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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um estudo de caso acerca de ferramentas da 

administração como planejar, organizar, controlar e avaliar, os estudos dos alunos da unidade 

da UERGS de Cachoeira do Sul durante o ensino remoto no período de pandemia do covid 19. 

Para que o referido trabalho fosse desenvolvido foi elaborado um questionário com entrevista 

semiestruturada em que os acadêmicos responderam individualmente sobre seus maiores 

desafios e dificuldades nos estudos. O trabalho caracteriza como um estudo de caso o qual tem 

como método de desenvolvimento as ferramentas da administração de estudos. Assim, por meio 

de pesquisa quantitativa e qualitativa, foi realizado nas plataformas de dados Scielo, Repositório 

da UFRGS e Google Acadêmico pesquisas em artigos científicos, para a parte prática, foi 

realizado um formulário do tipo survey, atingindo o maior número de alunos possível, 

conseguimos obter resultados precisos mostrando a importância de um aprendizado novo, que 

permita os alunos usarem seu conhecimento de administrador para organizar e controlar seus 

estudos em uma rotina com muitas distrações. Como complemento, foi inserido as informações 

e resultados do questionário para um melhor entendimento sobre as ferramentas da 

administração. Assim, como conclusão do estudo, foi verificado as estratégias e ações tomadas 

pelos alunos, ajudando mais pessoas a superar qualquer desafio com o conceito básico da 

administração. Mas que para as considerações finais, foi analisado que o ensino remoto não 

deve ser imposto ao aluno, e que este possa escolher os seus horários e disciplinas conforme 

este tem a sua organização pessoal. 

 

Palavras-chave: Estudo remoto, Planejar, Controlar, Administração. Estudantes do curso de 

Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to develop a case study about management tools such as planning, organizing, 

controlling and evaluating the studies of students from the UERGS unit in Cachoeira do Sul 

during remote teaching in the period of the covid 19 pandemic. For this study to be developed, 

a questionnaire was prepared with a semi-structured interview in which the students answered 

individually about their biggest challenges and difficulties in their studies. The work is 

characterized as a case study, which has as its development method the tools of study 

management. Thus, by means of quantitative and qualitative research, it was conducted in the 

Scielo data platforms, UFRGS Repository and Google Academic research in scientific articles, 

for the practical part, a survey type form was carried out, reaching the largest number of students 

possible, we obtained accurate results showing the importance of a new learning, which allows 

students to use their knowledge of administrator to organize and control their studies in a routine 

with many distractions. As a complement, the information and results from the questionnaire 

were inserted for a better understanding about the tools of administration. Thus, as a conclusion 

of the study, the strategies and actions taken by the students were verified, helping more people 

to overcome any challenge with the basic concept of administration. But that for the final 

considerations, it was analyzed that remote learning should not be imposed on the student, and 

that the student can choose his schedules and subjects as he has his personal organization. 

 

Keywords: Remote study, Planning, Control, Administration. Business Students  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando o ano letivo de 2020 teve início, fomos surpreendido por uma pandemia que 

espalhou rapidamente por todo o mundo.  Não era possível prever as mudanças no cotidiano da 

população e o ano foi marcado pela pandemia da covid-19 de uma forma que nenhum setor 

econômico e social estava preparado, segundo a Organização Mundial da Saúde (2021). 

A educação foi uma das áreas mais afetadas. Quando detectado o primeiro caso de 

covid-19 no Brasil os órgãos de saúde pública tomaram a decisão de interromper todas as 

atividades presenciais em todas as escolas e universidades do Brasil. Com esta parada, devido 

ao isolamento, o cotidiano foi alterado e a educação teve que se adaptar rapidamente. Segundo 

Arruda (2020), o novo corona vírus torna a escola um dos espaços mais temidos pelo risco da 

transmissão, pois a sua multiplicidade e heterogeneidade cria vínculos entre aqueles que são 

menos propensos aos sintomas graves da doença (jovens) a todos os demais que podem ser até 

mortalmente propensos. 

Na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), não foi diferente, a 

pandemia e a consequente paralização temporária dos serviços de educação, foram um impacto 

para os professores e alunos da unidade de Cachoeira do Sul. A cidade de Cachoeira do Sul, 

possui 81552 mil habitantes, segundo os dados IBGE e é conhecida pelo plantio de arroz e soja 

de várzea, devido as áreas e campos específicos para isso. A denominação da cidade foi 

nomeada pelo fato de existir uma cachoeira no rio Jacuí, em que hoje, é a ponte do Fandango. 

Vários alunos sofreram dificuldades para se adaptar ao novo ensino que estava prestes 

a ser imposto pelo governo o ensino a distância (EAD) na modalidade de ensino remoto, esta 

que, requer ferramentas como internet e computador ambos com boa qualidade para 

acompanhar as vídeo aulas e postagem de trabalhos avaliativos, conforme a portaria MEC 544 

de 2020. 

 Segundo Arruda (2020), no formato EAD, as aulas são transmitidas em tempo 

instantâneo por sistemas de web conferências, as chamadas lives, que permitem que professores 

e alunos tenham condições de realizar interações e organizarem seus tempos de aprendizagem 

da forma mais próxima à educação presencial.  

Diante disso, surge a seguinte questão de estudo: De que forma os alunos se adaptaram 

ao novo ensino remoto emergencial na unidade de UERGS de Cachoeira do Sul? E verificar os 

desafios que os alunos da UERGS da unidade de Cachoeira do Sul enfrentaram no período 

pandêmico do covi-19 para se adaptar ao ensino remoto. Também, além disso verificar seu 

9 



 

desempenho dos alunos matriculados no ensino remoto. Segundo Silveira et al, 2019, o ensino 

remoto tem caráter emergencial, visando atender a uma demanda imprevista, na qual os 

professores lançam mão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como 

meio, mantendo as mesmas metodologias de ensino utilizadas na educação presencial, 

fundamentada, primordialmente, na transmissão de conhecimentos, por meio de aulas 

expositivas e exercícios para fixação do conteúdo 

Para responder esse objetivo a esta questão de pesquisa foi elaborado objetivo geral 

descrito logo a baixo, para solucioná-lo foi pensado na metodologia seguinte, vai ser aplicado 

um questionário com a ajuda do site Google forms onde os alunos irão responder, com as 

informações coletadas informações que possibilitaram organizar os dados assim obtidos, desta 

forma apresentar para a organização como os acadêmicos da unidade de Cachoeira do Sul 

conseguiram se organizar no novo método de ensino o ensino remoto. Dando sequência a este 

trabalho, o mesmo está dividido em seções, o item 1 na introdução, seguido do item 2 que são 

os objetivos, geral e específicos, o item 3 a justificativa o item 4 o referencial teórico, item 5 a 

metodologia, o item 6 os resultados, item 7 as considerações finais e por último as referências 

e apêndice. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL  

Analisar como os alunos da unidade da UERGS em Cachoeira do Sul se adaptaram ao 

ensino remoto emergencial. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Verificar através do olhar dos alunos, as principais dificuldades encontradas para          

organização de tempo de estudos no período de ensino remoto; 

b) Analisar de que forma os alunos da unidade se planejaram no período de ensino 

remoto para realizar suas tarefas de ensino; 

c) Descrever através do olhar dos alunos se foram utilizados preceitos da administração 

para gestão dos estudos no ensino remoto.   
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 A motivação pessoal deste estudo é também devido aos colegas e futuros 

administradores, os quais iniciaram junto o curso, e pela curiosidade em descobrir como esses 

acadêmicos de administração conseguiram se organizar e superar essa nova modalidade de 

ensino. Essa análise colocará em prática o conhecimento adquirido no período acadêmico 

juntamente com as questões relacionadas a organização do tempo, pesquisa e análise, que são 

importantes para obter conhecimento.    

 O ensino remoto exige e demanda uma organização e gestão do tempo, e dedicação 

pessoal, e é necessário além de entender a didática do professor e absorver o conhecimento a 

através de uma tela de computador, lembrando que o ambiente de estudo se torna nossa casa 

que por sua vez tem muitas distrações e que podem prejudicar o foco. 

   A pesquisa tem como contribuição verificar as dificuldades que os alunos encontraram 

no novo método de ensino remoto na unidade da UERGS de Cachoeira do Sul em um período 

crítico de pandemia da covid-19, o qual a universidade teve que se adaptar para continuar as 

aulas de forma assertiva sem que os alunos se dispersassem e mantivessem focados nos estudos. 

    Neste cenário é importante analisar que mesmo uma unidade de ensino estadual deve 

se adaptar para que possa seguir em frente com sua rotina, organizando seus métodos e logística 

educacional das operações. Com este estudo de caso a UERGS vai analisar sobre o ponto de 

vista dos alunos de administração, o contexto e como foi o ensino remoto para os acadêmicos 

e o que pode ser melhorado, e desta forma poderá ver como alunos e instituições se adaptaram 

para vencer um ano letivo sem que sofresse muito impactos para o ensino e os alunos, e a 

reformulação da metodologia de ensino que deverá estar preparada para situações inesperadas 

que possam ocorrer, como em períodos pandêmicos. 
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4 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Este capítulo aborda os conceitos para explicar a temática relacionada a administração, 

como é feito seu planejamento, a organização e seu desempenho perante a pandemia o covid-

19, e os principais aspectos relacionados ao tema. 

 

4.1 O que é Administração? 

O administrador pode atuar em qualquer nível hierárquico dentro de uma organização, 

pode ser um líder de equipe ou o presidente e também pode atuar nas diversas áreas. Cada 

empresa é única nos seus objetivos, ramos de atividade, produtos e seus desafios interno e 

externos, com estes aspectos únicos de cada organização o administrador faz diagnóstico da 

situação, definindo estratégias e planeja sua execução. Para Maximiamo (2000), planejar é o 

processo de definir objetivos, atividades e recursos. 

  Então o administrador precisa ter muitas habilidades para que o trabalho em conjunto 

seja eficaz e eficiente para alcançar o objetivo comum, sem o papel deste profissional as 

tecnologias e o desenvolvimento do conhecimento humano não é eficiente sem um 

administrador para guiar e com a falta do administrador pode ser o problema para as 

organizações do mundo moderno. Segundo Chiavenato (2004), o administrador deve ter três 

habilidades, são elas, habilidade conceitual que produzem ideias e conceitos abstratos, 

habilidades humanas que tenham um bom relacionamento interpessoal e habilidade técnica que 

envolvam o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas 

relacionadas com o trabalho e com os procedimentos de realização. 

   A carreira de administrador no Brasil ainda é pouco explorada pelas empresas públicas 

e privadas de todo o país, esses profissionais devem exercer cargos de liderança dentro de uma 

organização e muitas instituições de ensino estão focando seus estudos na criatividade e 

tomadas de decisão. Conforme Chiavenato (2000), administrar é muito mais do que uma mera 

função de gerenciamento de pessoas, recursos e atividades. Quando tudo muda e as regras são 

engolfadas pela mudança, trata-se não apenas de manter a situação, mas de inovar e renovar 

continuamente a organização. O papel do administrador em épocas de mudança e instabilidade 

passou a se centrar mais na inovação do que na manutenção do status quo organizacional. 

“Administrar é o processo de tomar realizar e alcançar ações que utilizam recursos para 

atingir objetivos, (MAXIMIANO, 2000).  Definir e procurar realizar objetivos pessoais como 
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planos de carreira, estratégias de venda ou de compra ou até a escolha da época das férias conta 

como decisões administrativas. 

 Para essa profissão necessita de muitas habilidades de planejamento, organização, 

controle e trabalho em equipe, qualquer tarefa seja ela simples ou complexa exige um 

conhecimento administrativo. O mais importante e consistente uso do termo administração é 

aquele em que é visto como um processo integrativo fundamental, buscando a obtenção de 

resultados específicos. Administrar é, portanto, um processo pelo qual o administrador cria, 

dirige, mantém, opera e controla uma organização. (KWASNICKA,2005). 

 

4.2 Funções do Administrador 

Henri Fayol (2010), foi o primeiro a formular uma teoria da administração, publicando 

em 1916 Administração Industrial e Geral. Em uma abordagem pioneira, definiu que 

administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar , conceituando-as da seguinte 

maneira: i) prever per visualizar o futuro e traçar o programa de ação; ii) organizar uma 

organização é dotá-la de tudo que é útil ao seu funcionamento: matérias-primas, utensílios, 

capitais e pessoal, constituindo o organismo material e social da empresa; iii) comandar é dirigir 

o pessoal; iv) coordenar é ligar, unir e harmonizar todos os atos e esforços; v) controlar é velar 

para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas ( MATOS, 2016). 

As funções comandar e coordenar foram unidas por estarem associadas aos processos 

de gestão de pessoas. De acordo com Matos (2016), podemos dizer que no processo de 

administração, todo administrador, independentemente do tipo e tamanho de empresa, executa, 

mesmo que informalmente, as quatro funções de administração: planejar, organizar, dirigir e 

controlar. Entretanto, essas funções não são atividades independentes, e que também não há 

uma sequência exata no tempo. Essas fases e as escolhas a elas concernentes também estão 

“presentes durante o acontecer em sala de aula, num processo de idas e vindas” (LEAL, 2005). 

Nos próximos tópicos vamos ver mais sobre os quatro preceitos da administração. 

 

4.3 Planejamento Estratégico 

  O planejamento estratégico é um processo de formulação organizacional no qual se 

busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente em que ela está atuando 

(CHIAVENATO,2003). E para Matos, (2016) o planejamento consiste, não apenas na 

especificação dos objetivos a serem atingidos, mas também na definição das estratégias e ações 

que permitam alcançá-los. Conforme Cinelli (2006), o planejamento compreende a definição 
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das metas de uma organização, o estabelecimento de uma estratégia global para alcançar essas 

metas e o desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangentes para integrar e coordenar 

atividades. Refere-se, portanto, aos fins (o que será feito) e também aos meios (como será feito). 

  É um processo onde se tem o maior conhecimento possível do futuro, tomando 

decisões atuais que envolvem riscos, depois organizar essas atividades para bolar uma estratégia 

para estas decisões. Em toda empresa e instituições devem obrigatoriamente ter planos para seu 

crescimento e desenvolvimento, onde se tem a visão de onde quer chegar e quais os objetivos 

que pretende alcançar. 

   Segundo Chiavenato et al (2003) o planejamento estratégico está relacionado com os 

objetivos estratégicos de médio e longo prazo que afetam a direção ou a viabilidade da empresa. 

Mas, aplicado isoladamente, é insuficiente, pois não se trabalha apenas com ações imediatas e 

operacionais: é preciso que, no processo de planejamento estratégico, sejam elaborados de 

maneira integrada e articulada todos os planos táticos operacionais da empresa. 

   Conforme Sousa (2018) no planejamento estratégico da instituição que são definidos 

os objetivos estratégicos da organização, realizado a análise de ameaças e oportunidades do 

ambiente externo, dos pontos fortes e fragilidades do ambiente interno, bem como são definidos 

os referenciais estratégicos, tais como: missão, visão e valores, metas e ações da organização.  

 

4.4 O Organizar 

 Organizar consiste em coordenar os processos e as pessoas para seguir os planos 

traçados e atingir os objetivos, no conceito de Dias Junior (2016), organizar é determinar os 

pontos, quem faz e quando faz, e através disso, estruturar uma ordem para as ações a serem 

implementadas dentro de um processo, e quais atribuições e responsabilidades cada elemento 

possui. Quando os processos são organizados de maneira, há uma probabilidade maior da 

empresa alcançar êxito em seus objetivos, nesse âmbito Migliavacca (2002), indica que realizar 

uma "boa organização não garante o sucesso, mas uma organização pobre trará quase 

inevitavelmente o fracasso, por que gera conflitos e frustrações". Segundo Amboni (2011), 

acrescenta que organizar “compreende o processo de estruturação de uma organização por meio 

a distribuição do poder, das tarefas, das responsabilidades e da prestação de contas”.  

De acordo com autor Maximiano (2007), a importância da existência de uma 

organização é para que os objetivos estipulados sejam atingidos através de um grupo de pessoas, 

principalmente em serviços sociais, e estes grupos são divididos em primários e secundários, e 

servem para gerar normas e regras que estabelecem os deveres e direitos a todos que participam 
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de uma organização. Assim, todos os grupos sociais necessitam de uma organização, sejam 

formais, informais ou mais rígidos, e todos são regidos através de relações pessoais. Na 

organização formal tem-se a burocracia em que segue um padrão de regulamentos. 

 

4.5 O Dirigir 

Para Amboni (2011), dirigir “envolve os estilos de liderança e de direção utilizados 

pelos gestores para motivar as pessoas a atingir os objetivos propostos e proporcionar o sentido 

da missão”. Assim, esta função envolve as qualidades, estilos e poder do líder, bem como suas 

atividades em comunicação, motivação e disciplinas. Atribuições que também estão presentes 

na rotina em sala de aula. Essa função é exercida, por exemplo, atribuindo tarefas e emitindo 

orientações e instruções, transmitindo metas e objetivos dos trabalhos propostos, pedindo 

cooperação. 

O ato de dirigir, nada mais é que a execução concreta de uma tarefa ou ação, é um 

mecanismo em realizar as atividades, utilizando os recursos para atingir objetivos, geralmente 

envolve outros mecanismos, um gerente, ou mestre, ou treinador, é aquele que tem habilidades 

e competências para dirigir uma equipe ou organização. A habilidade meritocrática está em 

saber dirigir a equipe e não em executar a tarefa, assim, em muitos cargos gerenciais é exigido 

que se saiba liderar, ou seja, conduzir bem um determinado grupo para que este em conjunto, 

atinja um objetivo específico (MAXIMIANO, 2007). 

 

4.6 O Controlar 

Na visão de Dias Junior (2016), o ato de controlar compreende: inspecionar, medir, 

avaliar, mensurar, e observar se todo o processo levando alcance dos objetivos (o sucesso).  

Segundo Matos, (2016) controle é a criação de meios e maneiras de assegurar que o 

desempenho seja realmente conseguido. De acordo Amboni (2011), controlar demonstra a 

compatibilidade entre os objetivos esperados e resultados alcançados.” Para Fayol (2010, 

p.130), o controle “aplica-se a tudo: às coisas, às pessoas, aos atos”. E acrescenta que do ponto 

de vista administrativo, é necessário assegurar que o plano existe, “é aplicado e está em dia”. 

Para tanto, a função de controle envolve a definição de medidas de desempenho, a verificação 

sistemática do desempenho efetivo e sua comparação com os padrões e objetivos planejados. 

Conforme SUREK (2018), os padrões traduzem as metas da organização em resultados 

específicos e mensuráveis, informando a performance aceitável criando padrões de 

comparabilidade. Todos os padrões são derivados dos padrões que a organização possui, por 
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exemplo, a quantidade de unidades produzidas, a qualidade, os custos, o tempo gasto na 

produção, o capital aplicado na confecção de cada unidade produzida, e as receitas que a 

empresa deseja alcançar através da sua produção. 

A junção dos quatro pilares que compõem as funções da Administração: planejar, 

organizar, dirigir e controlar, busca alocar os recursos da melhor maneira possível, para que 

possam ser atingidos os melhores resultados para a organização. 

 

4.7 Universidade e a Pandemia Covid-19 

 O cenário de pandemia da Covid-19 forçou muitas mudanças no cotidiano da 

sociedade, especialmente na educação. As mudanças radicais adotadas pelas instituições de 

ensino como modo de prevenção à disseminação da pandemia trouxeram diversas modificações 

na estrutura do ensino escolar. 

 

Castioni et al (2021) A partir de março de 2020, com a declaração do estado de 

pandemia em relação à Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

gradativamente os estados brasileiros iniciaram interdição das atividades de 

circulação de pessoas e indicação de isolamento social. As atividades educacionais 

dos distintos níveis e modalidades foram suspensas em meados daquele mês, assim 

que os estados começaram a publicar seus decretos locais. Passadas algumas semanas, 

as instituições privadas, tanto da Educação Básica como da Educação Superior, a 

partir das orientações do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais de Educação, 

colocaram em ação plataformas de aprendizagem nos moldes que já utilizavam na 
Educação a Distância (EaD). O mesmo ocorreu com as Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais em distintos graus de adesão, e em relativa diferença em 

relação ao setor privado. (CASTIONI et al., 2021, p. 400). 

 

 

     Castioni et al (2021), os desafios que advêm do enfrentamento da pandemia da 

Covid-19 obrigaram as instituições educacionais a repensarem suas atividades e a sua relação 

com as diversas tecnologias de informação e de comunicação, a formação para uma nova 

cidadania digital e as suas próprias estratégias de governança. O fechamento das escolas e 

universidades foi uma medida de prevenção devido a situação emergencial de saúde pública e 

das legislações do Ministério da Educação e do Conselho Nacional da Educação. A suspensão 

das aulas presenciais de forma inesperada trouxe muitas incertezas, pois não teve tempo de se 

planejar para essa mudança. 

    Essas mudanças bruscas de rotina foi uma forma encontrada para proteger a vida das 

pessoas, evitando o contágio do vírus Covid-19, com os alunos em casa a tendência é ficar 

menor o risco de contaminação do vírus, deixando as pessoas isoladas em seus próprios lares, 

e funcionando somente o que é essencial para se manter neste período de isolamento.  
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   Foi necessário a paralização das aulas presenciais como medida de prevenção do 

contágio e evitar a contaminação, desta forma enquanto os alunos estavam em seus lares, as 

instituições começaram a planejar formas de como seguir com o ano letivo sem que houvesse 

riscos aos alunos, foi neste momento que teve a reinvenção na vida escolar, onde tudo se 

transformou rapidamente, professores, profissionais em TI, diretores e colaboradores, teve que 

se adequar à nova ideia de ensino. A Educação Remota, realizada de diversas formas em 

conjunto com a utilização intensa das tecnologias que permitem a EaD (ROVAI; JORDAN, 

2004), tem se tornado uma opção adequada para o momento histórico de isolamento social 

como política pública de saúde adotada por diversos países do mundo. 

Com muita dúvidas e inexperiência o ensino remoto veio com força na educação, 

utilizando a tecnologia ao nosso favor começou ser assistida as aulas pelo celular e 

computadores, neste formato o professor pode planejar sua aula em casa e depois gravar a aula 

ou uma aula síncrona onde todos os alunos ficam presentes em uma sala virtual. Segundo J. 

Moreira et al (2020) ensino remoto de emergencial na realidade, essa foi uma fase importante 

de transição em que os professores se transformaram em youtubers gravando vídeo aulas e 

aprenderam a utilizar sistemas de videoconferência, como o Skype, o Google Hangout ou o 

Zoom e plataformas de aprendizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o Google 

Classroom. No entanto, na maioria dos casos, estas tecnologias foram e estão sendo utilizadas 

numa perspectiva meramente instrumental, reduzindo as metodologias e as práticas a um ensino 

apenas transmissivo. 

     A modalidade de aula remoto veio com intensão de evitar a perda do ano letivo nas 

escolas que para os alunos iria afetar muito em sua formação acadêmica. Por outro lado, essa 

nova modalidade trouxe muitos desafios em que pais, professores e alunos tiveram que enfrenta, 

as regiões mais afastadas das cidades sofreram bastante com a falta de internet que é a principal 

ferramenta do ensino remoto sem ela não é possível participar das aulas. Segundo Feitosa et al, 

(2020) Apesar de ser uma modalidade de ensino que tem avançado, e que permite uma maior 

flexibilidade com relação aos horários de estudos e a realização de atividades, uma vez que não 

se faz necessário comparecer as aulas, esse método não é eficaz, para o discente é bastante 

complicado se manter centrado tantas horas na tela, ocorre então a falta de estímulo. Sem falar 

na dificuldade é a organização, saber organizar seus horários de estudo em casa é um novo 

desafio para muitos acadêmicos, tentar focar na aula no mesmo lugar que você usa para 

descansar curtir sua família ou até seu bichinho de estimação é sim uma tarefa difícil. Segundo 

pesquisas Feitosa et al (2020), os alunos apontam dificuldades como acesso à internet e livros 

físicos, capacidade técnica, falta de produtividade, estímulo e interatividade, bem como 
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desigualdade de oportunidades. O item mais citado é a falta de interação que ocorreria se fosse 

presencial. Segundo estes alunos, esse fato prejudica rendimento e causa um maior cansaço 

devido o esforço em manter-se por horas na tela de um computador ou celular.de comunicação 

entre aluno e professor para tirar as dúvidas (NASCIMENTO et al.,2020). 

    A falta de equipamentos eletrônicos pode ser outro fator problemático, para nós que 

trabalhamos e estudamos temos uma renda mensal que possibilita a compra de aparelhos 

eletrônico fica fácil dizer que isso não é um problema, mas em famílias que ganha salários 

pequenos pode sofrer com isso, outra questão e muito importante para um futuro administrador. 
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5 METODOLOGIA 

 

O presente estudo buscou compreender a rotina dos acadêmicos do curso de 

Administração, na unidade da UERGS de Cachoeira do Sul, para entender como os acadêmicos 

gerirão seus estudos durante a pandemia. Foi aplicada uma pesquisa elaborada pelo Google 

Forms de formato de estudo de caso, afim de identificar como se dá a rotina através de uma 

abordagem quanti-qualitativa onde podemos demonstrar os dados em números reais e através 

do método quantitativo. 

 Segundo Gil 2008, pode-se definir método como caminho para se chegar a determinado 

fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para se atingir o conhecimento (GIL, 2008). 

Para Pedro Demo, p19, metodologia é uma preocupação instrumental. Trata das formas 

de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A finalidade da 

ciência é tratar a realidade teórica e praticamente. Para atingirmos tal finalidade, colocam-se 

vários caminhos (DEMO, 85). 

 

5.1 Caracterização do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na UERGS do município de Cachoeira do Sul, localizada no 

Bairro Centro na Rua Sete de Setembro nº 1040. A pesquisa foi executada nos meses de julho 

a Dezembro de 2021, através do envio do formulário semi-estruturado produzido na plataforma 

do google forms, com questões abertas e fechadas, para 94 acadêmicos como total da amostra. 

A escolha da instituição se deu pela proximidade e fácil acesso que existe. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, é classificada como exploratório qualitativo, pois tende 

através dos questionamentos, obter respostas para determinar o caminho da pesquisa. A 

pesquisa qualitativa segundo Gil (2002) pode ser definida de maneira relativamente simples 

mas depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da 

amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. 

Já a pesquisa exploratória, procura conhecer as características de um fenômeno para procurar 

explicações das causas e consequências de dito fenômeno” (RICHARDSON, 1989, p. 281). Ela 

visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa 

em perspectiva. 
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De acordo com Wainer (2007), a pesquisa quantitativa é baseada na medida 

normalmente numérica de poucas variáveis objetivas, na ênfase em comparação de resultados 

e no uso intensivo de técnicas estatísticas. Os métodos quantitativos mais utilizados é uso de 

questionários (surveys), que vai ser utilizado neste trabalho. “A pesquisa survey é realizada 

através de dados ou informações que caracterizam ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, ela indica a representação de um público-alvo, dentro de um formulário de pesquisa” 

(MAUSS, 2021). A pesquisa survey para Freitas, et al. (2000, p.2). “pode ser descrita como a 

obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado 

grupo de pessoas, indicado como representante de um público-alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário”. 

Segundo Freitas (2000), é necessário bastante clareza quanto ao que se refere aos 

pesquisados, deixando bem especificado quem pode participar ou não. Isso implica diretamente 

na veracidade dos fatos. Quanto maior for a amostra menor será a chance de erros. O autor 

acrescenta que os métodos de pesquisa podem ser quantitativos (survey etc.) ou qualitativos 

(estudo de caso etc.), sendo escolhido conforme o objetivo da pesquisa. O autor ainda comenta 

que não é obrigação alguma de se eleger apenas um método de pesquisa, pode fazer uso de 

diferentes métodos, sendo dominado de multimétodo (FREITAS et al. 2000).  

Para Demo (1985) a ciência da pesquisa é como uma arte, não apenas conhecimentos 

técnicos, é preciso aprender as técnicas, porém jamais deixar de lado a criatividade, segundo o 

autor o bom artista é aquele que se liberta das regras e voa sozinho. Quem segue muito à risca 

demasiadas ordens se torna medíocre, pois nada se cria. 

Sendo assim para a realização desse estudo a pesquisa de cunho exploratório múltiplos 

através do método quanti-qualitativo pelo questionário elaborado junto a plataforma do Google 

Forms, nos apresenta informações claras e precisas que serão expostas também através dos 

dados estatísticos demonstrado pelos gráficos. 

 

5.2 Técnica de Coleta de Dados 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, foram utilizadas técnicas de coleta de 

dados através do questionário com questões abertas e fechadas, aplicado durante o mês de 

agosto de 2021, alguns diálogos informais e pesquisa bibliográfica.  

O questionário foi enviado através da plataforma do WhatsApp para facilitar a vida do 

profissional com respostas rápidas e sucintas que não tomem muito do seu tempo. Os dados 

serão coletados dentro do mês de outubro de 2021, para que acadêmicos tenham um mês para 
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responder. O questionário encontra-se no apêndice 1, sendo composto por 94 perguntas 

objetivas de múltipla escolha. As questões são relativas as aulas no ensino remoto e o grau de 

satisfação dos estudantes quanto e a intensificação do trabalho e conciliações.  

O formulário semiestruturado foi realizado pela plataforma google forms, onde segundo 

Santos (2020) esta ferramenta veio para tornar a vida de estudos acadêmicos, mais atrativo. O 

autor se refere a uma vida sofrida de aprendizagem que chega ao fim com a utilização da 

plataforma, pois os trabalhos científicos podem ser realizados com mais alegria, prazer e 

diversão. 

 A relevância da aplicação dos questionários viabiliza respostas escritas e de fácil 

entendimento. Marconi e Lakatos (2010, p. 185) salientam que “o processo de elaboração é 

longo e complexo: exige cuidados na seleção das questões [..] Se oferece condições para a 

obtenção de informações válidas”. Portanto, o questionário deve estar de acordo com os 

objetivos da pesquisa.  

A entrevista por formulários impressos, contendo as mesmas questões e o mesmo 

número para todos os clientes entrevistados. Segundo Gil (2008, p. 113) “por possibilitar o 

tratamento quantitativo dos dados, este tipo de entrevista torna-se o mais adequado para o 

desenvolvimento de levantamentos sociais”. Assim, ainda de acordo com o mesmo autor:  

 

Entre as principais vantagens das entrevistas estruturadas estão a sua rapidez e o fato 

de não exigirem exaustiva preparação dos pesquisadores, o que implica custos 

relativamente baixos. Outra vantagem é possibilitar a análise estatística dos dados, já 

que as respostas obtidas são padronizadas. Em contrapartida, estas entrevistas não 

possibilitam a análise dos fatos com maior profundidade, posto que as informações 

são obtidas a partir de uma lista prefixada de perguntas (GIL, 2008, p. 113). 

 

Para Berbel Apud Nunes (2016), estas metodologias ativas são baseadas em formas de 

desenvolver o processo de aprendizagem, utilizando-se de experiências reais ou simuladas. 

O Google Forms é uma plataforma de pesquisa online gratuita, criada pelo Google com 

base em programas que fornecem funcionalidades como Microsoft Office ou Open Office, esta 

plataforma colabora para análises de dados estatísticos proporcionando experiências 

significativas aos alunos durante experimentos em laboratórios e nas interpretações de 

resultados (SPAETH e BLACK Apud NUNES, 2016). As respostas são automaticamente 

transformadas pela plataforma em percentual, demonstrada em gráfico ou ainda por respostas 

individuais como demonstra o modelo inserido no apêndice. 

A aplicação de formulário permite a possibilidade de conseguir respostas diretamente 

do entrevistado com análise por meio de descrição e apresentação dos dados em valores 
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numéricos e em porcentagem e, além do mais, a presença do entrevistador proporciona o 

esclarecimento de dúvidas em relação ao trabalho e pesquisa (Marconi; Lakatos, 2010). 

Outra vantagem significativa da plataforma de pesquisa é quanto aos recursos 

financeiros, que passam a ser reduzidos ou nulos quanto ao uso dos questionários online, pois 

não se torna necessária a impressão dos mesmos, colaborando também com as questões 

socioambientais, pois a plataforma do Google armazena os questionários de avaliação em 

plataformas online de forma gratuita. (Monteiro & Santos Apud ANDRES et al, 2020). 

 

5.3 Técnicas de Análise dos Dados 

 

Com base nos resultados obtidos através das técnicas de coletas, os dados foram 

analisados por meio de análise de conteúdo com o uso de ferramentas que auxiliam na 

construção de gráficos, como o Google Forms, os quais possibilitaram ao autor uma maior 

compreensão e melhor visibilidade das informações. Além disso, eles também serão analisados 

com base na metodologia definida no referencial teórico pelo autor, onde as diversas hipóteses 

e circunstâncias de uma vida acadêmica inteira, fazem comparações e sugestões com o estudo 

buscado. Segundo Minayo (1998), a análise de conteúdo se propõe a "descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa 

para o objetivo analítico visado", utilizando-a de forma mais interpretativa, em lugar de realizar 

inferências estatísticas.  

 Participaram da pesquisa 94 acadêmicos do curso de Administração da unidade 

UERGS da cidade de Cachoeira do Sul. Entre eles tem idade entre 17 e acima de 40 anos. 

Quanto a escolaridade a maioria tem ensino superior incompleto e grande parte tem acesso a 

internet para realizar as aulas no ensino remoto. A maioria trabalha de carteira assinada e moram 

quase em totalidade na zona urbana. Abaixo nos gráficos, verificaremos a organização do 

estudo remoto dos respondentes. 

Para atingir o objetivo específico a, de verificar através do olhar dos alunos, as principais 

dificuldades encontradas para a organização de tempo de estudos no período de ensino remoto, 

foram elaboradas as questões sobre planejamento de disciplinas e as dificuldades referentes a 

tecnologia, organização do tempo, equipamentos e sinal de internet durante a pandemia. 

Para o objetivo específico b, analisar de que forma os alunos da unidade se planejaram 

no período de ensino remoto para realizar suas tarefas de ensino, as questões elaboradas foram 

em relação a quantidade de disciplinas cursadas, gestão do tempo e como foi essa adaptação e 

quais mudanças foram feitas no âmbito familiar. 
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E conforme o objetivo específico c, que foi descrever através do olhar dos alunos se 

foram utilizados preceitos da administração para gestão dos estudos no ensino remoto, foram 

elaboradas questões sobre organização e gestão do tempo e se foi possível de fato aprender e 

aproveitar o máximo de aprendizados dentro desta modalidade. 

 Após, coletadas todas as respostas no Google Forms, foi feita a análise conforme o 

referencial teórico construído. Para realizar a análise de dados foi utilizado o método de análise 

de conteúdo de Minayo (2012), buscando compreender os fatos e “tornar possível a objetivação 

de um tipo de conhecimento que tem como matéria prima opiniões, crenças, valores, 

representações, relações e ações humanas e sociais sob a perspectiva dos atores em 

intersubjetividade” (MINAYO, 2012).   
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6 RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados pela presente pesquisa que 

buscou identificar, descrever e analisar o ensino remoto na pandemia do covid-19: na unidade 

da UERGS de Cachoeira do Sul, a partir do ponto de vista dos acadêmicos.  A coleta de dados 

da presente pesquisa ocorreu entre os dias 24 de agosto a 30 de setembro de 2021. O instrumento 

utilizado foi um questionário elaborado na plataforma Google Forms (apêndice 1), composto 

por 22 (vinte e duas) perguntas que detinham suas respostas atribuídas com base nos 

argumentos dos participantes. O questionário foi enviado via whatsapp e e-mail corporativo aos 

acadêmicos. Diante do exposto, apresenta-se a seguir os resultados, iniciando com a descrição 

da amostra. 

 

6.1 ANÁLISE DE DADOS DO FORMULÁRIO GOOGLE FORMS 

 

A população para a presente pesquisa totalizou o envio do formulário para 94 

acadêmicos do curso de Administração da unidade da UERGS da cidade de Cachoeira do 

Sul/RS. Porém, como foi escolhida uma amostragem não probabilística por conveniência, foi 

possível um alcance de 65% de retorno dos respondentes selecionados. 

Quanto ao gênero dos respondentes, como representado pelo gráfico 1, o percentual de 

respondentes do gênero feminino totalizou 62,8 %, e o percentual de respondentes do gênero 

masculino foi de 37,2%, sendo assim, totalizando 94 respostas. 

 

Gráfico 1- Gênero dos respondentes 

 

           Fonte: Autor, 2022. 
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Em relação a idade dos respondentes, o gráfico 2 abaixo, apresenta os percentuais de 

40,4%. Sendo na maioria representada pelos respondentes com idade de 17 a 25 anos, 9,6% as 

idades entre 35 a 40 anos, 20,2% acima dos 40 anos e 29,8% com idade entre 25 e 35 anos. 

 

Gráfico 2- Idade dos respondentes 

 

             Fonte: Autor, 2022. 

 

Com relação ao nível de escolaridade dos respondentes, o gráfico 3 demonstra que 

70,2% possui nível superior incompleto, 10,6% com ensino superior completo e outros 

percentuais para outros níveis de escolaridade. 

 

Gráfico 3- Escolaridade dos respondentes 

 

          Fonte: Autor, 2022. 

 

Sobre o acesso à internet, no período do ensino remoto, o gráfico 4 representa que 86,2% 

não tiveram problemas com a conexão e 12,8% tiveram acesso mas ficava caindo toda hora.
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Gráfico 4- Acesso à internet dos respondentes 

 

           Fonte: Autor, 2022. 

 

Em relação ao trabalho, o gráfico 5 demonstra que 81,9% dos respondentes trabalham 

além de estudar e 18,1% não trabalham. 

 

Gráfico 5- A atividade laboral os respondentes 

 

          Fonte: Autor, 2022. 

 

Quanto ao tipo de trabalho dos respondentes, o gráfico 6 demonstra que mais da metade 

exercem trabalho de carteira assinada 58,4% são autônomos e 18,2% estão em estágio 23,4%. 
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Gráfico 6 –  Tipo de trabalho dos respondentes 

 

       Fonte: Autor, 2022. 

 

Sobre o turno de trabalho, segundo o gráfico 7 abaixo, 89,6% dos respondentes disseram 

que trabalham no turno da tarde, 83,1% trabalham no turno da manhã, 24,7% trabalham no 

turno da noite, totalizando 69 das 77 respostas.  

 

Gráfico 7 –  Turno de trabalho dos respondentes 

 

       Fonte: Autor, 2022. 

 

Em relação ao local de moradia, o gráfico 8 demonstra que 90,4% dos respondentes 

moram na zona urbana e 9,6% na zona rural, sobre o total de 94 respostas. 
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Gráfico 8–  Local de habitação 

 

                Fonte: Autor, 2022. 

 

Foi possível perceber que a maioria dos acadêmicos trabalham e que muitos deles 

tiveram dificuldades na gestão do tempo devido ao fato de todos estarem em atividades 

laborais e também a grande minoria referiu que teve problemas com a conexão da internet que 

a mesma está muito ruim e demoravam os acessos das aulas remotas, inviabilizando muitas 

vezes a participação das aulas. No subtópico seguinte, será analisado a organização e 

planejamento das disciplinas no período de ensino remoto. 

 

6.2 ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS DISCIPLINAS E AULAS NO 

PERÍODO DE ENSINO REMOTO 

 

Em relação ao planejamento das disciplinas e o total a serem cursadas, bem como o 

planejamento das aulas, a maioria dos estudantes referiram que optaram por realizar um maior 

número delas, para que pudessem concluir mais rápido o curso. Para muitos estudantes, a opção 

do ensino remoto foi uma maneira de que muitos pudessem aumentar a carga horária, pois 

sendo o ensino a distância, não havia despesas com o deslocamento, o que facilitou para a 

inserção de mais disciplinas a serem realizadas durante o semestre. Mas uma parte dos 

respondentes, referiram que tiveram dificuldades em planejar o tempo de estudos e 

organizações quando acrescentaram mais disciplinas.  

Quanto a matrícula em disciplinas no semestre, o gráfico 9 representa que 45,7% dos 

respondentes cursou o maior número de disciplinas, 41,5% segue a grade curricular do sistema 

da UERGS e 12,8% faz o menor número possível de disciplinas, totalizando 94 respostas 
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Gráfico 9–  Total de disciplinas cursadas 

 

 

             Fonte: Autor, 2022. 

 

De acordo com Amboni (2011), dirigir “envolve os estilos de liderança e de direção 

utilizados pelos gestores para motivar as pessoas a atingir os objetivos propostos e proporcionar 

o sentido da missão”.  Dessa forma, o indivíduo que sabe se autodirigir, pode desenvolver um 

maior número de tarefas. Neste sentido, o aluno que desenvolve a habilidade de saber realizar 

mais tarefas, é aquele que é o mais motivado e possuiu uma rotina de disciplina, por isso 

consegue realizar todas as funções que se auto estabelece. Logo, para realizar muitas 

disciplinas, é necessário ter uma rotina, ou seja, planejamento e organização com constância, 

que seja frequente os estudos. 

Em relação ao planejamento das disciplinas, 69,1% dos participantes disseram que 

adiantaram as disciplinas matriculando-se no maior número possível e 25,5% fizeram poucas 

disciplinas por não se acostumarem ao ensino remoto, conforme representado no gráfico 10 

abaixo. 
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Gráfico 10–  Planejamento de disciplinas cursadas 

 

             Fonte: Autor, 2022. 

 

Quanto ao planejamento das aulas, o gráfico 11 demonstra que 70,2% preferia assistir 

as aulas ao vivo sendo que 23,4% optava por assistir as gravações ao invés de aulas ao vivo, 

totalizando 94 das respostas dos participantes. 

Para Chiavenato (2003), o planejamento estratégico, objetiva não somente atingir metas 

a serem atingidas, mas o desenvolvimento de estratégias e ações cabíveis que na prática, 

permitem serem concluídas. Por isso é tão importante ter um plano na hora de decidir quais 

disciplinas cursar e a quantidade que um aluno é capaz de realizar, analisando o tempo, e se 

conseguirá conciliar com seu trabalho e dia a dia. 

 

Gráfico 11–  Planejamento das aulas 

 

     Fonte: Autor, 202
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6.3 PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ESTUDANTES DO CURSO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA UERGS DE CACHOEIRA DO SUL PARA ORGANIZAÇÃO 

DO TEMPO DE ESTUDO NO ENSINO REMOTO 

 

Alguns estudantes relataram que o ensino remoto melhorou o desempenho dos mesmos 

em seus estudos, quando passou a ser exercida a modalidade remoto. Mas que tiveram alguns 

problemas em relação a conexão de internet, a gestão de tempo e a organização entre trabalho, 

estudos e família. Alguns relataram que foi difícil estudar devido as distrações e tempo 

demandado em família, já outros disseram que conseguiram concluir com eficiência seus 

estudos, e que gostaram de estudar a distância.  

Quanto a organização do tempo de estudo o gráfico 12 demonstra que 43,6% estudava 

uma hora por dia, 39,4% duas a três vezes na semana e 8,5% somente no final de semana, 

totalizando 94 das respostas dos participantes. 

Para SUREK (2018), a organização resulta em atingir os objetivos específicos e 

mensuráveis, segundo as capacidades e habilidades de cada um. É a organização que permite a 

quantidade de aulas produzidas sejam otimizadas, além do tempo e da produtividade serem 

melhores com planejamento bem estabelecido. Administrar as aulas, são fatores que 

demandam: planejar, organizar, dirigir e controlar, busca distribuir os recursos da maneira mais 

adequada e acessível a todos, para que possam ser atingidos os melhores resultados com uma 

organização e planos bem definidos. 

 

Gráfico 12–  Tempo de estudo 

 

                 Fonte: Autor, 2022. 
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Em relação a organização do material de estudo o gráfico 13 demonstra que 38,3% usava 

o caderno para organizar o material de estudos, 27,7% usavam a ferramenta google, 24,5% usou 

a plataforma moodle e 9,6% usava o celular, totalizando 94 das respostas dos participantes. 

De acordo com   Dias Junior (2016), a organização define-se por ser um processo do 

qual é necessário dividir etapas e delegar tarefas, e dessa forma, a partir do momento que se 

estabelece as funções e quem as fará, num mecanismo de estruturação o qual visa atribuir 

responsabilidades para cada tarefa.  Contudo, a otimização que a organização promove  nem 

sempre é  assegurada o sucesso,  mas evitará muitos problemas  e conflitos (MIGLIAVACCA,  

20022. 

 

Gráfico 13–  Organização do material de estudo 

 

 

 Fonte: Autor, 2022. 

 

Quanto ao grau de dificuldade em organizar o tempo de estudo 38, 3% dos respondentes 

dizem ter sido difícil ter estudado com tantas distrações, 38,3% não teve dificuldade para 

organizar um tempo de estudo e 18,1% disse que o trabalho deixava cansado, conforme o 

gráfico 14. Mas, segundo o autor Migliavacca (2002), a organização em eficiente, pode não 

assegurar resultados grandiosos, mas que auxilia e muito no processo de organização dos 

estudos a partir de uma estruturação que se define segundo as responsabilidades e rotina 

disciplinar. 
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Gráfico 14–  Dificuldade no tempo de organização de estudo 

 

 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Quanto a interação nas aulas síncronas1, 50% dos respondentes disseram que gostam de 

interagir e participar nas aulas,42,6% só interage quando é apresentação de trabalho ou 

solicitado, 7,4% tem vergonha e não gosta de aparecer nas aulas. As aulas remotas por 

acompanhamento, caracterizam-se por um ambiente de ensino dos quais disponibiliza de um 

site, fóruns de discussão, chat, textos de apoio, e links de outros sites de interesse. As aulas 

remotas demandam tempo de organização de estudos, segundo a autora Miranda (2003),  

conforme o gráfico 15 abaixo,  como veremos no gráfico, muitos alunos consideram difícil 

estudar em casa  devido as distrações, já outros alunos apresentam dados que os inferem que 

nãos sentem distrações  e que gostam dessa modalidade  de aprendizagem.

                                                           
1 Aulas remotas com acompanhamento simultâneo 
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Gráfico 15–  Interação nas aulas síncronas 

 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Em relação aos participantes terem gostado da modalidade remota de ensino, o gráfico 

16 demonstra que 50% gostaram de estudar desta maneira, 35,1% disseram que foi bom mas 

pode melhorar e 14,9% dos respondentes disseram não aprender com essa maneira de ensino.  

  

Gráfico 16–  Satisfação com as aulas remotas 

 

 Fonte: Autor, 2022. 

 

Alguns estudantes quando questionados (14,9%), disseram que a nova situação de aulas 

remotas não causou um bom nível de satisfação e não foi uma boa estratégia porque não 

conseguiram aprender devido ao fato do planejamento sempre tomar outros rumos e a dedicação 

se tornar mínima. Aulas online não são produtivas, não promovem interação e não são 
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equivalentes a aulas presenciais, foi o que a maioria dos alunos disseram e que o ensino remoto 

(SCHWARTZMAN et al., 2021) deve ser pensado como remoto e não uma simples 

transposição de presencial para tele presencial. Muitas optaram a essa modalidade por pensarem 

que seria menos difícil, mas a maioria não se adaptou a esse tipo de ensino e preferem o ensino 

presencial, muito ainda referiram que tiveram dificuldades em gerenciar e coordenar meu 

tempo. 

A metade dos alunos (50%), referiram que gostaram das aulas remotas, conforme o 

gráfico 16, pois focavam em não deixar passar nenhum fórum, porque caso perdessem alguma 

atividade participativa on-line, gerava automaticamente uma falta por não participar, não era 

muito produtivo. Logo, para os estudantes, controlar o resultado não foi tão importante por esse 

motivo. E que se não fosse problemas com internet que às vezes não existia conexão e raramente 

não conseguiam voltar para aula. 

 Mas alguns benefícios como a autonomia dos horários (VALENTE et al., 2020), as 

aulas que ficam gravas, são o que faz ainda os alunos optarem por essa modalidade e uma 

melhor na qualidade de vida. Com o advento do ensino remoto, gastasse menos tempo com 

transporte urbano o que já deixa o estudante exausto antes mesmo de iniciar as atividades. 

No item acesso à internet, maioria dos alunos referiram ter acesso e que foi fácil para 

manusear a plataforma da universidade, somente quando não havia conexão do servidor, o que 

ocorreram em poucas vezes. Em relação ao portal da UERGS, todos falaram ser de fácil acesso 

e intuitivo em relação a postagem de atividades e realização das provas. E a minoria relatou que 

a conexão à internet caia toda hora, bem provável que seja pelo servidor que não tinha uma 

velocidade tão boa e baixa conexão. 

Quanto ao item da atividade laboral, 81,9% dos respondentes, ou seja, mais da metade 

falou que trabalha e este dado significa que há maior responsabilidade e necessidade de 

disciplina para desenvolver todos os trabalhos, e que muitas vezes falta ânimo devido ao 

cansaço e tempo. O mesmo foi relatado para os alunos que realizaram estágio. A dificuldade 

maior, está em manter uma rotina, e para quem tem trabalho fixo, é mais difícil o tempo 

disponível e ao contrário para quem tem trabalho autônomo, que pode fazer o seu próprio 

horário de estudos, o que significa ser muito melhor para estudar. 

A maioria dos participantes, referiu que trabalham durante o dia todo e que ao chegar 

em casa, estão cansados e sem ânimo para estudar e se dedicar aos estudos. Isso dificulta a 

criação de uma rotina, e de desempenho nos estudos. A maioria dos estudantes residem na 

cidade e os alunos que moram na zona urbana, disseram não ter nenhuma dificuldade em relação 

36 



 

 

ao acesso à internet, mesmo trabalhando e quase sem tempo, ainda relataram que gostaram do 

ensino remoto. 

No item sobre a quantidade de disciplinas cursadas no semestre, quase a metade dos 

alunos cursaram o maior número de disciplinas, e já outros falaram seguir a grade curricular do 

sistema UERGS. Os alunos que se matricularam no maior número de disciplinas, foram aqueles 

que dispuseram de maior tempo, o que era melhor para a rotina de estudos e desempenho as 

tarefas. 

Em relação ao item planejamento de disciplinas cursadas, mais da metade dos estudos 

referiram fazer o maior número de disciplinas para adiantar o curso, enquanto a minoria disse 

que fizeram poucas porque não estão acostumados com o tipo de ensino remoto, o que dificultou 

o acesso aos conteúdos e atividades. Para o item planejamento de aulas, mais da metade dos 

alunos, disseram que gostavam de assistir as aulas ao vivo por ser uma modalidade de rápida 

aprendizagem e fácil acesso. E a minoria relatou que preferia ouvir as gravações, ao invés de 

assistir as aulas em vídeo. 

O item sobre a organização do tempo de estudo, descrevia o quanto o aluno era 

disciplinado, e quase a metade dos alunos relatou que estudava em média de 1 hora por dia e a 

outra metade, 2 a 3 vezes na semana e uma minora disse que estudava só aos finais de semana. 

E para o item sobre a organização do material de estudos, também quase a metade preferia usar 

o caderno para anotar e organizar o material e alguns usavam só a plataforma da universidade 

para estudar, outros usavam o celular e ferramentas do Google. 

Considerando o item a dificuldade de tempo de organização de estudos, quase a metade 

dos alunos referiram que é difícil estudar em casa porque há muito barulho e torna-se assim um 

ambiente fácil de se distrair, outros disseram que não tiveram dificuldades para gerar uma rotina 

e organizar seus estudos. E a minoria inferiu que o trabalho os deixa cansado, o que limita o 

tempo e a motivação para estudar e realizar as tarefas. 

Boa parte dos alunos, em relação ao item interação das aulas síncronas, falou que gosta 

de participar e se engajar nas aulas, porque assim contribui com a turma, e menos da metade 

relatou que só participa se o professor solicitar ou se existe trabalho para apresentar. Essa 

modalidade parece ser eficiente para quem não costuma socializar. Ainda relataram que gostam 

de participar das aulas, e que alguns são sempre os mesmos que interagem. 

E por último, o item que é sobre a relação das aulas remotas, a metade dos alunos 

disseram que estão satisfeitos com as aulas à distância, mesmo sendo uma nova situação, outros 

já não gostavam porque sua produtividade e desempenho reduziu muito, o que por consequência 

gerou baixas notas e o engajamento não é o mesmo, das aulas, sendo a melhor opção ainda as 
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aulas presenciais e uma minoria, relatou que não gostou dessa modalidade, porque não 

conseguiu aprender. 

E na visão do autor, que também foi aluno desta mesma modalidade de ensino à 

distância, foi uma opção favorável porque para quem trabalha, economiza tempo e dinheiro de 

transporte. E que o autor, prefere uma rotina e disciplina para desempenhar seus estudos, por 

isso conseguiu aprender com eficiência, sendo assim, o ensino híbrido, com a plataforma 

adequada, aulas gravadas e vídeos aulas, um modelo de ensino que pode servir de um meio de 

aprendizagem muito eficiente, no ambiente familiar. 

 Para quem gosta de ler, os pdfs e slides são autoexplicativos, mas a quantidade de 

conteúdos são os aspectos que devem ser levadas em consideração ao realizar a matrícula, pois 

ao aumentar o número de disciplinas, aumenta a demanda de tempo e atividades e provas a 

serem realizadas, o que pode ser ineficiente ao estudante, pois o mesmo poderá não conseguir 

realizar todas as matérias e trabalhos, dentro do prazo estipulado. 

As principais dificuldades encontradas para a organização do tempo foram em relação 

ao tempo de estudos e a quantidade de disciplinas que os respondentes afirmaram, não 

conseguirem conciliar. Em relação a percepção dos alunos com os estudos remoto durante a 

pandemia, muitos disseram não terem tido grandes dificuldades, mais era a gestão do estudo 

das disciplinas sobre o ambiente familiar, em que a distração era o fator predominante. E sobre 

a parte administrativa, os respondentes falaram que tiveram o apoio da administração em 

relação a plataforma e explicação sobre o ensino híbrido. 

Em relação a questão 19, na visão do autor, os planejamentos das aulas do curso de 

Administração não foram tão diferentes em relação ao ensino presencial. O que não foi um 

problema para o acadêmico, essa questão organizacional, pois não foram realizadas muitas 

disciplinas que dificultassem e causassem maiores transtornos em relação ao tempo de estudos, 

elaboração de atividades e tempo para assistir as vídeo aulas e aulas on-line. 

A maior dificuldade encontrada foi verificar se todos os 94 acadêmicos estavam 

respondendo ao formulário, então muitas vezes foi necessário entrar novamente em contato 

com os mesmos para perguntar se já haviam respondido. E todos os dias era conferido quantos 

já tinham respondido. 

A organização e planejamento do acadêmico no ambiente fora da sala de aula, ou seja, 

o autor deste trabalho, foi em organizar um tempo para assistir as aulas ao vivo, as aulas 

gravadas e a elaboração de atividades e provas conforme o cronograma da universidade. Foram 

realizados os estudos conforme as disciplinas demandassem os prazos de mais urgência e os 

outros ficavam para mais perto das datas propostas.  
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Ainda, na visão do autor, o ensino remoto nos últimos dois anos, foi de certa forma 

muito bom pois pensando nos custos de deslocamento e de clima e tempo, foi considerado um 

método aceitável, e que o mesmo concorda com os 50% dos acadêmicos que referiram gostarem 

desta modalidade de ensino e que não houveram grandes problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 



 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

As Universidades também sentiram a necessidade de melhorar a sua forma de ensino, 

mesmo em tempos de pandemia, porque foi obrigada a se atualizar e seguir a expectativa da 

demanda. Foi um desafio com muito obstáculos para em estruturá-la e adequá-la conforme as 

necessidades e exigências do período de isolamento pelo covid-19.  Na UERGS foi assim, 

quando ocorreu o isolamento, e professores a alunos tiveram que modificar sua maneira de 

ensinar e aprender.  

Assim, para identificar quais dificuldades foram encontradas em relação a organização, 

planejamento e gestão de tempo dos mesmos, e também avaliar o ensino remoto, entre os meses 

de agosto a setembro, o estudo através da coleta de dados pelo formulário enviado aos 

matriculados nos cursos, foi válido porque demonstrou que essa modalidade de ensino remoto, 

precisa de ajustes em alguns setores e em outros aspectos foi verificado o que está muito bom, 

segundo a perspectiva dos estudantes. 

Através da fundamentação teórica, em que foi avaliação a organização, segundo o autor 

Maximiano, em que fala sobre a gestão de tempo e organização, e o autor Feitosa et al em que 

descreve que é possível alcançar a adesão ao ensino, mas que na gestão do tempo e na gestão 

organizacional, deve ser repensado e não apenas pensar no aluno como uma matrícula para 

preencher as lacunas da evasão das disciplinas, como em muitos casos em que alunos não se 

matricularam, o que acabou afastando os alunos e ocasionando a perda do mesmo. 

 O método aplicado foi bastante prático, e ao ouvir as queixas e opiniões dos 

matriculados, foi possível responder ao formulário e assim, nos descrevendo um retorno sobre 

a qualidade do ensino remoto prestado na UERGS. Ao que se refere as melhorias, poderiam ser 

citadas a gestão do tempo de aulas e na receptividade de presenças, em que muitos referiram 

que isso foi um fator na aprovação e rendimento do aluno. Mas isso que são os fatores que 

ficaram abaixo da satisfação dos alunos. 

Em relação aos métodos utilizados, como a pesquisa qualitativa e a entrevista 

semiestruturada na qual foi enviada para os alunos com o instrumento de coleta de dados, foi 

possível fundamentar a partir da validação de estudos encontrados nos artigos científicos nas 

bases de dados Scielo e Google Acadêmico. 

Os objetivos deste trabalho foram atingidos, pois a proposta de atender as expectativas 

e gestão de qualidade do ensino remoto, e foi possível pesquisar sobre o ensino à distância, 

foram atingidos com o uso do questionário via google forms, possibilitando pesquisar sobre o 

que poderia ser modificado no ensino remoto. Partindo desta premissa, foi elaborado o 
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embasamento teórico, baseado em bibliografias, nas quais se apresentam conforme os autores, 

os processos de realização de um formulário de organização e planejamento do ensino remoto, 

para os alunos. Foi verificado através das respostas dos alunos, que muitos conseguiram se 

organizar no período do ensino remoto e foi analisado como estes planejaram suas tarefas de 

ensino, e como administraram a gestão do tempo, na modalidade de ensino híbrido. A grande 

maioria aderiu ao sistema remosto e disseram não ter muitos problemas. 

Segundo a análise através da entrevista, essa pesquisa de campo, via formulário, foram 

observados os aspectos que os estudantes estivessem satisfeitos ou não, e os que ainda 

pudessem ser melhorados e trazer resultados positivos ou negativos para o aprendizado do 

mesmo. 

Portanto, a aplicação do questionário, torna-se importante para a UERGS independente 

da estrutura desta, pois é através dele que é possível atingir os objetivos propostos e, 

consequentemente, o aumento nos índices de satisfação ao aluno e ganho de novos 

matriculados. Mas uma das dificuldades encontradas na elaboração deste trabalho, foi que ao 

ser enviado o formulário, os entrevistados demoravam para responder, sendo necessário pedir 

sempre que pudessem responder com a mais breve urgência. 

Como sugestão para outros trabalhos que possam ser realizados na UERGS propõe-se 

uma pesquisa de demanda na reformulação do ensino remoto, em que o aluno no ato de sua 

matrícula, escolhe os horários pertinentes a sua carga horária individual, para que este possa ter 

um aprendizado de qualidade e eficiente através de um sistema de horários online, que viabilize 

a presença e participação dos estudantes, nas disciplinas em que estes se matriculam. Ou seja, 

o aluno escolhe o seu melhor horário, fazendo com que a Universidade adapte-se ao aluno, e 

não ao contrário para que assim, a instituição possa atender as necessidades de seus discentes e 

garantir que mais alunos sejam aderidos ao ensino remoto. 
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APÊNDICES 

 

 

Ensino remoto na pandemia do covid-19: um estudo na unidade da UERGS de Cachoeira do 

Sul. 

 

Me chamo Daniel, e sou acadêmico na Unidade de Cachoeira do Sul da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul (UERGS), e convido você para participar da pesquisa Ensino remoto na 

pandemia do covid-19: um estudo na unidade da UERGS de Cachoeira do Sul, com o objetivo 

principal de Verificar e analisar, através do olhar dos alunos, preceitos da administração para 

gestão e planejamento dos alunos em período de ensino remoto. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Você está sendo convidado a participar da 

pesquisa intitulada Ensino remoto na pandemia do covid-19: um estudo na unidade da UERGS 

de Cachoeira do Sul, com o objetivo principal de Verificar e analisar, através do olhar dos 

alunos, preceitos da administração para gestão e planejamento dos alunos em período de ensino 

remoto. Esse documento possui todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está 

sendo realizada. Sua colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar 

deve ser sua. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em decidir. 

Se você não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você. Se você concordar em participar basta assinar essa declaração 

concordando com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com as 

responsáveis pela pesquisa. Para participar da pesquisa você terá que responder a um 

questionário contendo algumas perguntas abertas e fechadas sobre o tema democracia e você 

não precisa se identificar. Você terá também que concordar que suas respostas possam ser 

analisadas pelos pesquisadores. As respostas serão digitadas e analisadas e os pesquisadores 

envolvidos no projeto conhecerão esse material para discutir os resultados. A não participação 

na pesquisa não afetará em nenhum aspecto sua participação na extensão ou na atividade de 

ensino. Todos os procedimentos para a garantia da confidencialidade aos participantes serão 

observados, procurando-se evitar descrever informações que possam lhe comprometer. O 

benefício esperado com a pesquisa será compreender inter-relações entre processos de 

integração ensino e extensão. O risco que você pode correr ao realizar a pesquisa é de ser 

identificado mesmo com todos os cuidados de sigilo adotados. Mas, se diante dessas 

explicações você acha que está suficientemente informado (a) a respeito da pesquisa que será 

realizada e concorda de livre e espontânea vontade em participar. Caso você possua perguntas 

sobre o estudo ou se pensar que houve algum prejuízo pela sua participação nesse estudo, pode 

conversar a qualquer hora com a coordenadora da pesquisa Estéfani Sandmann de Deus através 

do telefone 0XX519191681604.Diante das explicações você acha que está suficientemente 

informado (a) a respeito da pesquisa que será realizada e concorda de livre e espontânea vontade 

em participar, como colaborador ? 

 

 

1. Consentimento 

 

 

( ) Concordo  

( ) Não Concordo 

 

Questões 

  

42 



 

 

Ensino remoto na pandemia do covid-19: um estudo na unidade da UERGS de Cachoeira do 

Sul 

  

2. Gênero  

 

 

(  ) Masculino  (  ) Feminino  (  ) Não binário  Outro: 

 

3.Qual sua faixa etária?  

 

(  )17-25 

(  ) 25-35 

(  ) 35-40 

 (  )mais de 40 anos 

 

4.Qual seu nível de instrução?  

 

 ( ) Ensino Médio Incompleto ( )Ensino Médio Completo  ( )Ensino Superior Incompleto ( ) 

Ensino Superior Completo Pós-Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

 

 

5.Teve acesso a internet no período de ensino remoto?  

 

( ) Sim, sem problemas ( ) Sim, mas ficava caindo toda hora. ( ) Não tive acesso, precisei 

entrar no programa da UERGS para conseguir internet. Outro:    

   

6.Você trabalha? 

 

( ) Sim  ( ) Não  

 

7.Qual trabalho você exerce?  

 

( ) Estágio ( ) Carteira assinada Autônomo ( ) Não trabalho 

 

8.Qual turno você trabalha? Pode marcar mais de uma alternativa.  

 

( ) Manhã  ( ) Tarde  ( ) Noite ( ) Não trabalho 

 

 

9.Mora na zona urbana ou rural?  

 

 ( ) Urbana  ( )Rural 

 

10.Como você planejou as disciplinas ao longo do ano de 2020/2021 e 2022?  

 

( ) Fiz o maior número possível de disciplinas por semestre. Fiz o menor número possível de 

disciplinas. 

( ) Segui a grade curricular do sistema da UERGS. 

( ) Optei por trancar o curso até terminar o ensino remoto. 
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11. Como você planejou as disciplinas ao longo do ano de 2020/2021 e 2022?  

 

( ) Fiz o maior número possível de disciplinas por semestre. Fiz o menor número possível de 

disciplinas. 

( ) Segui a grade curricular do sistema da UERGS. 

( ) Optei por trancar o curso até terminar o ensino remoto. 

 

12.Assinale a opção que você mais se identifica com o planejamento que você fez durante o 

ensino remoto:  

 

( ) Fiz o maior número de disciplinas para adiantar o curso. 

( ) Fiz poucas disciplinas, pois não estou acostumado com ensino remoto. 

( ) Fiz as disciplinas que não gosto e deixei para fazer as que gosto quando retornar as aulas 

presenciais. 

( ) Fiz uma disciplina só para não trancar o curso 

 

13.Como planejava suas aulas?  

 

( ) Gostava de assistir as aulas ao vivo. 

( ) Optava por assistir as gravações ao invés de assistir as aulas ao vivo.  ( ) Não assistia as 

aula, só focava nas atividades avaliativas. 

 

14.Como organizava seu tempo de estudo?  

 

( ) 1 hora por dia ( ) 2-3 vezes na semana 1 vez na semana ( ) Somente final de semana ( ) Não 

estudava.  

 

15.Como organizava seu material de estudos.  

 

( ) Usei ferramentas do Google. ( ) Usei somente a plataforma moodle. 

( ) Usei meu celular para anotar e organizar meu material. ( ) Usei o caderno para anotar e 

organizar meu material. 

 

16.Teve dificuldade para organizar um tempo de estudo?  

 

( ) Sim, é difícil estudar em casa com tantas distrações. Sim, o trabalho me deixa cansado. 

( ) Sim, pois perde a obrigação de ir na aula e dá uma preguiça de estudar.( )  Não, não tive 

dificuldade para organizar um tempo de estudo. 

 

17.Nas aulas síncronas como era sua interação?  

 

( ) Eu gosto de participar das aulas e contribuir com a turma. 

( ) Só interajo quando o professor me chama, ou quando preciso apresentar trabalho. ( ) Tenho 

vergonha e não gosto de aparecer nas aulas. 

 

18.Você gostou da modalidade de ensino remoto?  

 

( ) Sim, muito bom. ( ) Foi bom, mas podia melhorar. ( ) Não gostei, não consegui aprender. 

  

19.Fale como foi tua experiência com relação aos planejamentos das aulas do curso 
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20.Fale como você controlou os resultados. 

 

 

21.Fale como você se organizou nos seus estudos no ambiente fora da sala de aula. 

 

22. Fale como você se sentiu com relação a experiência de ensino remoto nos últimos dois 

anos. 

 

 

Muito Obrigado 
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