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ENGENHARIA É 
SOMENTE 

PRESENCIAL E 
PONTO.



Para muitos de nós, até o início 

de 2020, o ensino de engenharia 

em EAD era algo que sabíamos 

que existia, que era feito, mas 

que não era nossa realidade, 

aliás, nem perto de ser...

Em geral, ofertas de Engenharia 

em EAD pareciam muito 

distantes da realidade...

Nenhum aluno vai querer 

cursar Engenharia à distância...

Isto não vinga...

Esse tipo de ensino não 

funciona para Engenharia...

Engenharia em EAD? JAMAIS...



EIS QUE, DO 
NADA, EM 18 DE 

MARÇO DE 2020...

TODOS OS 
CURSOS DE 

ENGENHARIA DO 
BRASIL SE 

TORNARAM EAD.



E TIVEMOS QUE 
NOS ADAPTAR A 

ALGO 
TOTALMENTE... 

...NOVO...



...NOVO?



E COMO SE 
ADAPTAR?

Ensino remoto síncrono?

Ensino remoto 

assíncrono?

EAD puro?



E AS AULAS 
PRÁTICAS E 

AVALIAÇÕES?

Não faz, deixa pra 

depois?

Faz remota e síncrona?

Utiliza laboratórios 

virtuais?



E QUE FERRAMENTAS
UTILIZAR?



PASSADO O 
PERÍODO 

CRÍTICO DA 
PANDEMIA, O 
QUE RESTOU?

Esquece o passado, volta 

tudo como era antes?

Continua EAD?

Faz um balanço e 

aproveita o que ficou 

melhor?



O MELHOR A SE 
FAZER É SE 
ADAPTAR

Pontos positivos e 

negativos sob o olhar 

dos alunos

Pontos positivos e 

negativos sob o olhar 

dos professores



SOB O OLHAR 
DOS 

PROFESSORES

Quais os pontos 

positivos e negativos?



POSITIVOS

Percepção de que é necessário 

aperfeiçoar-se nas questões 

tecnológicas

Possibilidade de maior 

organização de materiais e 

conteúdos

Estudantes mais tímidos 

presencialmente, interagiam 

mais no remoto

Necessidade de produção de 

mais e melhor material didático

A manutenção do ensino em 

situação de isolamento

A saída da zona de conforto 

para propiciar melhores aulas



NEGATIVOS

Dificuldade em mensurar a 

REAL aprendizagem dos alunos

Baixa interação e participação 

da maioria dos alunos

Muito difícil para professores 

que usam muito o quadro

A falta de cultura para ensino e 

aprendizagem com tecnologias 

remotas

Ambiente doméstico 

desfavorável ao processo de 

aprendizagem

Problemas com internet 

instável que prejudicam o 

andamento do conteúdo



SOB O OLHAR 

DOS ALUNOS
Quais os pontos 

positivos e negativos?



POSITIVOS

Poder acessar os conteúdos e 

rever explicações nas aulas 

gravadas

Sem perda de tempo em 

deslocamentos

A possibilidade de poder 

continuar os estudos durante a 

pandemia

Redução de custos com 

deslocamento e alimentação

A segurança de evitar contato 

com pessoas fora do círculo 

familiar

A facilidade na qual alguns 

professores se adaptaram à 

nova realidade



NEGATIVOS

Dificuldade de concentração e 

acompanhamento em um 

ambiente familiar

Falta de interação pessoal entre 

professor e alunos

Internet instável, tanto na 

transmissão quanto na 

recepção do sinal

Sentimento de falta do 

aprendizado das aulas práticas

Ambiente doméstico 

desfavorável ao processo de 

aprendizagem

Dificuldade didática de alguns 

professores se adaptarem



E O APROVEITAMENTO

Fonte: Autor



ENGENHARIA 
PRECISA SER 

SOMENTE 
PRESENCIAL?

ENGENHARIA É 
SOMENTE 

PRESENCIAL E 
PONTO.



OBRIGADO! vitorguerr@gmail.com


