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01
Envolvimento Comunidade

Gráfico Estatístico Apresentando o Envolvimento da 
Comunidade Acadêmica



01 Envolvimento da 
Comunidade 
Acadêmica

CBB 
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2020
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Profes
94％
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MUITO OBRIGADO A TODOS!
VOCÊS FORAM EXCEPCIONAIS!



02
Ensino Remoto

Como foi a experiência de Ensinar e Estudar de forma remota



02 Ensino Remoto

1. Numa escala de 0-10, como você avalia as soluções que a FLT implementou 
para oportunizar os estudos/o ensino em um contexto de Covid-19?

85,4%

14,6%



02 Ensino Remoto

2. Como você avalia a sua experiência de estudar/lecionar de forma remota?

56,1%

43,9%



02 Comentários da Comunidade Acadêmica

• Está complicado conciliar a vida cotidiana com os estudos.
• Acredito que meu aprendizado tenha sido extremamente prejudicado, 

prestar atenção nas aulas e absorver conhecimento ficou muito difícil. 
Notas demoram pra sair e professores não respondem e-mail.

• É horrível, é complicado conciliar casa e faculdade. Tudo fica 
sobrecarregado, tem se passar quase o dia todo na frente do 
computador e acaba perdendo o ânimo para fazer tudo.

• É complicado, porque muito do conteúdo se perde.

• O ensino EAD é um caminho sem volta.
• Foi uma experiência boa estudar de forma remota. Senti um pouco a troca de 

experiências dos assuntos das aulas com os colegas, de discussões em sala de 
aula e extra sala. Mas deu para aprender o conteúdo das matérias, pois 
sempre tínhamos o material prévio a disposição e as aulas no formato de 
vídeo chamada auxiliaram bastante.

• Parabenizo a FLT pela rápida adaptação às novas condições, a qual noa 
proporcionou a continuidade do semestre sem prejuízos aos estudantes. O 
aproveitamento depende do interesse dos alunos, mas em geral afirmo que 
houve aprendizado.



03
Impacto Covid-19

Que impacto a pandemia da Covid-19 teve sobre a 
Comunidade Acadêmica



03 Impacto Covid-19

6. Numa escala de 0-10, como você avalia seu aprendizado neste semestre? 
(Se você é professor, como você avalia seu aprendizado para lidar com aulas remotas?)

50,1%

49,9%



03 Impacto Covid-19

7. Numa escala de 0-10, como você avalia seu comprometimento com os estudos neste semestre? 
Você procurou estudar com proveito? Você conseguiu se organizar? (Se você é professor, como você avalia 

seu comprometimento com o ensino e o aprendizado dos estudantes?)

62,3%

37,7%



03 Impacto Covid-19

8. Numa escala de 0-10, como você avalia o impacto que a pandemia do Covid-19 trouxe sobre 
as suas finanças? A sua manutenção financeira ficou mais complicada?

24,4%

75,6%



04
Prospecção Futuro

O que diz a Comunidade Acadêmica sobre a possibilidade 
de continuar a estudar de forma remota, 

independentemente da Covid-19



04 Prospecção Futuro

4. O MEC autorizou a FLT a oferecer até 40% da carga horária do curso na modalidade EAD - 
Ensino a Distância. Você considera uma boa ideia cursar/lecionar parte das disciplinas do seu 

curso na modalidade EAD?

54,9%

45,1%



04 Prospecção Futuro

5. Você gostaria de estudar/lecionar alguma disciplina na modalidade EAD?

54,9%

45,1%



04 Você gostaria de deixar algum comentário ou sugestão para algum professor?

• De maneira geral pedir para os professores colocarem as notas no 
portal Unimestre com mais frequência.

• Sugestão geral: A sugestão é que cada professor reveja o quanto está 
exigindo de leitura dos alunos e reavalie.

• Somente agradecer pelo empenho de todos, em fazer o melhor possível (dentro 
de suas limitações), para lecionar suas disciplinas, de uma maneira na qual nós 
pudéssemos compreender.

• Agradecimento geral: Todos os professores estão de parabéns com relação a 
transpor a barreira das aulas EAD.

• Gostaria de elogiar o modo impecável com o qual os professores Euler e Wiese 
conduziram as aulas à despeito de toda a dificuldade que eles têm com a 
tecnologia.

• Quero elogiar de forma especial ao professor e diretor Roger Wanke, que 
demonstrou além de muita eficiência na condução de toda a situação atípica que 
estamos, demonstrou uma humanidade e empatia notáveis para com todo o 
corpo discente.

• Parabenizo todos eles por fazerem o possível para que a qualidade do ensino não 
diminuísse e por nos trazerem a cada aula, ânimo e alegria em meio à toda essa 
situação e, principalmente, a Palavra de Deus suprema e final. 



POWERED BY PROF. DR. KLAUS A. STANGE
CPA 1/2020

GRATIDÃO!



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Está complicado conciliar a vida cotidiana com os estudos.
• Diferente
• Minha experiência, não me dou muito bem com os estudos de forma remota. É 

realmente muito difícil focar.
• É horrível, é complicado conciliar casa e faculdade. Tudo fica sobrecarregado, tem se 

passar quase o dia todo na frente do computador e acaba perdendo o ânimo para fazer 
tudo.

• O estudo a distância requer comprometimento e organização. Foi difícil no começo, 
mas quando "pegamos o jeito", tudo fica mais fácil.

• O ensino EAD é um caminho sem volta.
• Positivo: desenvolver ainda mais a disciplina de estudar e aprender por conta própria; 

Negativo: perda de momentos práticos, momentos esses que fazem parte importante 
do quinto semestre.

• Está sendo bem difícil estudar de casa e não conseguir manter a mesma rotina que 
tinha na faculdade, justamente porque estou na casa dos meus pais, então acabo me 
adaptando à rotina deles.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Foi muito interessante, e acredito que não tenha influenciado em meu aprendizado.
• Estudar remotamente necessita de disciplina e organização. Como fomos pegos de 

surpresa, o primeiro momento foi bem complicado, mas aos poucos as coisas foram se 
organizando.

• Ouvi muitas vezes a fala "estamos com a rotina normal", entretanto senti uma carga 
maior de trabalhos, principalmente no inicio da pandemia. Outra coisa foi o fator 
estudar em casa, a rotina diferente e o fator não estar em sala de aula ou ter acesso a 
biblioteca foram coisas que realmente dificultaram.

• Foi uma experiência positiva, podendo desenvolver habilidades que, talvez, não seriam 
desenvolvidas presencialmente.

• A princípio não pareceu viável a plataforma virtual, porém, após a adaptação, dos 
docentes e dos discentes, um período de aproximadamente umas 6 semanas, a 
plataforma virtual se tornou viável ao meu perceber.

• Acredito que meu aprendizado tenha sido extremamente prejudicado, prestar atenção 
nas aulas e absorver conhecimento ficou muito difícil. Notas demoram pra sair e 
professores não respondem e-mail.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Em um primeiro momento achei que seria difícil, no entanto, quando começou todo 
esse processo, acabei me adaptando super bem. Mas, com toda a certeza, não tem 
como não sentir falta das aulas reais, ver nossos amigos e nossos professores ao vivo e 
a cores não tem preço.

• Minha experiência de ter de lecionar remotamente foi enriquecedora e gerou 
aprendizados. Primeiramente, ficou evidenciado de que já dispomos de soluções 
interessantes para ministrar aulas remotas, e de que esse empreendimento é, em sí, 
algo "factível". Em segundo lugar, evidenciou-se que como docente eu precisaria ser 
instrumentalizado a utilizar a diversidade de possibilidades de aulas remotas. A 
solução google meet (+gravação) possibilita aulas síncronas e assíncronas, mas nem 
sempre é o meio didático mais eficaz de ministrar a aula - embora seja um instrumento 
que viabilize a interação síncrona entre docente e estudantes. Há que se caminhar 
rumo a soluções que mesclem as tecnologias EAD disponíveis. Uma coisa é ter um 
curso presencial e ter de ministrá-lo emergencial- e temporariamente em formatos 
remotos. Outra coisa é ter a opção de ter um curso por definição híbrido - o que não é 
o caso da FLT no momento, e que exigiria certamente adequações pedagógicas e 
técnicas consideráveis.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Sabemos que a situação que vivemos no mundo devido ao covid 19 obrigou a que 
tivéssemos que nos proteger, e desta forma vieram as aulas remotas. É visível o esforço de 
alunos e professores em conseguir se adaptar a este novo contexto. Mas foi demais. A 
calibragem de conteúdos passadas por um ou outro professor fez com que tivéssemos um 
déficit na questão ensino aprendizagem com relação àqueles professores que tiveram mais 
compaixão e empatia com a situação. Enquanto um conteúdo exigia demais todo o nosso 
tempo e esforço, outro conteúdo muito relevante estava sendo deixado pra depois, quiçá 
nem será visto por completo. Sei que é uma situação única a que estamos vivendo, mas esta 
questão de uma matéria ter muito conteúdo e sufocar o aprendizado de outra por falta de 
tempo só ficou mais acentuada com as aulas remotas; já é problema conhecido e muito 
falado entre os alunos. Sistemáticas e dogmáticas em detrimento de Bíblia. E não quero 
dizer que aquelas não são importantes, mas que estas também são. Chegamos a ter 5 
trabalhos para entrega em um só dia e muito mais do que poderíamos ler em um dia. O que 
dá tempo só de ver o conteúdo, mas não digerir e apreender. Com o intuito de não perder o 
conteúdo, e não baixar a qualidade de ensino se perde de qualquer forma.

• Pra situação que vivemos as soluções foram bastante satisfatórias. Mas precisariam de uma 
melhor calibragem prevendo que a situação real de estudo nas casas não são como na 
faculdade.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Exige maior comprometimento de ambas as parte, professor e aluno, para que possa ter um 
bom aproveitamento

• Está funcionando bem! Os conteúdos estão sendo entregues e as aulas online tem 
acontecido de maneira proveitosa. Cabe ao estudante se interessar e explorar com 
perguntas aquilo que o professor domina, bem como ler os textos previstos para cada aula. 
O segundo semestre poderia funcionar da mesma forma que o primeiro.

• A possibilidade de estudar sem passar um tremendo frio numa sala de aula localizada em 
São Bento do Sul é boa demais.

• Parabenizo a FLT pela rápida adaptação às novas condições, a qual noa proporcionou a 
continuidade do semestre sem prejuízos aos estudantes. O aproveitamento depende do 
interesse dos alunos, mas em geral afirmo que houve aprendizado.

• Foi bom só porque a faculdade não deixou a desejar; os professores se colocaram muito a 
disposição para nos atender em todos os sentidos e a qualidade do ensino não decaiu. Mas 
particularmente não gosto do sistema ead, apesar de compreender a atual situação.

• É complicado, porque muito do conteúdo se perde.
• É totalmente péssimo.Não faço ideia de o que passa na cabeça das pessoas que optam por 

fazer EaD por preferência.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Preciso ser sincero em dizer que odiei estudar de forma remota. As aulas presenciais tem 
muito mais proveito. somente a aula de Grego posso dizer que foi boa pelo fato de ter uma 
hora semanal de aula, então não valia a pena se deslocar de casa para a faculdade somente 
por essa uma hora. On-line foi muito bom.

• apesar de não termos aulas presenciais e estarmos em casa ainda assim, no tempo de aula 
tínhamos que prestar atenção na aula. Não podíamos parar para fazer os muitos trabalhos 
extras que vieram valendo presença. Aula e trabalhos valendo presença. Os dois juntos 
foram extremamente cansativos. Estávamos em casa, mas com o compromisso da aula, não 
estávamos em casa sem fazer nada. Ainda tínhamos que dormir cedo para acordar para aula.

• Ao estudarmos em casa temos grandes benefícios, com certeza. Comodidade, segurança, 
tempo livre. Contudo ainda que temos esse benefícios, fica muito complicado quando 
permanecemos somente em casa. O rendimento dos estudos começa a diminuir, a 
disciplina que temos quando estamos com aulas presenciais tende a desaparecer, pois 
estamos só em casa, não vemos outras pessoas que têm os mesmos interesses e isso gera 
um desconforto, entristecendo e tornando o estudo mais pesado do que leve. No mais 
minha opinião é que as aulas presenciais são muito melhores, mas temos que levar essa 
situação da forma que está. As notas vão baixar, sim, mas espero que por pouco tempo.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Vejo que estudar de maneira remota exige mais dedicação da parte dos estudantes, isso é 
muito positivo para gravar bem o conteúdo. As principais desvantagens são a distância da 
biblioteca e práticas impossibilitadas (ofícios principalmente)

• Não tive dificuldades para me adaptar. Porém, creio que as aulas presenciais geram um 
aprendizado muito maior.

• Alguns professores deveriam rever a forma de fazer as aulas e propor atividades, uma vez 
que remotamente não é tão simples de serem feitos como se os tempos estivessem 
normais.

• Foi uma experiência boa estudar de forma remota. Senti um pouco a troca de experiências 
dos assuntos das aulas com os colegas, de discussões em sala de aula e extra sala. Mas deu 
para aprender o conteúdo das matérias, pois sempre tínhamos o material prévio a 
disposição e as aulas no formato de vídeo chamada auxiliaram bastante.

• Apesar de toda essa situação a qual estamos passando, tive grande proveito neste semestre. 
Me esforcei muito, e valeu muito a pena, tive resultados muito positivos, tanto no 
aprendizado como na realização das tarefas e avaliações.

• Muito ruim, principalmente pelo fato que eu sou meio atrasado nessa parte de "mexer em 
computadores" porem entendo que não tem muito o que fazer.



Você gostaria de deixar um comentário escrito sobre sua experiência de estudar remotamente?

• Só achei ruim nas matérias que não tivemos aula online, ou por vídeo gravado. Teve matérias que era só 
pra seguir a apostila, isso eu não consegui focar pra fazer.

• Além disso teve alguns professores que flexibilizaram trabalhos, possibilitaram provas com consulta. Já 
outros entenderam como oportunidade pra fazer mais puxado ainda. O emocional não ajudou em nada 
também.

• Ocorrem dificuldades no estudo a distância, após alguns dias ficou mais fácil o estabelecimento da 
rotina. O que mais senti dificuldade foi com uma diretriz padrão para o EaD permitindo um tempo mais 
curto de organização.

• O planejamento das aulas remotas exige muito mais tempo e habilidades.
• Seria melhor se fosse possível intercalar atividades remotas e presenciais, pois os estudantes têm 

demonstrado cansaço com as atividades diante do monitor
• É necessário muito mais esforço do estudante pra retenção de conteúdo.
• Ponto positivo de estar em casa é a facilidade o conforto, porém há muitas desvantagens como a falta 

de acesso à biblioteca. Me senti perdido e com dificuldades de organização.
• É válido para ocasiões específicas e especiais, mas nada supera a aulas presenciais.
• Com certeza foi um período de adaptações. Procurei manter uma rotina semelhante a do período de 

aulas presenciais, o que me ajudou bastante, inclusive mantendo os horários e a disciplina quanto a 
manter as leituras em dia. Quanto ao conteúdo e aprendizado creio que não fomos tão afetados, mas 
preciso destacar que o convívio, a comunhão presencial faz falta. Entendo que foi muito importante o 
espaço criado em salas virtuais, nas quais estamos tendo as nossas aulas, para que este convívio e 
comunhão entre colegas e professores não fosse afetado de forma plena. As aulas online no google 
meet foram muito importantes.


