
Resultado da pesquisa
sobre as 

Atividades Remotas
Realização:

Comissão Própria de Avaliação (CPA)



1

Qual curso técnico?

Sua residência:

Número total de respostas:

280
Qual seu nível? Qual curso superior?

Em que ano você iniciou no

IFSULDEMINAS?
Qual seu sexo?

Soma: 278

Soma: 63

Soma: 279 Soma: 279

Soma: 280

2020

Quanto a sua

internet, qual é a

opção que melhor

lhe de�ne:

Soma: 277

Soma: 210



2
Como você se de�ne: Você soube do edital da distribuição da

alimentação escolar?

No geral, qual é a opinião das pessoas que

moram com você em relação às aulas

remotas?

Soma: 279 Soma: 67 Soma: 279

Qual é a forma das aulas que você mais

prefere?

Se fosse pedido para você escolher,

qual seria sua opção hoje?

Soma: 280 Soma: 279



3

Qual(is) a(s) fonte(s) de renda de seu grupo 

familiar neste período de afastamento? Marque

todas que se aplicam.

Você contribui com a renda

familiar? Marque todas 

que se aplicam.



4
Pense em UMA disciplina, que VOCÊ ESTÁ

APRENDENDO, mesmo nas aulas remotas.

Para responder a próxima pergunta pense

SÓ NESTA DISCIPLINA. Esta disciplina pode

ser de�nida como?
Soma: 67

Antes da pandemia

você já tinha

escutado os termos?

Soma: 279



5

Você recebeu algum/alguns suportes do

IFSULDEMINAS?
Soma: 279

Abaixo estão algumas 

situações que podem 

prejudicar

 sua participação/aprendizado.

Esta disciplina pode ser de�nida como

(segunda opção) cursos superiores Soma: 206



6
Quais destes fatores lhe causam a�ição e

ou preocupação?

Qual/quais equipamento

você usa para participar das

aulas remotas:



7
Esta disciplina pode ser de�nida como:

Como são feitas as aulas síncronas (ao vivo

/ Lives) nesta disciplina?

Como são as aulas

assíncronas (gravadas)

dessa disciplina?

O que você mais gosta

nesta disciplina? Que você

considera ter aprendido.



8
Serão feitas a�rmações e pedimos que assinale

o quanto concorda com elas.



 9
Marque em cada linha a resposta que melhor representa seus
sentimentos, em relação a esta DISCIPLINA que você continua

aprendendo com as aulas remotas.



10
Você pode continuar respondendo

ao questionário?

204

Posso continuar,

sim. 

Infelizmente já estou

cansado(a), quero encerrar.

 76

Esta disciplina pode ser de�nida

como:

Como são feitas as aulas síncronas

(ao vivo / Lives) nesta disciplina?

Como são as aulas assíncronas

(gravadas) dessa disciplina?



11

O que você NÃO gosta nesta

disciplina?

 



12 Voltando a ideia de a�rmações e o quanto você
concorda com elas.



13 Em relação a esta DISCIPLINA que você NÃO está
aprendendo com as aulas remotas.
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