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Comissão Permanente de Avaliação (CPA)



Turma

15; 23%

13; 20%

1; 1%

13; 20%

24; 36%

Engenharia Elétrica

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Direito



O (a) aluno(a) foi infectado(a) 
recentemente pelo COVID-19? 

Sim; 12; 21%

Não; 45; 79%



O (A) aluno (a) pertence ao 
GRUPO DE RISCO? 

Sim; 11; 19%

Não; 46; 81%



Em caso de retorno, seguindo todo o 
Plano de Retomada, o(a) aluno(a) 
retornaria às aulas presenciais?

Sim; 28; 49%

Não; 29; 51%



O(a) aluno(a) caso as aulas presenciais 
retornem, farão uso do transporte 

escolar? 

Sim; 28; 49%

Não; 29; 51%



Você é a favor de aulas presenciais ou 
remotas durante este período de 

contágio?

Presenciais ; 
18; 32%

Remotas; 39; 
68%



Você é a favor de aulas presenciais 
ou remotas durante este período de 

contágio?
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O (A) aluno (a) foi vacinado?

Sim (Reforço); 
12; 21%

Sim (2ª Dose); 
40; 70%

Sim (1ª Dose); 
4; 7%

Não; 1; 2%



FAMILIARES: Já tiveram 
COVID-19?

Sim; 41; 72%

Não; 16; 28%



FAMILIARES: Fazem parte do 
GRUPO DE RISCO? 

Sim; 21; 37%

Não; 36; 63%



FAMILIARES: Foram 
vacinados?

Sim; 55; 96%

Não; 2; 4%



Opiniões Favoráveis ao Ensino 
Presencial
• Por mim seria muito bom pois tenho dificuldade nas aulas

pela internet mais o que for melhor pra todos estou de
acordo.

• Seria melhor do que ead...

• Acho que pode não ser o momento pois está subindo os
casos. Creio que ficaremos mais tranquilos mais pra frente,
mas estou 100% aberta a qualquer uma das opções, irei estar
frequente tanto presencial quanto online.

• Se as aulas não voltarem presencial, as provas também não
poderiam retornar. O aprendizado remoto não se compara
com o presencial, então não é correto que a cobrança nas
provas seja feita de tal forma.



Opiniões Favoráveis ao Ensino 
Presencial
• Por mim seria muito bom pois tenho dificuldade nas aulas

pela internet mais o que for melhor pra todos estou de
acordo.

• Seria melhor do que ead...

• Se as aulas não voltarem presencial, as provas também não
poderiam retornar. O aprendizado remoto não se compara
com o presencial, então não é correto que a cobrança nas
provas seja feita de tal forma.

• Acredito que exista dois lados da história, um retorno
presencial seria um grande risco para contaminação, mas as
aulas continuarem EAD pode prejudicar muito o ensino,
principalmente para os alunos do curso de Direito, pois a OAB
não aceita que o curso seja a distância. Na minha opinião as
aulas deveriam sim voltar, mais com todos os cuidados
possíveis para não ter risco de contágio.



Opiniões Favoráveis ao Ensino 
Presencial
• Na minha concepção poderia ser qualquer uma das

modalidades, mas deixo claro que tenho mais apreço por
aulas presenciais. Entretanto, entendo que muitos colegas são
de outras cidades e que complicaria bastante a rotina deles.
Devido a isso, acredito que seria melhor esse primeiro mês
adotar o sistema híbrido, e apenas no próximo mês que
fossem adotadas aulas presenciais. Vale dizer, inclusive, que
se continuarem as aulas remotas é necessário que melhore a
qualidade. Alunos de câmera aberta para apresentar trabalho
e fazer provas (inclusive acredito que seria injusto as aulas
serem remotas e as provas não, então na minha opinião se
continuar remeto as provas também deverão ser pois
querendo ou não o ensino de forma online é inferior ao
presencial), que as notas sejam entregues mais rápido, e que
os prazos sejam respeitados...



Opiniões Favoráveis ao Ensino 
Presencial
• Não concordo com o plano de volta as aulas da forma em que

foi apresentado,pois dessa forma nos prejudica bastante,
deveria voltar 100% presencial igual as outras

• Sou favorável ao retorno das aulas presenciais.

• Gostaria que retornassem

• Seguindo os protocolos da OMS, não vejo problema em as
aulas serem presenciais.

• Sou a favor

• Na opinião tem seus ricos, porém é preciso a volta das aulas
presenciais.

• Essencial para melhor aprendizado



Opiniões Favoráveis ao Ensino 
Presencial
• Não concordo com esse retorno, ainda mais que a maioria dos

alunos são de outra cidade e terá que ir de ônibus pra
faculdade, um ambiente fechado com alto risco de
contaminação. Não está na época de voltar ainda, ainda mais
que as aulas remotas estão funcionando super bem. Também
não concordo em ir pra faculdade pra fazer as verificações de
aprendizado, colocar a todos em risco desnecessário.
Enquanto essa pandemia não estiver mais controlada sou
totalmente contra a volta das aulas presenciais. Se as aulas
remotas não estivessem funcionando, sendo as aulas em si,
atividades e as provas, seria um caso a se pensar, mas como tá
funcionando super bem, não vejo a necessidade de colocar os
alunos, funcionários, professores e familiares em risco.



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Acho que pode não ser o momento pois está subindo os

casos. Creio que ficaremos mais tranquilos mais pra frente,
mas estou 100% aberta a qualquer uma das opções, irei estar
frequente tanto presencial quanto online.

• Momentaneamente acredito que o ensino deveria continuar
remoto, até mesmo porque apenas dois dias serão de fato
presenciais na instituição.

• EU PREFIRO AS AULAS REMOTAS, POIS MORO EM
OATROCINIO E NECESSITO DE TRANSPORTE, QUE FICA MUITO
CARO, MAS PREFIRO QUE AS PROVAS TAMBEM SEJAM
ONLINE, POIS O VALOR DE IDA NA FACULDADE PRA FASER AS
PROVAS É O MESMO DE IR TODOS OS DIAS. MAS ENTENDO A
DECISÃO DA MAIORIA.



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Não posso opinar muito porque minha situação é complicada

por morar longe, porém concordo que seja totalmente
presencial ou totalmente remoto. Até mesmo porque passar
uma semana p fazer prova não vai ser fácil o deslocamento em
razão de gastos e também se ausentar do ambiente de
trabalho.

• Invisível e arriscado neste momento.

• Penso que devíamos continuar com as aulas online, devido a
alta incidência da covid. Não podemos nos arriscar, o
momento é de cuidado e prevenção. As avaliações támbem
deveria ser online.



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Entendo a importância das aulas presencias, o contato com o

conteúdo em sala de aula é um diferencial e afeta de maneira
positiva o aprendizado, mas entendo também que estamos vivendo
ainda um momento delicado, o COVID não acabou, e acho muito
arriscado, acredito que a retomada as aulas deve ser gradativa.

• NA MINHA OPNIÃO AS AULAS PODERIAM CONTINUAR
REMOTAMENTE, EU TRABALHO EM UM HOSPITAL NA MINHA
CIDADE, OS CASOS DE COVID AINDA SÃO BASTANTE EXTENSOS,
AINDA TEM MUITO RISCO PARA MUITOS GRUPOS DE RISCO E UMA
SALA FECHADA COM 10 , 20, 30 PESSOAS NÃO É O RECOMENDADO,
ACHO QUE AINDA NÃO É A HORA DE VOLTAR PRESENCIAL. EM
RELAÇÃO AS PROVAS SEREM REALIZADAS NA INSTITUIÇÃO, EU SOU
TOTALMENTE CONTRÁRIO POIS SE NAO IREMOS TER AULAS
PRESENCIAIS POR CAUSA DA EXTENSÃO DA COVID ENTÃO SERIA
TOTALMENTE CONTRADITÓRIO ENCHER UMA SALA DE ALUNOS
UMA VEZ NO MÊS, VISTO QUE O COVID PODE SE MANIFESTAR DE
TODAS AS FORMAS BASTA UM POUCO DE CONTATO A UM METRO
DE DISTÂNCIA JÁ É O SUFICIENTE PARA A INFECÇÃO DO VIRÚZ.



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Sou a favor das aulas se manterem remotas, no entanto para

mim que sou residente da cidade de Três Marias seria muito
difícil administrar o transporte para a faculdade caso as provas
fossem presenciais, uma vez que os valores do transporte
fornecidos em minha cidade estão exorbitantes. Caso o
resultado desse formulário seja a favor do retorno da aula
presencial, acredito que seria mais proveitoso caso no mínimo
de segunda à quinta as aulas fossem presenciais.

• Em minha opinião, gostaria bastante que as aulas votassem.
Mais como foi passado o modo que irá retornar as aulas. Para
mim ficara muito difícil, pois moro em ´´VAZANTE´´.. e ter que
ir somente algumas vezes por semana acaba que ficara meio
em vão pagar o transporte de ônibus o mês e ser utilizado
apenas pocas vezes. Em questão das provas voto para que
sejam de acordo com o que será descido. Aulas presenciais
provas presenciais. Aulas EAD provas on-line.



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Já perdemos bastante com as aulas online, mas acredito que

voltar de forma hibrida não seja viável, principalmente pela
questão do transporte.

• Em meio desse, período fértil de complicações de CoviD19.
Venho até aqui, da a minha opinião. Eu particularmente
prefiro, que as aulas, sejam EAD pelo Google meet. Por causa
da aglomeração, e tbm pelo meio de transporte Para a
deslocação, estamos vivendo um período complicado, é difícil,
e acho melhor previnir. Por causa que tenho, idosos em casa, e
tbm meu tio Que está acamado. Aonde ele teve várias fraturas
expostas, prefiro não está colocando eles em risco. E previnir
o máximo.. eu” particularmente prefiro que seja EAD!! Desde
já agradeço!!



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Volta as aulas somente no 2° semestre de 2022

• Eu não sou a favor do retorno as aulas presencias, pois os
alunos que moram em outras cidades vai correr um risco
maior de se contaminar, pois nos ônibus não vai ter como
manter o distanciamento e ainda vai juntar alunos da mesma
cidade mais de outras instituição de ensino.

• Com o retorno mesmo tendo normas de distanciamento nem
todos fazem uso de máscara correta, finais de semana tendo
contato em festas e reuniões tendo em conta o uso de
transporte com aglomeração estamos todos sujeitos a
infecção com essa nova variante mais infecçiosa estamos
todos sujeitos a termos diversas formas de reagir sendo mais
branda ou mais grave, tendo também a possibilidade de levar
o vírus para pessoas idosas que convivem conosco.



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• No meu caso que estive hospitalizada e precisei de ficar no

oxigênio por 3 dias e depois fazer fisioterapia para ajudar no
tratamento do pulmão, acho bem arriscado pois ainda temo
que esse vírus possa continuar nos atingindo.

• Acredito q pelo menos esse semestre era melhor ser a
distancia, pois apesar de poucas pessoas estarem ficando em
estado grave o o vírus esta sendo transmitido mais facilmente,
e esta tendo muitos casos e provavelmente os alunos e
professores vao pegar e isso vai causar uma certa ´bagunça´
com relação ao seguimento do semestre.

• Seria melhor esperar porque tem muita gente contaminada



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Eu gostaria que fosse mantido o método de aulas remotas, o

covid não foi controlado e a nova cepa esta ainda mais
transmissível, mesmo com a vacina ajudando bastante, ainda
existem muitos casos em que houveram internação e
entubação. Tenho familiares que fazem parte do grupo de
risco e não quero me expor à esse perigo.

• Deve voltar quando a condição nos permitir, que não é o caso
em que estamos vivendo agora devido a elevação dos casos
positivos

• Ainda é arriscado



Opiniões Contrárias ao Ensino 
Presencial
• Tomando como experiência o último ano de aulas remotas,

acredito que a adaptação é mais que possível para se atingir
desempenhos iguais aos de aulas presenciais e até maiores,
devido a não levar o aluno a exaustão que no meu caso(moro
em Vazante, preciso pegar ônibus todos os dias) seria
submetido nessa rotina, além de reduzir custos para os alunos
e a faculdade, e possibilitar o trabalho.

• Na minha opinião deveria continuar remotas pelo menos mais
esse período ate termos certeza de que as organizações de
saude tenho controlado totalmente o contagio da doença



Opiniões Neutras

• Se as aulas não voltarem presencial, as provas também não
poderiam retornar. O aprendizado remoto não se compara
com o presencial, então não é correto que a cobrança nas
provas seja feita de tal forma.

• Para min essas aulas teria quer ser ou 100% on-line, ou 100%
presencial.

• Na minha opinião se não for inteiramente presencial, não
concordo, pois por apoio aos alunos que moram fora, não é
uma opção viável, nem as aulas híbridas e nem presenciais
apenas duas vezes na semana, pois não altera o valor da
passagem.

• E necessário todos os alunos seguindo os protocolos de saúde
,usando máscaras é álcool em gel .



Opiniões Neutras

• Na minha opinião devido a forma que nos foi mostrado as
aulas deveriam voltar presencial se for 100 presencial no
modelo antes da pandemia. Ou então permanecer online
100% inclusive as provas.

• Assim que o cenário da pandemia melhorar, não veria
problema no retorno das aulas presenciais, respeitando as
medidas de segurança...Entretanto estamos passando por
altos e baixos com o número de casos...

• Aulas presenciais e muito importante, pois o ensino e sem
dúvida muito melhor, com tudo a COVID está voltando e seria
um grande risco a volta.


