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RESUMO 
INTRODUÇÃO: Na nova era digital, a internet se tornou uma fonte completa e 

enriquecedora para a busca de novos aprendizados. Através dela, temos a 

possibilidade de ampliar nossos métodos de estudo, buscando novos conhecimentos 

em qualquer parte do planeta. A educação, para acompanhar a nova era 

tecnológica, começa a se adaptar e acrescentar novas técnicas de ensino, trazendo 

oportunidades diversas de se aprender no mundo digital. OBJETIVO: O objetivo 

deste estudo é, determinar o nível da literácia digital entre os estudantes do 1º ao 

10º período do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de 

Minas Gerais e compará-lo com o grupo de estudantes das universidades 

internacionais parceiras do projeto International Ethics Project-Exploring 

collaborative learning in physiotherapy education, coordenado por Michael Rowe da 

University of the Western Cape, South Africa. METODOLOGIA: O estudo foi 

realizado com os estudantes do 1º ao 10º período do curso de graduação em 

Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. Os dados foram obtidos 

através da aplicação de um questionário online, estruturado e autoaplicável com 28 

questões abordando as experiências e atitudes em relação ao uso das tecnologias e 

da internet no meio acadêmico. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Foram totalizadas 

83 respostas e os resultados mostraram que a internet é uma ferramenta muito 

utilizada no meio acadêmico, porém ainda pouco explorada no curso de graduação 

em Fisioterapia da UFMG. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O déficit na literácia digital 

dos estudantes de Fisioterapia identificado evidencia a desmotivação do uso, reflexo 

do pouco uso destas tecnologias pelo corpo docente e a consequente falta de 

conhecimento e habilidades diante das ferramentas digitais disponibilizadas no meio 

acadêmico. Esses dados são úteis para gerar e promover a discussão e elaboração 

de estratégias que busquem aperfeiçoar o uso da internet no meio acadêmico. 

 

Palavras-chave: Educação. Aprendizagem online. Fisioterapia. Tecnologia. Literácia 

digital. 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
INTRODUCTION: In the new digital age, the Internet has become a complete and 

enriching source for the search for new learning. Through it, we have the possibility 

to expand our methods of study, seeking new knowledge anywhere on the planet. 

Education, to accompany the new technological age, begins to adapt and add new 

teaching techniques, bringing diverse opportunities to learn in the digital world. 

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the level of digital literacy among 

students from the 1st to 10th period of the undergraduate course in Physiotherapy at 

the Federal University of Minas Gerais and to compare it with the group of students 

from the international universities of the International Project Ethics Project-Exploring 

collaborative learning in physiotherapy education, coordinated by Michael Rowe of 

the University of the Western Cape, South Africa. METHODOLOGY: The study was 

carried out with students from the 1st to 10th period of the undergraduate course in 

Physiotherapy of the Federal University of Minas Gerais. The data were obtained 

through the application of an online, structured and self-administered questionnaire 

with 28 questions addressing the experiences and attitudes regarding the use of 

technologies and the internet in the academic environment. RESULTS and 
DISCUSSION: 83 responses were totaled and the results showed that the internet is 

a widely used tool in the academic environment, but still little explored in the 

undergraduate course in Physiotherapy of UFMG. FINAL CONSIDERATIONS: The 

lack of digital literacy among students of Physiotherapy identified the lack of 

motivation of the use, reflecting the lack of use of these technologies by the teaching 

staff and the consequent lack of knowledge and skills regarding the digital tools 

available in the academic environment. These data are useful to generate and 

promote the discussion and elaboration of strategies that seek to improve the use of 

the internet in the academic environment. 

  

Keywords: Education. online learning. Physiotherapy.Technology. Digital literacy. 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
GRÁFICO 1 – Quão importante é cada dispositivo para o seu sucesso     

acadêmico?..........................................................................................................20 

GRÁFICO 2 – Qual é a sua experiência em sala de aula com os seguintes 

dispositivos? ........................................................................................................21 

GRÁFICO 3 – Em que tipo de ambiente de aprendizagem você tende a        

aprender mais?....................................................................................................22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 
TABELA 1 – Caracterização dos participantes..................................................19 

TABELA 2 – Até que ponto você concorda com as seguintes informações?....24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 
FAPESP           Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

MOOC             Massive Open Online Course - Curso Online Aberto e em Massa 

UFMG             Universidade Federal de Minas Gerais 

CAAE             Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

IBM SPSS      Statistical Package for the Social Sciences , na atualidade o  nome 

completo do software (IBM SPSS) não tem significado. 

IES                 Instituição de Ensino Superior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................9  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS..........................................................................11 

 

3 RESULTADOS............................................................................................13 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................28 

 

ANEXOS............................................................................................................31 

Anexo A.............................................................................................................32 

APÊNDICES......................................................................................................33 

Apêndice A ........................................................................................................34 

Apêndice B.........................................................................................................37 

 
 
 
 



9 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na nova era digital, a internet se tornou uma fonte completa e enriquecedora 

para a busca de novos aprendizados. Através dela, temos a possibilidade de ampliar 

nossos métodos de estudo, buscando novos conhecimentos em qualquer parte do 

planeta. A educação, para acompanhar a nova era tecnológica, começa a se adaptar 

e acrescentar novas técnicas de ensino, trazendo oportunidades diversas de se 

aprender no mundo digital 1. No processo educativo, as tecnologias de informação 

são recursos que auxiliam os professores a maximizar e facilitar a propagação dos 

conhecimentos. Alguns dos meios utilizados na internet, por exemplo, são blogs, 

sites, vídeo-aulas, aulas a distância; e através deles são criadas teias de 

informações, conhecimento, trocando ideias, agregando valores e experiências.  

Neste contexto, a internacionalização do ensino superior, facilitada pela 

internet, tem sido cada vez mais importante, pois proporciona benefícios intelectuais 

e culturais que ajudam os estudantes a se desenvolverem como profissionais do 

século 21 2,3. O termo "internacionalização em casa" foi usado na Europa para 

indicar o importância de ter uma experiência internacional, mesmo para os 

estudantes que não viajam para o exterior 3. 

É importante ressaltar que essas tecnologias não substituem o professor, mas 

ampliam o conceito da sua atuação de transmissores de conhecimento para 

orientadores, mentores e facilitadores do processo ensino aprendizado. Isso também 

muda o papel do estudante, que passa de simples receptor passivo para participante 

ativo, sendo ele, em parceria do mestre, agente da sua própria educação. Ou seja, 

troca-se o foco do processo de instrução, colocando o sujeito da aprendizagem no 

centro do processo educativo 4,5.  

Com o avanço do uso de tecnologias de informação nas universidades, 

podemos observar que professores começam a utilizar essas inovações 

tecnológicas, juntamente com o método tradicional (aulas presenciais). Esta 

estratégia não só vem enriquecendo a aprendizagem e interação estudante-

professor, como também a exposição dos conteúdos de forma mais dinâmica. Para 

um bom resultado desta nova estratégia pedagógica, é necessário ampliar o 
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conceito de ensino e aprendizagem para além do conteúdo, proporcionando também 

uma melhor comunicação, reflexão e troca de informações de forma cooperativa e, 

como também o aprendizado de uma prática baseada em evidências 4,6,7. 

O método “blended learning” é descrito como uma abordagem de ensino e 

aprendizagem, onde encontros presenciais são integrados à interações on-line, e os 

pontos fortes de cada ambiente são aproveitados para melhorar a aprendizagem. O 

“blended learning” permite ao estudante assumir uma maior responsabilidade pela 

sua aprendizagem, aumentando a importância do auto estudo e ao mesmo tempo 

permite a sua progressão em seu próprio ritmo. Esta metodologia parece ter um 

efeito positivo sobre a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades importantes na formação do profissional de saúde 7. Há evidências que 

sugerem que o uso adequado desta tecnologia integrada ao projeto pedagógico do 

curso pode facilitar o desenvolvimento de habilidades e atributos como o 

pensamento crítico e autoaprendizagem, bem como a mudança nas relações de 

poder entre professores e estudantes. Além disso, ele pode promover as 

competências de colaboração e comunicação 8.  

Parece não ter havido uma mudança nas aulas convencionais dos cursos das 

profissões da saúde no Brasil e no mundo, apesar do aumento no desenvolvimento 

de componentes de aprendizagem on-line, tais como vídeos de instrução, blogs e 

plataformas 9. 

Para que essas inovações educacionais sejam utilizadas com sucesso é 

importante que, tanto professores quanto estudantes, tenham acesso à recursos de 

qualidade (aparelhos eletrônicos, acesso à internet) e também dominem a utilização 

dos mesmos. Deve ser considerado também, no ambiente universitário, os recursos 

tecnológicos que são oferecidos pela universidade e o incentivo que é dado para 

utilizar as tecnologias 7,8,9. 

Este estudo foi um diagnóstico inicial para o planejamento e implementação 

de módulo online, em parceria com as universidades internacionais Western Cape 

University (África do Sul); Antuérpia (Bélgica), o Centre for the Rehabilitation of the 

Paralysed (Bangladesh) e Bern University of Applied Sciences (Suiça) e é a primeira 

fase de um projeto colaborativo entre estas instituições na oferta de um módulo 
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online de ética (o projeto está disponível no endereço 

(http://www.mrowe.co.za/blog/portfolio/research/research-achievements/). 

O objetivo deste estudo é, portanto, para determinar o nível de literácia digital 

entre um grupo de estudantes de Fisioterapia da UFMG e compará-lo com grupo de 

estudantes internacionais, além de realizar um rastreamento e levantar dados sobre 

o conhecimento e como a internet é utilizada pelos estudantes de graduação em 

Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mrowe.co.za/blog/portfolio/research/research-achievements/
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo do tipo survey (Inquérito), para 

avaliar a literácia digital dos estudantes de Fisioterapia da UFMG. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais, sob o número CAAE 63979416.8.0000.5149.  

Todos os estudantes do curso de Fisioterapia da UFMG foram convidados, via 

online, a participarem voluntariamente da pesquisa. Não houve critérios de exclusão. 

A avaliação da literácia digital foi realizada por uma versão traduzida e adaptada 

do questionário utilizado no projeto internacional realizado pelo pesquisador Michael 

Rowe, que autorizou e participou de forma colaborativa (Anexo A). Está estruturado 

em 28 questões, distribuídas em quatro seções, sendo elas: o acesso, dispositivos e 

o que está sendo usado para a aprendizagem; ambientes de aprendizagem; a 

experiência pessoal e uso de tecnologia; e informações demográficas (Apêndice B). 

Os questionários foram enviados via e-mail, através da plataforma Google 

Formulários, para todos os 307 estudantes segundo lista disponibilizada pelo 

colegiado do curso de Fisioterapia da UFMG, nos meses de março a julho de 2017. 

Junto ao instrumento seguiu o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

A). Somente após aceitarem ao termo de consentimento, o questionário foi 

disponibilizado. Foi realizado um convite na sala de aula de cada turma com 

esclarecimentos sobre a pesquisa e, posteriormente, realizados seis disparos 

periódicos de e-mail durante o processo. 

A amostra do estudo foi caracterizada em porcentagem e os dados 

separados por categorias, segundo as seções divididas no questionário. Em seguida 

foi realizada a análise crítica dos resultados. A análise estatística foi feita usando o 

IBM SPSS v23. Os testes de Qui quadrado e Kruskal-Wallis foram utilizados para 

analisar dados nominais e dados ordinais, respectivamente, de amostras 

independentes. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Rowe2
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Rowe2
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Rowe2
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3 RESULTADOS 

 

A LITERÁCIA DIGITAL DOS ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Digital literacy of Physiotherapy students at the Federal University in Minas Gerais 

(UFMG) 

Deise Raquel de Souza Queiroz1; Emiliane Gomes de Oliveira 2; Jéssika Rocha dos 

Santos 3; Ana Maria Chagas Sette Câmara4; 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Campus Pampulha. 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O uso da tecnologia para complementar o ensino dos estudantes da 

área da saúde traz um diferencial na aprendizagem, com maior troca de 

informações, possibilitando uma ampla abordagem e discussão de temas variados, 

além de permitir o enriquecimento do conhecimento e uma melhor interação entre os 

estudantes e professores. OBJETIVO: Determinar o nível da literácia digital dos 

estudantes de graduação em Fisioterapia da UFMG, além de possibilitar a 

comparação dos dados obtidos com as Universidades internacionais parceiras do 

projeto International Ethics Project-Exploring collaborative learning in physiotherapy 

education, coordenado por Michael Rowe da University of the Western Cape, South 

Africa. METODOLOGIA: O estudo foi realizado com os estudantes do 1º ao 10º 

período do curso de graduação em Fisioterapia da UFMG. Os dados foram obtidos 

através da aplicação de um questionário online, estruturado e autoaplicável com 28 

questões abordando as experiências e atitudes em relação ao uso das tecnologias e 

da internet no meio acadêmico. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Foram totalizadas 

83 respostas e os resultados mostraram que a internet é uma ferramenta muito 

utilizada no meio acadêmico, porém ainda pouco explorada no curso de graduação 
                                                
1. 1Acadêmica em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
2. Acadêmica em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
3. Acadêmica em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
4. Professora Doutora no departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais; 
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em Fisioterapia da UFMG. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O déficit na literácia digital 

dos estudantes de Fisioterapia identificado, evidenciam a desmotivação do uso, 

reflexo do pouco uso destas tecnologias pelo corpo docente e a consequente falta 

de conhecimento e habilidades diante das ferramentas digitais disponibilizadas no 

meio acadêmico. Esses dados são úteis para gerar e promover a discussão e 

elaboração de estratégias que busquem aperfeiçoar o uso da internet no meio 

acadêmico. 

 

Palavras-chave: Educação, aprendizagem online, Fisioterapia, tecnologia, literácia 

digital. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The use of technology to complement the teaching of health 

students brings a differential in learning, with greater exchange of information, 

enabling a broad approach and discussion of varied topics, as well as allowing the 

enrichment of knowledge and a better interaction among students and teachers. 

OBJECTIVE: To determine the level of digital literacy of undergraduate students in 

Physiotherapy from the UFMG, and to compare the data obtained with the 

international universities of the International Ethics Project-Exploring collaborative 

learning in physiotherapy education, coordinated by Michael Rowe from University of 

the Western Cape, South Africa. METHODOLOGY: The study was carried out with 

students from the 1st to the 10th period of the undergraduate course in 

Physiotherapy of the UFMG. The data were obtained through the application of an 

online, structured and self-administered questionnaire with 28 questions approaching 

the experiences and attitudes regarding the use of technologies and the internet in 

the academic environment. RESULTS and DISCUSSION: A total of 83 responses 

were obtained and the results showed that the internet is a widely used tool in the 

academic environment, but still little explored in the undergraduate course in 

Physiotherapy of UFMG. FINAL CONSIDERATIONS: The deficit of digital literacy 

among students of Physiotherapy identified evidences the lack of motivation of the 

use, reflection of little use use of these technologies by the teaching staff and the 
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consequent lack of knowledge and skills regarding the digital tools available in the 

academic world. These data are useful to generate and promote the discussion and 

elaboration of strategies that seek to improve the use of the internet in the academic 

environment. 

  

Descriptors: Education, online learning, Physiotherapy, technology, digital literacy. 

 

INTRODUÇÃO 
Na nova era digital, a internet se tornou uma fonte completa e 

enriquecedora para a busca de novos aprendizados. Através dela, temos a 

possibilidade de ampliar nossos métodos de estudo, buscando novos conhecimentos 

em qualquer parte do planeta. A educação, para acompanhar a nova era 

tecnológica, começa a se adaptar e acrescentar novas técnicas de ensino, trazendo 

oportunidades diversas de se aprender no mundo digital 1. No processo educativo, 

as tecnologias de informação são recursos que auxiliam os professores a maximizar 

e facilitar a propagação dos conhecimentos. Alguns dos meios utilizados na internet, 

por exemplo, são blogs, sites, vídeo-aulas, aulas a distância; e através deles são 

criadas teias de informações, conhecimento, trocando ideias, agregando valores e 

experiências.  

Neste contexto, a internacionalização do ensino superior, facilitada pela 

internet, tem sido cada vez mais importante, pois proporciona benefícios intelectuais 

e culturais que ajudam os estudantes a se desenvolverem como profissionais do 

século 21 2,3. O termo "internacionalização em casa" foi usado na Europa para 

indicar o importância de ter uma experiência internacional, mesmo para os 

estudantes que não viajam para o exterior 3. 

É importante ressaltar que essas tecnologias não substituem o professor, 

mas ampliam o conceito da sua atuação de transmissores de conhecimento para 

orientadores, mentores e facilitadores do processo ensino aprendizado. Isso também 

muda o papel do estudante, que passa de simples receptor passivo para participante 

ativo, sendo ele, em parceria do mestre, agente da sua própria educação. Ou seja, 
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troca-se o foco do processo de instrução, colocando o sujeito da aprendizagem no 

centro do processo educativo 4,5.  

Com o avanço do uso de tecnologias de informação nas universidades, 

podemos observar que professores começam a utilizar essas inovações 

tecnológicas, juntamente com o método tradicional (aulas presenciais). Esta 

estratégia não só vem enriquecendo a aprendizagem e interação estudante-

professor, como também a exposição dos conteúdos de forma mais dinâmica. Para 

um bom resultado desta nova estratégia pedagógica, é necessário ampliar o 

conceito de ensino e aprendizagem para além do conteúdo, proporcionando também 

uma melhor comunicação, reflexão e troca de informações de forma cooperativa e, 

como também o aprendizado de uma prática baseada em evidências 4,6,7. 

O método “blended learning” é descrito como uma abordagem de ensino e 

aprendizagem, onde encontros presenciais são integrados à interações on-line, e os 

pontos fortes de cada ambiente são aproveitados para melhorar a aprendizagem. O 

“blended learning” permite ao estudante assumir uma maior responsabilidade pela 

sua aprendizagem, aumentando a importância do auto estudo e ao mesmo tempo 

permite a sua progressão em seu próprio ritmo. Esta metodologia parece ter um 

efeito positivo sobre a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades importantes na formação do profissional de saúde 7. Há evidências que 

sugerem que o uso adequado desta tecnologia integrada ao projeto pedagógico do 

curso pode facilitar o desenvolvimento de habilidades e atributos como o 

pensamento crítico e autoaprendizagem, bem como a mudança nas relações de 

poder entre professores e estudantes. Além disso, ele pode promover as 

competências de colaboração e comunicação 8.  

Parece não ter havido uma mudança nas aulas convencionais dos cursos 

das profissões da saúde no Brasil e no mundo, apesar do aumento no 

desenvolvimento de componentes de aprendizagem on-line, tais como vídeos de 

instrução, blogs e plataformas 9. 

Para que essas inovações educacionais sejam utilizadas com sucesso é 

importante que, tanto professores quanto estudantes, tenham acesso à recursos de 

qualidade (aparelhos eletrônicos, acesso à internet) e também dominem a utilização 
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dos mesmos. Deve ser considerado também, no ambiente universitário, os recursos 

tecnológicos que são oferecidos pela universidade e o incentivo que é dado para 

utilizar as tecnologias 7,8,9. 

Este estudo é diagnóstico inicial para o planejamento e implementação de 

módulo online, em parceria com as universidades internacionais Western Cape 

University (África do Sul); Antuérpia (Bélgica), o Centre for the Rehabilitation of the 

Paralysed (Bangladesh) e Bern University of Applied Sciences (Suiça) e é a primeira 

fase de um projeto colaborativo entre estas instituições na oferta de um módulo 

online de ética (o projeto está disponível no endereço 

(http://www.mrowe.co.za/blog/portfolio/research/research-achievements/). 

O objetivo deste estudo é, portanto, para determinar o nível de literácia 

digital entre um grupo de estudantes de fisioterapia da UFMG e compará-lo com 

grupo de estudantes internacionais, além de realizar um rastreamento e levantar 

dados sobre o conhecimento e como a internet é utilizada pelos estudantes de 

graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo do tipo survey (Inquérito), 

para avaliar a literácia digital dos estudantes de Fisioterapia da UFMG. O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Minas Gerais, sob o número CAAE 63979416.8.0000.5149.  

Todos os estudantes do curso de Fisioterapia da UFMG foram 

convidados, via online, a participarem voluntariamente da pesquisa. Não houve 

critérios de exclusão. 

A avaliação da literácia digital foi realizada por uma versão traduzida e 

adaptada do questionário utilizado no projeto internacional realizado pelo 

pesquisador Michael Rowe, que autorizou e participou de forma colaborativa (Anexo 

A). Está estruturado em 28 questões, distribuídas em quatro seções, sendo elas: o 

acesso, dispositivos e o que está sendo usado para a aprendizagem; ambientes de 

aprendizagem; a experiência pessoal e uso de tecnologia; e informações 

demográficas (Apêndice B). 

http://www.mrowe.co.za/blog/portfolio/research/research-achievements/
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Rowe2
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Rowe2
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Os questionários foram enviados via e-mail, através da plataforma Google 

Formulários, para todos os 307 estudantes segundo lista disponibilizada pelo 

colegiado do curso de Fisioterapia da UFMG, nos meses de abril a julho de 2017. 

Junto ao instrumento seguiu o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

A). Somente após aceitarem ao termo de consentimento, o questionário foi 

disponibilizado. Foi realizado um convite na sala de aula de cada turma com 

esclarecimentos sobre a pesquisa e, posteriormente, realizados seis disparos 

periódicos de e-mail durante o processo. Foi calculada uma amostra de 25% da 

população, ou seja, 10 questionários por turma. 

A amostra do estudo foi caracterizada em porcentagem e os dados 

separados por categorias, segundo as seções divididas no questionário. Em seguida 

foi realizada a análise crítica dos resultados. A análise estatística foi feita usando o 

IBM SPSS v23. Os testes de Qui quadrado e Kruskal-Wallis foram utilizados para 

analisar dados nominais e dados ordinais, respectivamente, de amostras 

independentes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 307 questionários enviados, foram preenchidos 83 questionários 

dentro do prazo de 4 meses, ou seja, 27%, dentro da amostra esperada de 25%. O 

baixo número de participação observado dos estudantes do 4° e 10° períodos, pode 

ser explicado por serem períodos que tem suas disciplinas ofertadas em outras 

unidades acadêmicas ou centrados nas atividades de monografia, com pouco 

interesse com questões do curso.  

Os dados estão apresentados segundo as seguintes seções do 

questionário: o acesso, dispositivos e o que está sendo usado para a aprendizagem; 

ambiente de aprendizagem; e a experiência pessoal e o uso da tecnologia. 

Dos estudantes participantes, 85,5% são do sexo feminino, com faixa 

etária entre 20 a 25 anos. Observa-se maior número de participação dos estudantes 

cursando o 7º período do curso de fisioterapia (14,6%), provavelmente por estarem 

cursando a disciplina de Ética e Deontologia, que ofertou o módulo interacional de 

Ética (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização dos participantes. 

Sexo Feminino 
Masculino 

71 
12 

85,5% 
14,5% 

Faixa etária Menos que 18 anos 
Entre 18-20 
Entre 20-25 
Mais que 25 anos 

0 
15 
55 
12 

0 
18,3% 
67,1% 
14,6% 

Período que está 
cursando 

1º Período 
2º Período 
3º Período 
4° Período 
5° Período 
6° Período 
7° Período 
8° Período 
9° Período 
10° Período 

10 
8 
7 
6 
8 
9 
12 
9 
8 
5 

12,2% 
9,8% 
8,5% 
7,3% 
9,8% 
11% 

14,6% 
11% 
9,8% 
6,1 

 

O acesso, dispositivos e o que está sendo usado para a aprendizagem 

Na seção inicial observamos que os estudantes usam com grande 

frequência a internet (75%), a maioria possui um smartphone (93%) e um 

laptop/notebook (87%). O dispositivo mais utilizado para o acesso à internet é o 

smartphone (81,9%), em segundo lugar o laptop/notebook (12%), e o local onde os 

estudantes se conectam a internet é principalmente em casa (73,5%). Nas 

instituições internacionais parceiras desta pesquisa, a uma diferença significativa (p 

<0,001) entre as universidades na posse de um laptop/notebook e tablet e acesso ao 

Wi-Fi no campus. Em geral, os estudantes de Fisioterapia usam principalmente um 

smartphone (65,4%) e um laptop/notebook (28,5%) para se conectar à internet  

(p <0,001 em todos os grupos).  A utilização dos dispositivos é feita tanto para fins 

acadêmicos quanto para outros fins. 

Pouco mais da metade considera que o laptop/notebook é um dispositivo 

absolutamente essencial para o sucesso acadêmico (57,8%), em seguida o 

smartphone (43%) (Gráfico 1). Os participantes avaliaram ser essenciais no meio 

acadêmico os dispositivos eletrônicos como ferramenta para ler textos (61,4%), 

registrar anotações de aula e verificar notas (55%). 
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Os resultados são semelhantes aos identificados nas universidades de 

Western Cape University (África do Sul); Antuérpia (Bélgica), o Centre for the 

Rehabilitation of the Paralysed (Bangladesh) e Bern University of Applied Sciences 

(Suiça): a preferência do acesso à internet através do smartphone, além de 

considerarem o laptop/notebook um dispositivo essencial para o sucesso acadêmico 

e a ferramenta mais utilizada para leitura de textos. O laptop/notebook foi 

considerado por estes estudantes internacionais, o meio tecnológico mais importante 

para seu sucesso acadêmico (80,8%), seguido por um smartphone (41,4%), um 

desktop (12,2%) e um tablet (8,2%). Essas características, demonstram que os 

estudantes de nacionalidades distintas, estão acompanhando uniformemente o 

avanço do uso das tecnologias de informação no processo de ensino-aprendizagem 

em meio acadêmico, o que pode facilitar a integração entre os estudantes e a 

implementação de um módulo online compartilhado entre instituições nacionais e 

internacionais 10.  Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), no ano de 2014, o número de brasileiros que utilizaram telefone móvel 

de forma pessoal seria cerca de 136,6 milhões 11. 

A Universidade (UFMG) oferece no campus Pampulha acesso gratuito 

sem necessitar de dados móveis de operadoras, com proteção de navegação, a toda 

comunidade acadêmica com usuário e senha cadastrados 12.  Infelizmente esta rede 

sem fio está disponível apenas em alguns lugares do campus Pampulha e 33,7% 

dos estudantes de fisioterapia se consideram dependentes desta rede. Em relação à 

experiência com a rede sem fio da UFMG, a maioria dos estudantes classificou como 

seguro o acesso à rede no campus, e onde o sinal está disponível, boa facilidade de 
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acesso e bom desempenho da rede. Com o avanço tecnológico, não estar 

conectado a uma rede de internet, inclusive no meio acadêmico, limita o estudante a 

explorar o vasto campo de conhecimento que lhe é possibilitado através desse 

acesso.  

Com relação aos dados relacionados à experiência em sala de aula com 

dispositivos eletrônicos, observou-se que não existe nem incentivo e nem proibição 

de uso de laptop/notebook (77%) e tablet (69%), e que os estudantes são 

desencorajados (48%) ou até proibidos (25%) de utilizarem os smartphones em sala 

de aula (Gráfico 2). No curso de Fisioterapia da UFMG, as aulas lecionadas pelos 

professores são prioritariamente teóricas, com práticas pedagógicas tradicionais sem 

o uso de novas tecnologias. Mais da metade dos estudantes não conseguiram opinar 

sobre incentivo ou proibição ao uso de dispositivos eletrônicos em sala e até mesmo 

muitos se sentem desencorajados ou até proibidos do uso destes no momento da 

aula. Provavelmente isso é consequente ao pouco contato e uso destes recursos em 

sala de aula. Estes dados indicam a necessidade de um desenvolvimento docente 

dos professores do curso de fisioterapia para o uso de uma metodologia de ensino 

com novas práticas pedagógicas, com a inclusão da tecnologia como uma 

ferramenta potente de ensino aprendizagem.  O acesso à rede não é suficiente, é 

preciso que as tecnologias sejam utilizadas como novas ferramentas e novos 

cenários para o processo de ensino 13. 
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Na questão sobre os recursos e ferramentas online utilizados pelos 

professores, a maioria dos participantes acreditam que os professores deveriam 

usufruir mais dos recursos como livros online (69%), simulações e jogos educativos 

(67%), gravações de palestras para visualização posterior (74%), ferramentas de 

colaboração online (72%), dispositivos móveis em sala de aula (53%) e mídias 

sociais como ferramenta de ensino (60%). 

 

O ambiente de aprendizagem 

A maioria dos estudantes deste estudo (67,5%), demonstraram ter uma 

melhor aprendizagem em cursos onde são mesclados com componentes online e 

presenciais (Gráfico 3). A maioria dos estudantes das IES internacionais parceiras 

(69%) informou que eles preferiram aprender em ambientes que incluíam alguns 

componentes on-line (69,1%; p> 0,001 em todos os grupos) e, embora houvesse 

uma diferença significativa entre as universidades, um pouco mais da metade dos 

estudantes (50,4%) indicou preferência em receber, com mais frequência, conteúdos 

e artigos online nas disciplinas. 

Para aperfeiçoar esse ambiente mesclado, os estudantes relataram que 

os professores poderiam utilizar com maior frequência os recursos online, como a 

disponibilização de materiais, livros ou vídeo aulas, que possam ser usadas 

posteriormente para fixação dos temas. Com isso, os estudantes não são mais 

vistos apenas como receptores, mas participantes ativos da própria educação e 

produtores de conhecimento juntamente com seus professores 4. 
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Quando questionados “no último ano em que medida os seus cursos 

foram de forma "mesclada" (online e presencial)”, 57,8% dos estudantes relataram 

que tiveram poucas disciplinas de forma mesclada, e 18,1% não tiveram nenhuma. 

Sobre a participação dos estudantes em disciplinas de forma totalmente 

online a maioria (79,5%) afirmam não terem realizado nenhuma nesta modalidade e 

cerca de 20,5% dos estudantes alegam terem realizado alguma atividade totalmente 

online. Já em relação ao envolvimento ativo dos estudantes em disciplinas que 

utilizaram mais formas de tecnologia, cerca de 38% destes se consideram neutros 

ou seja, não tinha uma opinião concreta sobre esta questão. O não uso destas 

tecnologias online nas disciplinas do curso de fisioterapia é um complicador para que 

os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver competências para o uso da 

tecnologia como um meio de estudo e aprendizado para a graduação.  

Sobre a participação em curso MOOC, 92,8% dos estudantes não 

souberam dizer o que esse curso significava. Um MOOC (Massive Open Online 

Course - Curso Online Aberto e em Massa) é definido como um curso online gratuito 

que envolve uma quantidade significativa de participantes e que tem o objetivo de 

promover uma interação através da internet 14. Mais da metade dos estudantes não 

compreendem sobre o significado e a participação em um curso como este. A falta 

de entendimento de siglas, palavras e expressões utilizadas no meio tecnológico, 

pode ser considerada uma barreira para que esses estudantes explorem de maneira 

mais eficaz o ambiente virtual assim como uma limitação para a participação em um 

módulo online que demande uma interpretação mais aprofundada do funcionamento 

dessas ferramentas online. 

Na amostra estudada observa-se que os estudantes acreditam que não se sentem 

mais propensos a faltar à aula do seu curso quando os materiais estão disponíveis 

de forma online. Uma parte dos estudantes se considerou neutro diante da questão 

se que quando ingressaram no ensino superior se sentiam preparados para utilizar a 

tecnologia em seu curso (Tabela 2).  
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Esses dados demonstram que o estudante possui certa capacidade para utilizar a 

tecnologia, e que o uso de tecnologias de informação pode ser trabalhado desde os 

primeiros períodos. Com a oferta de conteúdo em plataformas online pela 

universidade, os estudantes podem verificar o seu progresso no curso, podem 

acessar matérias, receber notificações e lembretes, demonstrando a importância da 

habilidade de manusear estes ambientes online. 

Quando questionados sobre a importância de uma plataforma de 

aprendizagem online, com facilidade e o uso intuitivo da interface cerca de 49% dos 

estudantes acharam absolutamente importante estas plataformas. O acesso ao 

conteúdo das disciplinas em plataformas de aprendizagem online, foi considerado de 

absoluta importância por 60% dos estudantes, assim como a submissão de trabalhos 

por 39% dos estudantes.  O envio online de feedback sobre trabalhos apresentados 

foi considerado uma iniciativa essencial por 48% dos estudantes.  A plataforma 

online também foi avaliada como importante para o acompanhamento do progresso 

nas disciplinas do curso, 44% dos estudantes, e para receber notificações e 
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lembretes cerca de 40% dos estudantes. De maneira interessante, apenas 33% 

consideraram esta plataforma acadêmica como ambiente de interação entre os 

estudantes. Provavelmente porque os estudantes do curso de fisioterapia não 

vivenciaram a elaboração de um blog, wiki, fórum e outras estratégias online de 

estudo e trabalho colaborativo. 

Quando os estudantes foram questionados sobre a necessidade do 

auxílio tecnológico ou assistência para atividades relacionadas à universidade, as 

fontes mais utilizadas para este recurso foram: o auxílio dos colegas de sala, família 

e amigos (77,4%); já a pesquisa no Google, Bing, YouTube, ou outra fonte online 

foram cerca de 76,2% dos estudantes; os livros foram a fonte menos utilizada cerca 

de 1% dos estudantes. Estes dados reforçam a importância deste ambiente virtual 

na produção acadêmica, que deve ser melhor explorado no curso por todos os 

docentes. 

Quando indagados sobre a possível participação em uma disciplina online 

com estudantes da África do Sul, Sudão, Bélgica, Suíça e Bangladesh, sabendo que 

a mesma seria online e ministrada na língua inglesa pouco mais da metade 53,6% 

diriam sim e cerca de 46,4% se recusariam a realizar a disciplina online. Se por um 

lado o pouco domínio da língua inglesa assim como pouca experiência em disciplina 

online se revelam barreiras para a atividade proposta, por outro lado, uma disciplina 

online pode ser uma estratégia pedagógica rica de aprendizado: trocas de 

experiências, saberes e culturas, além de um rico aprendizado no campo 

tecnológico, linguístico e profissional, desenvolvendo competências importantes para 

o mundo do trabalho e para o sucesso pessoal e profissional dos estudantes. 

 

A experiência pessoal e o uso de tecnologia 
Em relação à experiência pessoal e uso de tecnologia os dados são 

preocupantes: 90,4% dos participantes não fazem uso de blogs, mas conhecem seu 

significado; 48,2% já usaram ou usam a ferramenta Google Docs ou outro 

processador de texto colaborativo, porém não utilizam frequentemente, e outros 

7,2% não conhecem ou nunca experimentaram este dispositivo. Em relação ao uso 

da rede social Twitter, pouco mais da metade, 56,6% dos estudantes, mesmo tendo 



26 
 

 
 

conhecimento da ferramenta não a utiliza, e somente 6% faz uso regular dessa rede. 

Nas IES internacionais apenas uma minoria da amostra total já havia escrito uma 

postagem de blog (7,7%), editou uma wiki (5,7%) ou se inscreveu em feeds RSS 

(6,1%), todos  os quais podem ser considerados habilidades importantes para 

ambientes de aprendizagem digital. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quando comparamos os dados de nossa pesquisa com os do estudo 

internacional, que também avaliou estudantes de diferentes IES, concluímos que as 

experiências destes alunos com os usos interativos da tecnologia digital, foram 

geralmente baixas e diferiram significativamente entre as instituições (p <0,001) 4. 
Existe uma precariedade de uso de tecnologias digitais e serviços quando 

se trata de aprendizado de estudantes de fisioterapia da UFMG, apesar da facilidade 

de acesso. Os educadores geralmente fazem suposições sobre o uso da tecnologia 

pelos estudantes, com o pressuposto que são "nativos digitais" e que naturalmente 

possuem uma habilidade com ferramentas digitais e ambiente on-line. No entanto, 

este estudo mostrou que os estudantes de fisioterapia, em diferentes contextos, têm 

níveis diferentes de alfabetização digital, o que influencia sua capacidade de se 

envolver eficazmente em ambientes de aprendizagem digital ou no método blended 

learning. Este estudo identificou também que os estudantes gostariam um aumento 

no uso de ferramentas digitais em sua aprendizagem, com sugestões para 

mudanças específicas na prática pedagógica de seus docentes. 

Os docentes dos cursos de fisioterapia que desejarem fazer uso da 

aprendizagem on-line colaborativa devem estar cientes do fato de que estudantes 

em diferentes países têm níveis diferentes de alfabetização digital, e as decisões em 

torno do desenho do curso online ou no método blended learning devem considerar 

esta questão. 

 Através dessa pesquisa, conclui-se que existe um pequeno déficit na 

literácia digital dos estudantes, evidenciado pela desmotivação do uso e a falta de 

conhecimento e habilidades diante das ferramentas digitais disponibilizadas no meio 

acadêmico. No curso de Fisioterapia da UFMG, as aulas ainda são lecionadas com 
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práticas pedagógicas tradicionais e muitas vezes o uso de tecnologia digital não é 

possível dentro do ambiente de ensino. Estar conectado aos meios tecnológicos não 

é suficiente, se faz necessário motivação e estimulo por parte dos docentes para o 

uso de novas ferramentas e de estratégias que busquem otimizar o uso da internet 

no meio acadêmico.  
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Anexo A – Carta de autorização de Michael Rowe 
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Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Projeto Internacional de Ética: Levantamento da Literácia Digital (UFMG) 
 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, que é destinada a 

estudantes de Fisioterapia e que está associada com o Projeto Internacional de Ética 

(veja mais detalhes no site do projeto: 

https://internationalethicsproject.wordpress.com/). O Departamento de Fisioterapia 

da nossa universidade é um dos colaboradores. 

Pedimos sua autorização para a coleta, o depósito, o armazenamento e o descarte 

de dados gerados por meio de questionário e entrevista. A utilização deste material 

está vinculada somente a este projeto de pesquisa. O objetivo desta pesquisa é 

chegar a um melhor entendimento de como os métodos de ensino em ambientes de 

aprendizagem online, em sala de aula ou ambos, podem ser usados para melhorar o 

envolvimento dos estudantes no processo de ensino aprendizagem. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos 

adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme Resolução n.º 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 

procedimentos utilizados oferece riscos à sua dignidade. Esperamos que este 

estudo traga, como benefícios, contribuições importantes para a melhoria do ensino. 

O conhecimento adquirido com esta pesquisa vai ser usado para melhorar os 

currículos de saúde dos cursos de graduação em uma variedade de instituições de 

ensino superior, bem como para ajudar a fornecer informações sobre as nossas 

próprias experiências de aprendizagem. Para participar deste estudo, o (a) senhor 

(a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu li este consentimento e fui informado (a) dos objetivos, métodos, riscos e 

benefícios da pesquisa “A literácia digital dos estudantes de Fisioterapia: uma 

barreira para a aprendizagem em módulo online internacional?”, de maneira clara e 

detalhada; foi-me dada a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas. Sei que, a 

qualquer momento, poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 
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de participar se assim o desejar. Este formulário está sendo assinado 

voluntariamente por mim, indicando o meu consentimento em participar da pesquisa 

até que eu decida o contrário. As pesquisadoras abaixo comprometem-se a conduzir 

todas as atividades desta pesquisa de acordo com os termos do presente 

consentimento. 

 

Pesquisador Principal:  

Ana Maria Chagas Sette Câmara (anasettecamara@gmail.com),                        

celular (31) 996241887. 

Colaboradores: 

Deise Queiroz (deisersq@hotmail.com),  

Emiliane Oliveira (emiiliane_oliveira@hotmail.com),  

Jéssika Rocha (jessikarsantos2@gmail.com). 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá 

consultar: 

Comitê de Ética em Pesquisa UFMG Avenida Antônio Carlos, 6.627 – Unidade 

Administrativa II – 2º Andar – Campus Pampulha – Belo Horizonte/MG – CEP: 

31270-901 Contato: coep@prpq.ufmg.br Telefone COEP: 3409-4592                                               

Email: coep@prpq.ufmg.br 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

● O preenchimento do questionário não deve demorar mais de 15 minutos. 

● Perguntas com estrelas vermelhas são obrigatórias.  

● Se você tentar progredir para outra seção antes de responder a todas as 

perguntas necessárias, você será solicitado a preencher a resposta em falta. 

Antes de iniciar a pesquisa, por favor assine o termo de consentimento. Se você 

estiver com dúvidas ou quiser conhecer mais sobre o projeto pode contatar uma de 

nossas pesquisadoras.  

Desde já, agradecemos a participação!! 

mailto:coep@prpq.ufmg.br
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Assinale todas as três (3) afirmativas dos quadros abaixo, a fim de dar o seu 
consentimento* Se você não quiser participar desta pesquisa, basta fechar a janela 

do navegador. 

Dou meu consentimento para participar da pesquisa. 

Eu entendo que eu não sou obrigado a preencher esta pesquisa. 

Todas as minhas perguntas sobre a pesquisa foram respondidas a minha satisfação. 

Confirmo que eu entendi o projeto e gostaria de participar do inquérito. 
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Apêndice B – Questionário 
 

O ACESSO, DISPOSITIVOS E O QUE ESTÁ SENDO USADO PARA A 
APRENDIZAGEM  
As perguntas abaixo dizem respeito ao seu acesso a computadores (incluindo 
dispositivos móveis) e a internet, especialmente no que se refere ao seu uso para a 
aprendizagem. Podendo assim, haver mais de uma resposta à pergunta. 
 
1- Onde você se conecta à internet principalmente? * 
       Casa (se você vive fora do campus) 
       Campus / Universidade 
       Em trânsito (por exemplo, carro, ônibus, trem) 
       Outro: ________________________________________ 
 
2- Com que frequência você usa a internet? * 

Isso poderia ser para a aprendizagem ou para atividades sociais, por exemplo:  
Twitter, Facebook, etc. 

                                  1            2             3           4             5   
Menos do que                                                                                  Estou sempre  
uma vez por                                                                                      conectada 
semana   
 
3- Você possui algum desses dispositivos? * 

Você pode selecionar mais de um item 
  

Não, e eu não 
pretendo 

comprar um 
nos próximos 

12 meses 

 
Não, mas eu 

pretendo 
comprar um 

nos próximos 
12 meses 

 
 

Sim, eu possuo atualmente 
um (ou mais) 

LAPTOP/NOTEBOOK    
TABLET OU iPad    

SMARTPHONE    

COMPUTADOR    

 
 
 

*
*
*
x

* * * * *
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4- O dispositivo que você usa principalmente para se conectar à internet.* 
Este é o dispositivo que você usa com mais frequência para se conectar. Você só 
pode selecionar um item. 

     Computador  
      Laptop 
      Tablet ou iPad 
      Smartphone 
      Outro:____________________________________   
 
5- Por favor, diga-nos como você usa cada dispositivo: * 
  

Eu não 
possuo 

este 
dispositivo 

 
Não 
usei 
nos 

últimos 
6 

meses 

 
Uso para 

fins 
acadêmicos 

e outros 

 
Uso apenas 

para fins 
acadêmicos 

 
Uso apenas 
para outros 

fins 
 

COMPUTADOR      
LAPTOP/NOTEBOOK      

TABLET ou iPad      
SMARTPHONE      

  
 
 
6- Quão importante é cada dispositivo para o seu sucesso acadêmico? * 

Se você não possui o dispositivo, por favor preencha a primeira coluna. 
  

Nada 
importante 

 
Não muito 
importante 

 
Moderadamente 

importante 

 
Muito 

importante 

 
Absolutam

ente 
essencial 

COMPUTADOR      
LAPTOP/NOTEBOOK      

TABLET ou iPad      
SMARTPHONE      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
*
*
*
*
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7- Quão importante é para você ser capaz de fazer as seguintes atividades 
acadêmicas a partir de qualquer um dos seus dispositivos.* 
Se você não possui qualquer um dos dispositivos mencionados, por favor 
preencha a primeira coluna 

 Nada 
importante 

Não muito 
importante 

Moderadamente 
importante 

Muito 
importante 

Absolutamente 
essencial 

Acesso com os 
recursos da 
biblioteca  

     

Verificar notas      

Registrar-se em 
cursos 

     

Uso do sistema 
de 
gerenciamento 
de aprendizado 
universitário  

     

Acessar 
informações 
sobre seu curso 

     

Leitura de textos       
Procurar 
informações 
durante a aula 

     

Gravar o 
professor durante 
a aula 

     

Participação em 
atividades 
interativas da 
classe 

     

 
 
8- A sua universidade tem uma rede sem fio para os estudantes? * 
    Sim, em todos os campus.  
    Em alguns lugares do campus. 
    Não.  
 
 
 
 

*
*
*
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9- Como dependente você está em rede sem fio da sua universidade?* 
                                      1         2       3        4        5 
Nem um pouco                                                                         Muito dependente 
dependentes                                                                       (eu uso muitas vezes) 
(Eu mal uso)                                                                                                                                     
 
10- Pensando no ano passado, por favor classifique as suas experiências com 

a rede sem fio da universidade:  * 
Se a sua universidade não tem uma rede sem fio, por favor preencha na primeira 
coluna. 

 Pobre Neutro Bom Básico 
Acesso seguro a redes 

Wi-Fi em todo o campus 
    

Acesso seguro a redes 
Wi-Fi na sala de aula 

    

Facilidade do início da 
sessão para a rede Wi-

Fi 

    

O desempenho da rede 
(velocidade / banda 

larga) 

    

O acesso ao YouTube 
(ou outros serviços de 
streaming de vídeo) 

    

 
11-  Que recursos /ferramentas você deseja que seus professores usem menos 

e/ou mais? * (onde: 1 = Menos     5 = Mais) 
  1 2 3 4 5 

Curso ou Sistema de Gestão de Aprendizagem 
(Por ex.:Moodle, Sakai, etc.) 

     

Portifólios online      
Livros online      

O conteúdo fora do curso (por exemplo, YouTube, iTunes, 
Wikipedia, Clínica Mayo, etc.) 

     

Simulações ou jogos educativos      
Gravação de palestras para visualização posterior      

Ferramentas de colaboração online (por exemplo, Google 
Drive, Blackboard Collaborate, Adobe Connect) 

     

Os dispositivos móveis (por exemplo, tablets, smartphones, 
laptops) na sala de aula. 

     

As mídias sociais como ferramenta de ensino e 
aprendizagem. 

     

* * * * *
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12-  Qual é a sua experiência em sala de aula com os seguintes dispositivos? * 
  

Proibido 
de usá-lo 
em sala 
de aula 

 
Desencor
ajados a 
usá-lo 

em sala 
de aula 

 
Nem 

desanimado 
nem 

incentivado 
em usá-lo 
em sala de 

aula 

 
Encorajados 
a usá-lo em 
sala de aula 

 
Necessário 
para usá-lo 
em sala de 

aula 

Laptop/Notebook      

Tablet ou iPad      
Smartphone      

 
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 
Esta seção inclui perguntas sobre a sua experiência com ambientes de 
aprendizagem online e mesclado como parte de seus estudos. 
 
13-  Em que tipo de ambiente de aprendizagem que você tende a aprender 

melhor? * 
           Um ambiente sem componentes on-line. 
           Um ambiente com alguns componentes online. 
           Um ambiente que é completamente online. 
           Não tenho preferência. 
 
14-  No ano passado, em que medida os seus cursos foram de forma 

"mesclada" * 
Por "mesclados", queremos dizer que pelo menos parte da experiência foi 
através da entrega de conteúdo online, e parte foi por meio da interação face-a-
face. 

               Nenhum. 
               Um pouco. 
               Metade. 

          Quase todos. 
           Todos. 

 
15- No ano passado, você realizou algum curso que foi oferecido totalmente 

online? * 
Em outras palavras, onde não havia sessões com o contato face-a-face. 

      Não 
      Sim 
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16-  No ano passado, você participou de um curso MOOC (Curso Livre massivo 
online)? * 

        Não, e eu não sei o que é um MOOC.  
        Não, mas eu sei o que um MOOC.  
        Sim, mas eu não completei o curso. 

Sim, e eu completei o curso.  
 
17-  Até que ponto você concorda com as seguintes afirmações? * 

 Discordo 
fortemente 

Discordo 
parcialmente 

Neutro
  

De certo 
modo 
concordo 

Concordo 
plenamente 

Eu participo mais 
ativamente nos 
cursos que utilizam a 
tecnologia  

     

Eu sou mais 
propenso a matar 
aulas quando os 
materiais de aulas do 
curso estão 
disponíveis online 

     

Quando eu entrei na 
universidade, eu 
estava 
adequadamente 
preparado para 
utilizar a tecnologia 
em meu curso 

     

Tecnologia me faz 
sentir conectado a 
outros estudantes 

     

Tecnologia me faz 
sentir conectado aos 
meus professores 

     

Na classe, o uso de 
dispositivos móveis 
está me distraindo 

     

Quando se trata de 
mídia social (por 
exemplo, Facebook, 
Twitter, etc.) Eu gosto 
de manter minha vida 
acadêmica e minha 
vida social em 
separado 
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18-  Qual a importância desses componentes em uma plataforma de 
aprendizagem online? * 

 Nada 
importante 

Não muito 
importante 

Moderadamente 
importante 

Muito 
importante 

Absolutamente 
essencial 

Facilidade de 
uso / uso 
intuitivo da 
interface 

     

Capacidade de 
acessar o 
conteúdo do 
curso 
 

     

Submeter 
trabalhos 
atribuídos 
 

     

Receber 
feedback 
sobre o 
trabalho 
apresentado 
 

     

Verificar o 
progresso do 
curso 
 

     

Receber 
notificações e 
lembretes 
 

     

Interagir com 
outros 
estudantes 

     

 
 
19-  Por favor, diga-nos uma coisa que seus professores poderiam fazer com a 

tecnologia para facilitar ou apoiar o seu sucesso acadêmico. 
_______________________________________________________________ 
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20-  Quando você precisa de ajuda tecnológica ou assistência para atividades 
relacionadas com a universidade, que fontes você normalmente usa? * Você 
pode selecionar mais de uma alternativa 

              Pergunto os meus colegas de sala, amigos ou família. 

              Pergunto aos professores ou monitores. 

             Pesquiso no Google, Bing, YouTube, ou outra fonte online. 

             Uso de serviços universitários. 

             Outro (por favor, especifique: ________________). 

 

21-  Você participaria de uma disciplina de Ética Profissional Internacional, 
juntamente com estudantes da África do Sul, Sudão, Bélgica, Suíça e 
Bangladesh, sabendo que a mesma será online e será ministrada na língua 
inglesa? 

Sim. 

Não. 

 

A EXPERIÊNCIA PESSOAL E USO DE TECNOLOGIA 
Esta secção vai nos permitir ter uma ideia melhor de como você usa tecnologias 
específicas, quer para fins sociais ou acadêmicos. 
 
22-  Você usa algum um blog? (Isso pode ser tanto para fins sociais ou 

acadêmicos.) 
           Não, e eu não sei o que isso significa. 
          Não, mas eu sei o que isso significa. 
          Sim, mas não escrevo regularmente. 
          Sim, eu uso blog regularmente. 
 
 
23-  Você já usou o Google Docs (ou outro processador de texto colaborativo)? 

* Isso pode ser tanto para fins sociais ou acadêmicos. 
       Não, e eu não sei o que isso significa. 
       Não, mas eu sei o que isso significa. 
       Sim, mas isso não é algo que eu faço frequentemente. 
       Sim, eu uso regularmente. 
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24-  Você já usou o Twitter? * Isso pode ser tanto para fins sociais ou acadêmicas. 
      Não, e eu não sei o que isso significa. 
      Não, mas eu sei o que isso significa. 
      Sim, mas isso não é algo que eu faço frequentemente. 
      Sim, eu uso regularmente. 
 
INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA 
Esta seção será utilizada para recolher informação demográfica. 
 
25-  Sexo:           

 Feminino                      
 Masculino  
  

26- Quantos anos vocês têm? 
         Menos que 18 anos 
         Entre 18-20 
         Entre 20-25 
        Mais que 25 anos  
 
27-  Ano de ingresso no curso (semestre/ ano): ______________________ 
  
 
28-  Você está: (considere o período que você faz mais disciplinas). 

1º período 
2º período 
3º período 
4º período 
5º período 

6º período 
7º período 
8º período 
9º período 
10º período 

 
 
 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

 
 


