
Resposta - Estudante 

Os dados da 2 pesquisa estão disponíveis aqui.
A todos que participaram, nosso muito obrigado! A sua opinião vai 
nos ajudar a tomar as melhores decisões no enfrentamento a pandemia.

Pesquisa 2
1533 RESPOSTAS

IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

Estudantes
Professor(a)

Técnico 
Administrativo

Curso Técnico (Integrado/
Concomitante/Subsequente)

Curso de Graduação

Curso FIC (Formação Inicial 
e Continuada)

Curso de Pós-Graduação

1. Qual o seu vínculo com o IFTO?

2. Você é estudante de qual nível de curso 
ofertado pelo IFTO?

3. Você estuda em qual unidade do IFTO?

5. Em casa, como você tem acesso à internet?

4. Você está recebendo algum auxílio do 
IFTO (como o inclusão digital) neste 
período de pandemia?

Curso Técnico 
(Integrado/

Concomitante
/Subsequente)

64,3%
Curso Técnico 

(Integrado/
Concomitante
/Subsequente)

35,7%

C. Araguatins
C. Gurupi
C. Paraíso do
Tocantins
C. Porto 
Nacional

Sobre o nível do curso do estudante

ESTUDANTE DE CURSO FIC

Tenho internet fixa 
 (cabo)

Tenho internet wi-fi

Tenho internet via 
rádio

Tenho internet 
via móvel

Não tenho acesso 
a internet

Não tenho acesso 
a internet porque moro 
em fazenda

14,3%

50%

28,6%

7,1%

7,1%

0%

a



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

Sim, todos os 
professores enviaram.
Sim, alguns 
professores enviaram.
Não recebi conteúdo 
ainda.

8. Os planos de ensino de seus professores 
precisaram ser alterados para inclusão de 
atividades por meios digitais para o 
atendimento a esta situação emergencial 
em decorrência do coronavírus (Covid-19). 
Você teve acesso aos planos alterados? 

10. Seus professores enviaram os 
conteúdos das aulas remotas?

Sim, tive 
acesso 

a alguns.

50%
Sim, tive 
acesso 
a todos.

35,7%
Não tive 
acesso.

14,3%

7. Seus professores lhe orientaram sobre 
como seriam as aulas remotas neste 
período de situação emergencial em 
decorrência do coronavírus (Covid-19)?

Sim, todos os professores me
orientaram de forma satisfatória.

Sim, todos os professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

Sim, alguns professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

Sim, alguns professores me 
orientaram de forma satisfatória..

35,7%

28,6%

28,6%
7,1%

9. Qual Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pelo IFTO você acha mais 
fácil utilizar?

Moodle

Google Sala 
de Aula (Classroom)

Tenho facilidade com 
o Moodle e Google 
Sala de Aula

Utilizo o Moodle, mas 
tenho muitas 
dificuldades.

Utilizo o Google Sala 
de Aula, mas tenho 
muitas dificuldades.

Nunca utilizei os AVA’s 
adotados

7,1%

78,6%

21,4%

0%

0%

0%

Possuo apenas 
smartphone
Possuo smartphone e 
computador demesa (PC)
Possuo smartphone 
e notebook
Possuo apenas notebook
Não possuo nenhum 
dos aparelhos

6. Em casa, você possui quais destes 
aparelhos para uso individual neste 
período de aulas remotas?

7,1%

7,1%

7,1%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

Regular

Boa
Muito ruim
Ruim
Muito boa

11.  Qual meio digital seu professor mais 
utiliza para envio de conteúdos?

12. Como você avalia a qualidade das aulas 
remotas que está recebendo?

WhatsAppAmbientes 
Virtuais 

(Moodle ou 
Google Sala 

de Aula)

92,9%
E-mail 

institucional

7,1% 0%

14. Das estratégias de ensino adotadas pelos(as) professores(as), quais as que você 
gostou mais? 

Videoaulas

Atendimento on line

Transmissões simultâneas

Webconferências

Chats

Fóruns

Podcasts 

Questionários

Leituras

Resumos e resenhas

Listas de exercícios

50%

35,7%

14,3%

7,1%

7,1%

21,4%

35,7%

14,3%

14,3%

28,6%

14,3%

Insatisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está acima das minhas 
possibilidades de 
realização

Pouco satisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está comprometendo a 
realização das atividades

Satisfatória, pois estou 
conseguindo realizar 
todas as atividades 
propostas nas aulas.

13. Como você avalia a quantidade de 
conteúdos propostos nas aulas remotas 
que está recebendo? 

15. De modo geral, como avalia a sua 
experiência com atividades remotas? 

Boa Regular Muito ruim

Muito boa
0%

Ruim
0%

42,9% 35,7% 21,4%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

Suspender o calendário letivo parareposição futura.

Manter o calendário letivo comatividades remotas.

Manter o calendário letivo até 31 demaio e, na sequência, suspender 
parareposição futura.

Prefiro não responder.

Não sei opinar.

18. Na sua opinião frente às recomendações de isolamento social feitas pelos órgãos 
de saúde devido a pandemia provocada pelo Covid-19, e a finalização do período de 
atividades não presencias no dia 17 de maio, o IFTO deve:

ESTUDANTE DE CURSO TÉCNICO

3. Você estuda em qual unidade do IFTO? 4. Você está recebendo algum auxílio do
 IFTO (como o inclusão digital) neste 
período de pandemia?

C. Araguaína

C. Araguatins

C. Avançado 
Formoso do 
Araguaia

C. Avançado
Lagoa da 
Confusão
C. Avançado
Pedro Afonso

C. Colinas do
Tocantins

C. Dianópolis

C. Gurupi

C. Palmas

C. Paraíso do
Tocantins

C. Porto 
Nacional

4,1%
1,4%

0,5% 5% 2,1%
0,9%

4,2%
Outros

62,5% 
Não

32,9%
Sim

16. Você possui alguma deficiência? 17. Os órgãos de saúde divulgaram 
amplamente os principais fatores 
associados a complicações da doença 
provocada pelo Coronavírus (Covid-19). 
Você faz parte de algum grupo de risco?Não 85,7%

Sim. Deficiência Física. 14,3%
78,6% Não

21,4% Sim



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

6. Em casa, você possui quais destes aparelhos para uso individual neste período de
aulas remotas?

Possuo smartphone 
e notebook

Possuo apenas 
smartphone

Possuo smartphone e 
computador de mesa 
(PC)

Possuo apenas 
notebook

Possuo apenas 
computador de mesa (PC)

Não possuo nenhum dos 
aparelhos acima

Tenho internet fixa 
 (cabo)

Tenho internet wi-fi

Tenho internet 
via móvel
Não tenho acesso 
a internet

Outros

Tenho internet via 
rádio

8,6%

70,8%

23,8%

2,6%

0,1%

3,9%

5. Em casa, como você tem acesso à internet?

8. Os planos de ensino de seus professores
precisaram ser alterados para inclusão de 
atividades remotas para o atendimento a 
esta situação emergencial em decorrência 
do coronavírus (Covid-19). Você teve 
acesso aos planos alterados? 

15,3% 45,2% 
Sim, tive 
acesso a
 alguns.

Sim, tive 
acesso a 
todos.

39,5%

15,3%
Não tive 
acesso.

7. Seus professores lhe orientaram sobre 
como seriam as aulas remotas neste 
período de situação emergencial em 
decorrência do coronavírus (Covid-19)?

Sim, alguns professores me 
orientaram de forma satisfatória.41%
Sim, todos os professores me
orientaram de forma satisfatória.30,6%
Sim, alguns professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

19,1%
Sim, todos os professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

7,1%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

9. Qual Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pelo IFTO você acha mais 
fácil utilizar?

Moodle

Google Sala 
de Aula (Classroom)

Utilizo o Google Sala 
de Aula, mas tenho 
muitas dificuldades.

Tenho facilidade com 
o Moodle e Google 
Sala de Aula

Utilizo o Moodle, mas 
tenho muitas 
dificuldades.

Nunca utilizei os AVA’s 
adotados

3,3%

86,3%

5,5%

8,2%

4,4%

1,7%

Sim, todos os 
professores enviaram.
Sim, alguns 
professores enviaram.
Não recebi conteúdo 
ainda.

10. Seus professores enviaram os 
conteúdos das aulas remotas?

11.  Qual meio digital seu professor mais 
utiliza para envio de conteúdos?

Ambientes 
Virtuais 

(Moodle ou 
Google Sala 

de Aula)

94%
E-mail 

institucional

3,8%
Outros

3,8%
WhatsApp

2%

Regular

Boa

Muito ruim

Ruim
Muito boa

12. Como você avalia a qualidade das aulas 
remotas que está recebendo?

Insatisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está acima das minhas 
possibilidades de 
realização

Pouco satisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está comprometendo a 
realização das atividades

Satisfatória, pois estou 
conseguindo realizar 
todas as atividades 
propostas nas aulas.

13. Como você avalia a quantidade de 
conteúdos propostos nas aulas remotas 
que está recebendo? 



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

14. Das estratégias de ensino adotadas pelos(as) professores(as), quais as que você 
gostou mais? 

Videoaulas

Atendimento on line

Transmissões simultâneas

Webconferências

Chats

Fóruns

Podcasts 

Questionários

Leituras

Resumos e resenhas

Listas de exercícios

Outros

60,8%

25%

11,5%

21,3%

5,4%

3,9%

53,7%

15,8%

19,3%

42,7%

0,1%

12,4%

17. Os órgãos de saúde divulgaram amplamente os principais fatores associados a 
complicações da doença provocada pelo Coronavírus (Covid-19). Você faz parte de 
algum grupo de risco?

15. De modo geral, como avalia a sua 
experiência com atividades remotas? 

Regular
37,6%

Boa
31,9%

Ruim
13,7%

Muito ruim
8,4%

Muito boa
8,1%

16. Você possui alguma deficiência?

Não 95,7%

Sim. Deficiência Física. 0,4%

Sim. Outras deficiências. 3,9%

78,6% Não 21,4% Sim



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

Suspender o calendário letivo parareposição futura.

Manter o calendário letivo com atividades remotas.

Manter o calendário letivo até 31 demaio e, na sequência, suspender 
parareposição futura.

Prefiro não responder.

Não sei opinar.

18. Na sua opinião frente às recomendações de isolamento social feitas pelos órgãos 
de saúde devido a pandemia provocada pelo Covid-19, e a finalização do período de 
atividades não presencias no dia 17 de maio, o IFTO deve:

ESTUDANTE DE CURSO DE GRADUAÇÃO

3. Você estuda em qual unidade do IFTO? 

C. Araguaína

C. Araguatins

C. Avançado 
Formoso do 
Araguaia

C. Avançado
Lagoa da 
Confusão
C. Avançado
Pedro Afonso

C. Colinas do
Tocantins

C. Dianópolis

C. Gurupi

C. Palmas

C. Paraíso do
Tocantins

C. Porto 
Nacional

4%

5,4%

3,5%

6,5%

3,4%

3,4%

4. Você está recebendo algum auxílio do
 IFTO (como o inclusão digital) neste 
período de pandemia?

7%
Outros

65,3% 
Não

27,7%
Sim

Tenho internet fixa 
 (cabo)

Tenho internet wi-fi

Tenho internet 
móvel
Não tenho acesso 
a internet

Outros

Tenho internet via 
rádio

12,4%

64,5%

29,5%

3,1%

0,1%

5,2%

5. Em casa, como você tem acesso à internet?

7,8%

5,6%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

6. Em casa, você possui quais destes aparelhos para uso individual neste período de
aulas remotas?

Possuo smartphone 
e notebook

Possuo apenas 
smartphone

Possuo smartphone e 
computador de mesa 
(PC)

Possuo apenas 
notebook

Possuo apenas 
computador de mesa (PC)

Não possuo nenhum dos 
aparelhos acima

Outros

8. Os planos de ensino de seus professores
precisaram ser alterados para inclusão de 
atividades remotas para o atendimento a 
esta situação emergencial em decorrência 
do coronavírus (Covid-19). Você teve 
acesso aos planos alterados? 

15,3% 47% 
Sim, tive 
acesso a
alguns.

Sim, tive 
acesso a 
todos.

31,9%

21%Não tive 
acesso.

7. Seus professores lhe orientaram sobre 
como seriam as aulas remotas neste 
período de situação emergencial em 
decorrência do coronavírus (Covid-19)?

34,2% Sim, todos os professores me
orientaram de forma satisfatória.

Sim, alguns professores me 
orientaram de forma satisfatória.33%
Sim, alguns professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

22,5%
Sim, todos os professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

8,3%
Não recebi nenhuma orientação.2%

9. Qual Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pelo IFTO você acha mais 
fácil utilizar?

Moodle

Google Sala 
de Aula (Classroom)

Utilizo o Google Sala 
de Aula, mas tenho 
muitas dificuldades.

Utilizo o Moodle, mas 
tenho muitas 
dificuldades.

Nunca utilizei os AVA’s 
adotados

14,1%

66,5%

5,9%

4,3%

2,2%

Tenho facilidade com 
o Moodle e Google 
Sala de Aula

19,5%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

Sim, todos os 
professores enviaram.
Sim, alguns 
professores enviaram.
Não recebi conteúdo 
ainda.

10. Seus professores enviaram os 
conteúdos das aulas remotas?

11.  Qual meio digital seu professor mais 
utiliza para envio de conteúdos?

Outros

0,8%

Ambientes 
Virtuais 

(Moodle ou 
Google Sala 

de Aula)

93,4%
E-mail 

institucional

3,2%
WhatsApp

2,6%

Regular
Boa

Muito ruim
Ruim

Muito boa

12. Como você avalia a qualidade das aulas 
remotas que está recebendo?

Insatisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está acima das minhas 
possibilidades de 
realização

Pouco satisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está comprometendo a 
realização das atividades

Satisfatória, pois estou 
conseguindo realizar 
todas as atividades 
propostas nas aulas.

13. Como você avalia a quantidade de 
conteúdos propostos nas aulas remotas 
que está recebendo? 

14. Das estratégias de ensino adotadas pelos(as) professores(as), quais as que você 
gostou mais? 

Videoaulas

Atendimento on line

Transmissões simultâneas

Webconferências

Chats

Fóruns

Podcasts 

Questionários

Leituras

Resumos e resenhas

Listas de exercícios

Outros

64,6%

31,1%

19,8%

30,3%

5,2%

1,5%

33%

15,2%

14,3%

38,9%

0,4%

14,8%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

15. De modo geral, como avalia a sua 
experiência com atividades remotas? 

Regular
30,3%

Boa
28,8%

Ruim
15,3%

Muito ruim
13,6%

Muito boa
11,3%

16. Você possui alguma deficiência?

Não 94,6%

Sim. Deficiência Física. 1,9%

Sim. Outras deficiências. 3,5%

17. Os órgãos de saúde divulgaram amplamente os principais fatores associados a 
complicações da doença provocada pelo Coronavírus (Covid-19). Você faz parte de 
algum grupo de risco?

Sim

15,5%
Não

84,5%

Suspender o calendário letivo parareposição futura.

Manter o calendário letivo com atividades remotas.

Manter o calendário letivo até 31 demaio e, na sequência, suspender 
parareposição futura.

Prefiro não responder.

Não sei opinar.

18. Na sua opinião frente às recomendações de isolamento social feitas pelos órgãos 
de saúde devido a pandemia provocada pelo Covid-19, e a finalização do período de 
atividades não presencias no dia 17 de maio, o IFTO deve:

ESTUDANTE DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

3. Você estuda em qual unidade do IFTO? 

C. Araguaína

C. Araguatins

C. Avançado 
Formoso do 
Araguaia

C. Avançado
Lagoa da 
Confusão
C. Avançado
Pedro Afonso

C. Colinas do
Tocantins

C. Dianópolis

C. Gurupi

C. Palmas

C. Paraíso do
Tocantins

C. Porto 
Nacional

4%
1,6%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

4. Você está recebendo algum auxílio do IFTO (como o inclusão digital) neste período 
de pandemia?

Sim

9,1%
Não

90,9%

5. Em casa, como você tem acesso à internet?

Não tenho acesso 
a internet 0%

Tenho internet fixa 
 (cabo) 27,3%

Tenho internet wi-fi 63,6%

Tenho internet via 
rádio 27,3%

Tenho internet 
móvel 9,1%

6. Em casa, você possui quais destes 
aparelhos para uso individual neste 
período de aulas remotas?

Possuo smartphone 
e notebook

Possuo apenas 
smartphone

Possuo apenas 
notebook
Não possuo nenhum 
dos aparelhos acima

7. Seus professores lhe orientaram sobre 
como seriam as aulas remotas neste 
período de situação emergencial em 
decorrência do coronavírus (Covid-19)?

90,9% Sim, todos os professores me
orientaram de forma satisfatória.

Sim, todos os professores me 
orientaram, porém ainda tenho
dúvidas.

9,1%

8. Os planos de ensino de seus professores precisaram ser alterados para inclusão de 
atividades remotas para o atendimento a esta situação emergencial em decorrência 
do coronavírus (Covid-19). Você teve acesso aos planos alterados? 

45,5%
Não tive acesso Sim, tive acesso a alguns

36,4%
Sim, tive acesso a todos

18,2%

9. Qual Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pelo IFTO você acha mais 
fácil utilizar?

Moodle
Google Sala 
de Aula (Classroom)

Utilizo o Google Sala 
de Aula, mas tenho 
muitas dificuldades.

Utilizo o Moodle, mas 
tenho muitas 
dificuldades.

Nunca utilizei os AVA’s 
adotados

18,2%

72,7%

0%

0%

9,1%

Tenho facilidade com 
o Moodle e Google 
Sala de Aula

18,2%



Sim, todos os 
professores enviaram.
Sim, alguns 
professores enviaram.
Não recebi conteúdo 
ainda.

10. Seus professores enviaram os 
conteúdos das aulas remotas?

11.  Qual meio digital seu professor mais 
utiliza para envio de conteúdos?

Ambientes 
Virtuais 

(Moodle ou 
Google Sala 

de Aula)

81,8%
E-mail 

institucional

9,1%
WhatsApp

9,1%

Regular
Boa

Muito ruim
Ruim

Muito boa

12. Como você avalia a qualidade das aulas 
remotas que está recebendo?

Insatisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está acima das minhas 
possibilidades de 
realização

Pouco satisfatória, a 
quantidade de conteúdo 
está comprometendo a 
realização das atividades

Satisfatória, pois estou 
conseguindo realizar 
todas as atividades 
propostas nas aulas.

13. Como você avalia a quantidade de 
conteúdos propostos nas aulas remotas 
que está recebendo? 

IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

14. Das estratégias de ensino adotadas pelos(as) professores(as), quais as que você 
gostou mais? 

Podcasts 0%

Videoaulas 72,7%

Atendimento on line 54,5%

Transmissões simultâneas 36,4%

Webconferências 36,4%

Chats 9,1%

Fóruns 27,3%

Questionários 18,2%

Leituras 18,2%

Resumos e resenhas 9,1%

Listas de exercícios 9,1%



IFTO ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

CORONAVÍRUS Covid-19

15. De modo geral, como avalia a sua 
experiência com atividades remotas? 

Boa
54,5%

Muito Boa
27,3%

Ruim
9,1%

Muito ruim
9,1%

Regular
0%

16. Você possui alguma deficiência?

Não 90,9%

Sim. Deficiência Visual. 9,1%

17. Os órgãos de saúde divulgaram amplamente os principais fatores associados a 
complicações da doença provocada pelo Coronavírus (Covid-19). Você faz parte de 
algum grupo de risco?

Sim

27,3%
Não

72,7%

Suspender o calendário letivo parareposição futura.

Manter o calendário letivo com atividades remotas.

Manter o calendário letivo até 31 demaio e, na sequência, suspender 
parareposição futura.

Prefiro não responder.

Não sei opinar.

18. Na sua opinião frente às recomendações de isolamento social feitas pelos órgãos 
de saúde devido a pandemia provocada pelo Covid-19, e a finalização do período de 
atividades não presencias no dia 17 de maio, o IFTO deve:
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