
Quem é a FAU no Período 
Letivo Excepcional?

Apresentação dos Resultados Parciais com 650 respostas, consulta 11/07/2020 às 20:00 horas



Mais de 50% dos alunos possuem alguma particularidade ou transtorno. O que pode ser agravado pela pandemia e mais 
ainda pela pressão do PLE.



● Preciso de meu tempo para as provas.
● Auditiva.
● Ansiedade.
● Uso de medicamentos e consultas semanais.
● Acompanhamento psicologico e psiquiátrio.
● Ansioliticos e Antidepressivos.
● Ansiedade.
● Tenho ansiedade.
● Ansiedade desenvolvida após meu ingresso na faculdade.
● Tomo remédio controlado para ansiedade.
● Ataxia Espinocerebelar do tipo 3.
● Talvez psicológica.
● Devido ao daltonismo, ajuda para trabalhar com cores.
● Não ter um transtorno psíquico não necessariamente significa uma boa saúde mental. Grande 

parte das vezes, o desgaste da saúde mental é o que leva ao transtorno. O ideal seria que a 
pergunta anterior fosse dividida em duas, com o intuito de saber sobre a saúde mental dos 
estudantes da FAU nesse período como um todo, e não sou daqueles que já possuem algum 
transtorno. 

Então, você possui alguma necessidade específica? 
Se sim, qual? (Psicossomática, visual, auditiva, etc)

As notas acima são respostas ao formulário. Não compõem as opções do questionário. 





Sou da região metropolitana do Rio de Janeiro e permaneci durante 
a quarentena

Sou da região metropolitana do Rio de Janeiro e não permaneci 
durante a quarentena

Sou do RJ, mas não da região metropolitana. Me mudei para estudar e 
permaneci durante a quarentena
Sou do RJ, mas não da região metropolitana. Me mudei para estudar e não 
permaneci durante a quarentena
Sou do RJ, mas não da região metropolitana. Não me mudei para estudar e 
permaneci durante a quarentena
Sou do RJ, mas não da região metropolitana. Não me mudei para estudar e 
não permaneci durante a quarentena
Sou de outro Estado. Me mudei para estudar e permaneci na quarentena
Sou de outro Estado. Me mudei para estudar e não permaneci aqui na 
quarentena



 

Moro em uma vila ou um condomínio

 Moro em uma favela
Moro com minha família

Moro só

Moro em uma república
 Moro na Vila Residencial da Cidade Universitária 

Na Residência Estudantil da Cidade Universitária

Moro em uma casa
Moro em um apartamento



Mais de metade dos estudantes moram com 3 pessoas ou mais, o que pode impossibilitar assistir aula sem interrupções ou 
ter um espaço dedicado ao estudo 



2,8%





O número de alunos com renda de até 1,5 salário mínimo está bem acima da percentagem reservada pela política de cotas, o que 
pode indicar que esses alunos perderam sua fonte de renda ou tiveram sua renda diminuída



Apesar de 35% dos estudantes possuírem renda de até 1,5 salários mínimos, configurando potenciais recebentes de auxílio estudantil, 
somente 10% deles recebem algum tipo de auxílio



Algumas respostas afirmaram não ter conhecimento do auxílio ou não sabe se pode receber.

https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/665-comunicado-s
obre-o-coronavirus-na-residencia-estudantil 

https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/665-comunicado-sobre-o-coronavirus-na-residencia-estudantil
https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/665-comunicado-sobre-o-coronavirus-na-residencia-estudantil


https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/665-comunicado-sobre-o-coronavirus-na-residenc
ia-estudantil 

Mais de 15% dos estudantes consultados não receberam o auxílio, mas não necessariamente 
possuem condições mteriais necessárias para o Ensino Remoto

https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/665-comunicado-sobre-o-coronavirus-na-residencia-estudantil
https://politicasestudantis.ufrj.br/index.php/665-comunicado-sobre-o-coronavirus-na-residencia-estudantil




Aproximadamente, 32,15% dos estudantes que responderam ao formulário atuam em Extensão ou Pesquisa. 









        

   Caso não tenha acesso sempre à internet, com que frequência consegue acessar?

● Tenho acesso mas o wifi é extremamente inconstante
● 5 dias por semana, no mínimo
● Metade do dia - às vezes. Aa operadoras são uma precariedade, já pedi "oi" ao menos, que é ruim, mas as outras não são boas.
● Consigo acessar todo dia, mas não consigo ver videos por conta do limite do pacote de dados.
● Pouca.
● Na lanchonete que trabalho a tarde/noite tenho acesso ao wi-fi.
● Tenho uma internet que quando funciona é boa mas que cai muito. dependendo do dia ela está ótima ou está muito ruim.
● Como cuido da minha avó com minha mãe, tenho acesso apenas aos meus dados móveis. Porém, na casa dela o sinal é muito ruim e 

eu fico totalmente limitade.
● Se não tiver acesso fico sem, porque nem um vizinho me passou senha de wifi.
● Meu vizinho compartilha o wi fi para eu conseguir exercer as atividades remotas e ficar atento aos acontecimentos da FAU/UFRJ.
● Quando vou a casa de algum parente tenho acesso a banda larga.
● Eu utilizo o wifi do vizinho, pois não tenho internet própria.
● Quando renova o pacote ou ponho crédito
● Pago serviço de internet banda larga mas o sinal tem caído com frequência durante a quarentena.
● Não 100% pois não tenho acesso a uma internet de boa qualidade
● Sempre estou de frente ao computador
● Quando estou na casa de parentes consigo acessar banda larga. Não tenho residência fixa.

As notas acima são respostas ao formulário. Não compõem as opções do questionário. 





Consigo acessar sites, ler 
e escrever textos

Consigo assistir vídeos

Consigo acessar redes sociais

Consigo usar programas e softwares de 
arquitetura e urbanismo com qualidade

Consigo usar programas e softwares de 
arquitetura e urbanismo com restrições



Tenho muitas 
dúvidas

Estou acompanhando 
de perto



Sites e Redes Sociais de Coletivos Estudantis

Sites e redes sociais da UFRJ

Pessoas próximas à mim

Reuniões e assembléia estudantil 

Grupos de whatsapp

Reuniões de departamento

Encaminhamento da Assembleia Estudantil da FAU-UFRJ realizada no dia 06/07/2020 via plataforma ZOOM
● Pedido destinado à direção, e uma live respondendo as principais questões sobre ensino remoto.

O alto nível de dúvidas dos estudantes pode ser proveniente da falta de informações sobre o 
processo por meios oficiais



Muito ausente (não me senti 
parte do processo na 

instituição)

Muito presente (me senti 
envolvido no processo na 

instituição)



Ou seja, você acredita que a instituição 
FAU-UFRJ deveria ter tido outra postura 
nesse momento?

627 respostas

Você concorda que esse processo foi 
extremamente acelerado e 
insuficientemente debatido dentro da 
UFRJ?

643 respostas



Você concorda que as aulas remotas 
podem ter como consequência a 
precarização do ensino público?

644 respostas

Você concorda que o ensino remoto pode 
facilitar o processo de privatização do 
ensino público no Brasil?

624 respostas



Mas então, sobre a resolução CEG n° 3 de 17 de Junho de 2020 que deliberou o Ensino Remoto para toda 
graduação, você concorda ou acredita que deve ser revista? 

(https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_03.pdf )







Você faria disciplinas obrigatórias ofertadas pela 
FAU-UFRJ durante o Período Letivo Excepcional?





A pesquisa evidencia que mais da metade dos estudantes está sob altos níveis de pressão psicológica para cursar o PLE.





Disciplinas Opt. Restrita (Projeto Opt e PEx)

Disciplinas Opt. Condicionada (Eletivas)

Ateliê Integrado 1

Ateliê Integrado 1, e estou para cursar esse 
período

Ateliê Integrado 2, e estou para cursar esse 
período

Ateliê Integrado 2

Trabalho Final de Graduação 1 e 2

Disciplinas Obrigatórias somente para 
concluintes

Não acho que deva haver ensino remoto

Disciplinas Obrigatórias Práticas

Disciplinas Obrigatórias Teóricas

outro



Quase a totalidade dos estudantes do 1° período responderam à pergunta e 70% é totalmente contra a 
oferta de disciplinas obrigatórias e mais 14% tem ressalvas.

Encaminhamento da Assembleia 
Estudantil da FAU-UFRJ realizada no dia 
06/07/2020 via plataforma ZOOM

● Pensar numa metodologia especial para 
os calouros, para que não percam as 
vivências e experiências do primeiro 
período.

Boas vindas para você que está no 1º período! O que pensa 
de serem ofertadas disciplinas obrigatórias remotamente? 
(Se você não está no 1º período, pule essa pergunta!)















Encaminhamento da Assembleia Estudantil da FAU-UFRJ realizada no dia 06/07/2020 via plataforma ZOOM
● Propor participação de discentes na construção das disciplinas que serão ofertadas pelo PLE 



Não me sinto confortável Considero tudo bem



Caso você opte por cursar alguma disciplina, e sinta desconforto (coerção por parte de 
docentes, questões familiares, psicológicas, de rendimento e outras), você optaria por 
trancar a disciplina no SIGA?

646 respostas



Conversaria com alguém do corpo 
docente sobre a situação?

640 respostas

Conversaria com algum colega de turma 
online sobre a situação?

644 respostas







Você acha que avaliações em formatos parecidos aos tradicionalmente feitos no ensino presencial, 
como provas e entregas de produtos (apresentações, pranchas, modelos 3d e outros) serão viáveis?



Não é necessária a 
participação estudantil

É imprescindivelmente 
necessária a participação 

estudantil





Você acredita que o ensino remoto pode gerar disparidades entre colegas estudantes que também 
gostariam de prosseguir com as atividades da graduação, mas não conseguem por motivos maiores?











outro



Encaminhamentos da Assembleia Estudantil da FAU-UFRJ realizada no dia 06/07/2020 via plataforma ZOOM
● Determinação de um mínimo e um teto de atividades que serão propostas, buscando não sobrecarregar os alunos.
● Carga horária máxima online e offline, não só pensando nas horas de aulas, mas no tempo gasto pelos alunos na 

realização das atividades propostas.



Outros:acharia até muito rico se o período fosse um 
espaço pra esses encontros e debates. até que fosse com 
professores também; criar turmas mistas de estudantes de 
vários períodos e com professores que se guiarem por 
temas de debate, não necessariamente uma matéria 
específica. o PLE ser um lugar de troca entre estudantes e 
também professores, não um espaço somente de aulas 
tradicionais.

Para fechar, o que você acha da disponibilização de um dia da semana na grade horária para encontro 
e reunião dos estudantes e de atividades extracurriculares? (Uma retomada ao extinto horário extra 
curricular da FAU)

Encaminhamento da Assembleia Estudantil da FAU-UFRJ realizada no dia 06/07/2020 via plataforma ZOOM
● DIA EXTRACURRICULAR’: Que pelo menos um dia da semana seja absolutamente livre, sem matéria alguma, para 

que os alunos pudessem se reunir, debater, propor atividade, palestras que valessem horas.



Finalmente, você teria alguma observação para fazer sobre todo esse 
processo de implantação do período letivo excepcional?
135 respostas

Minha única preocupação seria com os alunos que não teriam 
condições financeiras de manter as aulas remotas em casa. Seja 
pela falta de acesso à internet, à computadores ou à um espaço 
para estudar onde moram. 

Gostaria de ter aula. Trabalho mais de 6h por dia e mesmo assim 
sinto muita vontade de fazer as aulas, por isso gostaria que 
fossem gravadas e disponibilizadas posteriormente. Vou me 
esforçar ao máximo para fazer todas as matérias que eu puder 
nesse período remoto e torço para que nada me atrase de me 
formar em 5 anos. Moro em Niterói, me mudei de São José dos 
Campos apenas para estudar na UFRJ e pago aluguel.

Obrigatórias vão elitizar ainda mais o curso. Porém eletivas podem 
ser uma forma de manter a saúde mental dos alunos, sem gerar 
competitividade e disparidade. 

Sobre a gravação, acredito que conteúdos fechados 
devem ser distribuídos em ambiente fechado, isso 
confere além de tudo, autonomia nas falas tanto de 
docentes e discentes para que não sejam tiradas de 
contextos e usadas contra a própria instituição. 

Considero o ensino remoto uma forma de 
precarização e possível caminhada para uma 
privatização ou estabelecimento de discurso em prol 
do EAD.

É impossível se concentrar em sobreviver à 
pandemia e manter produtividade acadêmica. 
Principalmente aos estudantes que, como eu, 
precisam trabalhar para viver e estudar e foram 
economicamente afetados na pandemia.

As notas da página são respostas ao formulário. Não compõem as opções do questionário. 



Se faz importante entender o perfil dos alunos que compõem a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, e de alguma forma ampliar o debate acerca das atividades a serem ofertadas a partir das 
seguintes Resoluções que dispõem sobre a adoção de períodos letivos excepcionais e autorização do ensino remoto.

As Resoluções foram publicadas pelo CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO no ano de 2020.

https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/index.php/resolucoes-ceg/2020-2029

Até o momento desta publicação, 650 estudantes responderam ao Formulário “Quem é a FAU no Período Letivo 
Excepcional”.
Essa pesquisa foi gerada a partir do trabalho do grupo de estudantes que corresponde ao Comitê Excepcional, criado como 
demanda da Assembléia Estudantil realizada pelo Centro Acadêmico da FAU no dia 06/07/2020

Publicação: Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. - Universidade Federal do Rio de Janeiro

13/07/2020

https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/index.php/resolucoes-ceg/2020-2029

