 42 – Comunicação e orientações sobre a disciplina 

 

 
De modo muito positivo, os docentes avaliaram como excelente ou boa a 

comunicação e as orientações sobre as disciplinas que ofertaram. 54,5% dos 

professores avaliaram este aspecto como excelente e 45,5% avaliaram com boa. 
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43 Como você avalia a coerência entre o PGCC e o conteúdo disponibilizado 

nas aulas? 

 

Gráfico 43 – Coerência entre o PGCC e o conteúdo das disciplinas 

 

 
Quanto à coerência entre o PGCC e o conteúdo disponibilizado nas aulas dos 

componentes curriculares ofertados, 72,7% dos professores avaliariam como 

excelente. Já 27,3% avaliaram como boa. O que nos indica um bom resultado no que 

concerne ao planejamento das ações pedagógicas e a aplicação do decorrer do 

semestre com o curso da disciplina. Esse resultado positivo merece ser comparado 

com o gráfico que mede a relação entre os objetivos propostos no PGCC e a 

aprendizagem dos discentes, ambas as respostas são positivas. 

 

  



 

 
54 

44 Como você avalia o domínio de conteúdo em relação ao componente 

curricular ofertado? 

 

Gráfico 44 – Domínio de conteúdo em relação ao componente curricular 

 

 
Coincidentemente, neste item os dados chegaram à mesma porcentagem que no item 

anterior. Também aqui 72,7% dos professores avaliariam como excelente. Já 27,3% 

avaliaram como boa. Quase foi obtido um resultado idêntico no que diz respeito à 

indicação de cada professor no item anterior e neste, todavia dois professores 

modificaram sua resposta. 
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45 Como você avalia a coerência entre os conteúdos das aulas e as atividades 

avaliativas realizadas? 

 

Gráfico 45 – Coerência entre os conteúdos das aulas e as atividades avaliativas 

 

 
Outra avaliação positiva se dá quanto à coerência entre os conteúdos das aulas e as 

atividades avaliativas realizadas. Neste aspecto, 54,5% dos educadores apontaram 

“excelente”, enquanto 45,5% apontaram “boa”. 
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46 Como você avalia a sua disponibilidade para atender as demandas advindas 

dos alunos em momentos assíncronos? (Ex: e-mail, mural de comentários, 

mensagens em aplicativos de comunicação, etc.) 

 

Gráfico 46 – Disponibilidade para atender as demandas advindas dos alunos em 

momentos assíncronos 

 

 
Apesar da divisão de atividades síncronas e assíncronas, este formato não exclui a 

disponibilidade do professor para atender os estudantes mesmo que seja 

encaminhada uma atividade não simultânea. Sobre esta disponibilidade, 63,6% dos 

docentes avaliaram a sua disponibilidade como excelente e 36,4% avaliaram como 

boa. Esse gráfico quando comparado com as respostas dos discentes revela que tanto 

docentes e discentes avaliam positivamente a disponibilidade dos professores do 

departamento. 
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47 Como você avalia o interesse dos alunos pelas atividades propostas pelo 

ensino remoto? 

 

Gráfico 47 – Interesse dos alunos pelas atividades propostas 

 

 
Um dos grandes desafios dos professores durante o semestre remoto foi despertar ou 

manter o interesse dos alunos pelas atividades realizadas isoladamente ou mesmo 

frente à tela gélida de um dispositivo eletrônico. Neste quesito, 9,1% dos educadores 

apontaram que houve um excelente interesse; 81,8% avaliaram como bom e ainda 

9,1% avaliaram como regular. Um resultado não surpreendente, mas que necessita 

ter suas razões/motivações consideradas e refletidas. 
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48 Como você avalia a capacidade de operacionalização dos recursos didáticos 

pelos alunos? 

 

Gráfico 48 – Capacidade de operacionalização dos recursos didáticos pelos alunos 

 

 
Além de solicitar que os professores avaliassem a sua própria experiência de 

utilização das ferramentas digitais, foi pedido que eles avaliassem a capacidade de 

operacionalização desses recursos pelos alunos. Sendo assim, 9,1% avaliaram como 

excelente, 81,8% avaliaram como bom e 9,1% avaliaram como regular. Claramente, 

uma avaliação positiva. 
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49 Como você avalia o processo ensino-aprendizagem no ensino remoto? 

 

Gráfico 49 – Processo ensino-aprendizagem no ensino remoto 

 

 

No que tange à avaliação por parte dos professores do processo ensino-

aprendizagem no ensino remoto, mais de 80% avaliaram com excelente ou bom. 

18,2% avaliaram como regular. 
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50 Qual alternativa mais define sua experiência no uso das tecnologias digitais 

no ensino remoto? 

 

Gráfico 50 – Experiência no uso das tecnologias digitais 

 

 
Numa tentativa de definir a própria experiência de utilização das tecnologias digitais 

no ensino remoto 18,2% dos professores responderam que “manteve a mesma 

metodologia do presencial no ensino remoto”, outros 18,2% responderam que “tiveram 

dificuldade de adequação ao novo formato mas foi superada” e 63,7% disse que 

“ampliou o letramento digital em contexto da prática”. 
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51 Considerando sua vivência no ensino remoto, quais opções seriam 

necessárias para qualificar ainda mais o ensino-aprendizado nesse formato? 

 

Gráfico 51 – Opções para qualificar o ensino-aprendizado nesse formato 
 

 
Percentual de professores em cada resposta do gráfico em sequência: 5 (45,5%); 7 

(63,6%); 1 (9,1%); 2 (18,2%); 2 (18,2%); 7 (63,6%); 5 (45,5%); 3 (27,3%); 2 (18,2%); 

1(9,1%). Tome-se para análise os quatro maiores índices. Para os docentes dois 

aspectos que se referem a melhoria da estrutura tecnológica são importantes para 

qualificar o ensino remoto: a melhoria da internet do discente e a melhoria da didática 

do docente com o suo das tecnologias. Além disso, também seria necessário ampliar 

as aulas síncronas e possibilitar que os discentes interajam mais. Essa última questão 

merece ser pensada na articulação com a autonomia discente tão importante para o 

ensino remoto. 
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52 Você conhece a plataforma UERN Conecta? 

 

Gráfico 52 – Conhecimento da Plataforma UERN Conecta 

 

 
Esse gráfico é muito interessante quando comparado com as respostas dos alunos 

para a mesma questão. Dos 11 docentes, 6 (54,5%) responderam que não conhecem; 

4 (36,3%) que conhecem, mas não usam e apena 1 (9,0%) que conhece e faz uso. 

Se o UERN Conecta é uma aposta da UERN para o ensino remoto, será necessário 

dar maior visibilidade a plataforma entre docentes e discentes. 
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53 Durante o desenvolvimento do componente curricular você necessitou de 

apoio didático pedagógico? 

 

Gráfico 53 – Necessidade de apoio didático-pedagógico 

 

 
Sobre a necessidade do apoio didático 7 (63,6%) afirmaram não ter tido necessidade 

de apoio didático ou pedagógico para desenvolver o componente durante o ensino 

remoto e 4 (36,4%) responderam que sentiram necessidade de apoio e que foram 

atendidos. Esse gráfico revela, portanto, que os docentes do departamento quando 

precisaram encontraram o apoio institucional para desenvolver as atividades remotas. 

Para o semestre 2020.2 é possível prever que esse número deverá cair tendo em vista 

a experiência já acumulada. 
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54 Você se dispõe a ministrar outro(s) componente(s) curricular(es) no formato 

remoto? 

 

Gráfico 54 – Disponibilidade de ministrar outro componente no formato remoto 

 

 
Quando comparamos esse gráfico com a pergunta feita aos discentes sobre a 

disponibilidade para cursar outro componente curricular, percebemos que 100% dos 

professores se dispões a ofertar componente curricular no formato remoto. Porém, 

menos da metade dos discentes estão dispostos a frequentar uma nova disciplina 

nesse mesmo formato. Dessa forma, pode-se concluir que a experiência do ensino 

remoto para os docentes foi bem mais positiva do que para os discentes. 
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55 Como você avalia a experiência com o ensino remoto? 

 

Gráfico 55 – Avaliação da experiência com o ensino remoto 

 

 
O gráfico em questão revela que nenhum dos docentes teve uma experiência ruim 
com o ensino remoto. 18,2% a consideram regular e 81,8% a consideram ou boa 
(63,6%) ou excelente (18,2%). Dessa forma, o atual gráfico corrobora o gráfico 
anterior e, por isso, entende-se os motivos que justificam que 100% dos professores 
se dispõe para o ensino remoto em 2020.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisarmos a avaliação do Ensino Remoto do Curso de Filosofia do 

Campus Caicó, verifica-se a participação de 60 discentes que responderam aos 

questionários, totalizando 56% dos alunos de 106 (cento e seis) estudantes do curso. 

Quanto ao corpo docente, o quantitativo de 11 professores do curso de Filosofia, 

constatou-se que 100% dos professores participaram da avaliação do Ensino Remoto. 

Nesse sentido, percebe-se a atuação de docentes nos três cursos do Campus 

de Caicó. No de filosofia, numa totalidade de 72,7%. Enquanto, 18,2% também 

ministram aulas e estão vinculados ao curso de Enfermagem, e 9,1%, ao curso de 

Odontologia. Nota-se também, o compromisso social com a universidade, em 

especial, para melhorar os indicadores de desempenho do ENADE. 

Na avaliação do Ensino remoto, foi revelada a compreensão da realidade 

institucional, vivenciada no semestre remoto, o que irá contribuir como objeto de 

estudos para o planejamento de novas práticas didático-pedagógicas. 

Assim, a Assessoria de Avaliação Interna-(AAI/UERN), a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), a Comissão Setorial de Avaliação (COSE) e o Núcleo Docente 

Estruturante - NDE do curso de filosofia da UERN, pleiteiam criar uma cultura de 

avaliação acadêmica. Essa cultura pode ser vista pelo compromisso e 

responsabilização social, pelo despertar avaliativo e auto avaliativo na UERN, para 

avaliar as atividades acadêmicas do ensino remoto no âmbito da UERN, no contexto 

da Pandemia- COVID-19. 

Dessa forma, os dados analisados nessa avaliação foram o resultado dos 

questionários aplicados aos docentes e aos discentes. Isso envolveu as dimensões 

técnico-pedagógicas do ensino remoto, a autoavaliação discente e docente no 

processo de desenvolvimento das atividades síncronas e assíncronas em tempos de 

pandemia. A formação, a informação, o conhecimento das ferramentas, a política de 

inclusão digital, tornam-se imprescindíveis para o autoconhecimento, à reflexividade 

e à autor-reflexividade da universidade para repensar o processo educativo e 

ressignificar as experiências da cultura digital. 
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APÊNDICES – Ações Educativas e Formativas 

 

1 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

 

1.1 Reunião Departamental para análise dos dados da Avaliação do Ensino 

Remoto e Planejamento 

 

 
 

1.2 Programação do planejamento  

 

 
Fonte: Departamento de Filosofia 

 

1.3 Programação da ação educativa-filosófica do Departamento de Filosofia  

 

 
Fonte: Departamento de Filosofia  
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1.4 Análise da Avaliação interna do Ensino Remoto organizada pelo Núcleo 

Docente Estruturante – NDE 

 

 
Fonte: Departamento de Filosofia 

 

1.5 Avaliação pelo Departamento, Núcleo Docente Estruturante – NDE, 

Comissão Setorial de Avaliação – COSE , Centro Acadêmico da avalição do 

Ensino Remoto do NDE e da COSE. 
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1.6 Planejamento das ações docentes com base na avaliação  
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2 CAMPUS CAICÓ: AVALIAÇÃO DO ENSINO REMOTO E INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

 

 
A UERN e os desafios do ensino remoto: mediação e (in) formação didático- pedagógica na universidade. 

 

 
As universidades na contemporaneidade, sua dimensão social e alternativas educacionais pós-pandemia. 
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Avaliação das Ações da UERN na Pandemia e Planejar estratégias pós-pandemia 

 

 
O Ensino Remoto, a Autoavaliação e a Avalição da Educação Superior 

 

  



 

 
73 

 

 
Apresentação das coses para toda comunidade acadêmica 

 

 


