RELATÓRIO DA PESQUISA OPINIÃO SOBRE RETORNO AULAS PRESENCIAIS
PARA O 2º SEMESTRE DE 2020

Tendo em vista o Novo Decreto Municipal número 9516, de 23 de setembro de 2020,
que diz no seu Art 2o § 3º que "O retorno das atividades educacionais das instituições de
ensino superior, ficará a critério das respectivas mantenedoras, observadas as cautelas
sanitárias aplicáveis e o disposto na legislação própria”, a Faculdade Piaget resolveu ouvir
seus alunos.
Sendo assim em 25/09/2020 o Diretor Geral, Prof. Marcus V.H. Rodrigues, por meio
de um vídeo explicou que caso a maioria dos alunos quisessem retornar às aulas teóricas de
forma presencial este retorno ocorreria a partir do dia 13 de outubro de 2020. Para
as
disciplinas que não fosse permitido o cumprimento do distanciamento social e para as
turmas com docentes em grupo de risco, estas aulas permaneceriam de forma remota,
sendo o calendário de aulas informado pelas coordenações de cursos. E enfatizou a
importância da participação de todos.
O questionário eletrônico foi encaminhado aos alunos por intermédio das
coordenações de todos os cursos e reforçada a importância da participação de todos pelos
docentes. O questionário ficou disponível de 25 a 28/09/2020 até as 9h, pelo link:
https://forms.gle/ANktLpTjjFrniGYd8.
A decisão seria tomada respeitando sempre a vontade da maioria dos alunos de cada
período (MANHÃ ou NOITE), porém também foi explicado que em nenhuma das situações
(aulas remotas ou presenciais) haveria alteração nos valores das mensalidades.
A análise dos resultados demonstrou que 68% dos alunos do período matutino e 64%
dos alunos do período noturno responderam o questionário.
Com relação à pergunta: “Você quer retornar as aulas teóricas, das disciplinas que
permitirem o distanciamento adequado entre os alunos, de FORMA PRESENCIAL na
Faculdade Piaget?” Dos alunos do período matutino 19% RESPONDEU SIM e 81%
RESPONDEU NÃO, enquanto no período noturno 18% RESPONDEU SIM e 82% RESPONDEU
NÃO.
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Figura 1: Participação dos alunos
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Figura 2: Respostas sobre retorno às atividades presenciais
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Desta forma, a Faculdade Piaget NÃO RETOMARÁ, neste semestre, as aulas teóricas
de forma presencial, mantendo as atividades presenciais apenas para as atividades práticas
de laboratório e estágios seguindo protocolos de segurança e calendário organizado pelas
coordenações dos cursos de acordo com as características das disciplinas em curso no
semestre.

Prof. Dr. Marcus V. H. Rodrigues
Diretor Geral - Faculdade Piaget
30/09/2020
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