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Este mapeamento foi realizado pelos Representantes de turmas e pela
Representação Discente do Colegiado do Curso de Bacharelado em Design e
tem como objetivo fazer um estudo detalhado das condições dos discentes para
acompanhar a possibilidade de retorno das aulas presenciais conforme a
resolução da UFAL. O mapeamento foi realizado através de um um formulário,
que ficou disponível e aberto para os estudantes do dia 09 de fevereiro de 2022
até o dia 05 de março de 2022. A partir das informações coletadas, foi possível
apresentar ao Colegiado do curso um posicionamento sobre as atuais condições
socioculturais, econômicas e suas opiniões em relação ao retorno das
atividades presenciais.
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PANORAMA DISCENTES DESIGN
O questionário foi realizado a fim de levantar informações sobre a atual situação do
corpo discente do Curso de Design da FAU-UFAL, buscando entender em quais
condições os alunos estão vivendo durante o período do ensino remoto através do
mapeamento e também de suas opiniões em relação ao retorno das aulas
presenciais. O formulário foi disponibilizado do dia 09 de fevereiro de 2022 até o
dia 05 de março de 2022, sendo coletadas 144 respostas dos estudantes que
estão matriculados no semestre letivo de 2021.1, além disso, foram coletadas
informações sobre estudantes que durante este semestre letivo estão com o curso
trancado.
A partir de relatórios sobre a quantidade de alunos matriculados, foram mapeados
o total de 239 alunos, sendo 156 da nova grade da matriz curricular do curso, e 83
da grade antiga. Assim, das 144 respostas, corresponde a 60,25% dos alunos
matriculados, dessa parcela, 65,27% são alunos da nova grade, totalizando 116
respostas, e 34,73% da grade antiga, com 28 respostas. As respostas foram
analisadas até o dia 05 de março de 2022, possibilitando um período maior para
coletar as informações dos discentes, em geral, as perguntas foram divididas entre
perguntas abertas e perguntas fechadas, obrigatórias e não obrigatórias,
totalizando em 63 perguntas.
As perguntas foram divididas em três seções, a primeira seção, foi direcionada
para levantar dados pessoais, como nome e número de matrícula, a segunda
seção corresponde ao levantamento das condições socioculturais e econômicas, já
a terceira seção foi em relação ao posicionamento sobre o retorno e condições do
discente no ensino remoto. Em relação à segunda seção, foram mapeadas as
idades dos alunos, identidade de gênero, orientação sexual, cor ou etnia, coletando
também informações se é ou não uma pessoa com deficiência, possibilitando
informar qual é o tipo da deficiência e quais são as adaptações tecnológicas são
necessárias para que execute suas tarefas com autonomia e segurança no seu
ambiente de trabalho. Alguns alunos informaram que possuem algum tipo de
deficiência, pontuando também qual melhoria poderia ser feita para ter um
ambiente de trabalho adequado, principalmente para trabalhos em home office. Já
que, com a pandemia, alguns alunos tendem a trabalhar/estagiar de casa, e a
maioria aderiu às atividades remotas de ensino do curso.
Um ponto importante a ser destacado, é o mapeamento sobre quantos alunos
residem em Maceió, e quantos moram em outras cidades e estados, um
levantamento que influencia diretamente na escolha do discente sobre o ensino
presencial e como ele pode se planejar para o retorno a UFAL e o meio de
transporte utilizado para ir e voltar da universidade. Por fim, a terceira seção foi
direcionada à vivência do discente durante o período remoto, sendo levantados
problemas recorrentes, como dificuldade de acesso a informações, materiais e
desenvolvimento de trabalhos, devido a falta de equipamentos que suportem os
softwares necessários em determinadas disciplinas. Além disso, foram levantadas
informações sobre o desgaste físico e emocional da maioria dos alunos, que,
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devido ao sistema remoto e a sobrecarga, enfrentaram problemas como estresse,
ansiedade, exaustão, entre outros, o que influenciou no desempenho das
atividades. Em respostas abertas, os alunos puderam relatar como foi a
experiência enquanto estudante universitário no período remoto, informando falhas
de comunicação com professores, dificuldade de concentração, falta de acesso a
internet e computadores, aproveitamento dos conteúdos das disciplinas, além da
dificuldade de integração em grupos de trabalho.
A última seção buscou tanto mapear de forma mais geral a vivência dos alunos na
universidade durante o período remoto, quanto suas expectativas sobre o retorno
das aulas presenciais. Relataram principalmente sobre como os protocolos seriam
estabelecidos e seguidos para garantir a segurança de todos os estudantes,
mesmo estando a maioria vacinados, ainda há o medo em relação a transmissão
do vírus, já que, segundo os dados coletados, a maioria utiliza o transporte público,
mantém o contato com outras pessoas, o que pode influenciar no contágio. Para
alguns alunos o retorno para as aulas presenciais é animadora, voltar ao convívio
social, aproveitamento do espaço, no entanto, de acordo com o levantamento,
pode ser mal aproveitado devido ao tempo perdido para locomoção, principalmente
para os alunos mais avançados no curso, que estão matriculados em matérias
projetivas. É válido que o retorno das aulas presenciais devem ser devidamente
planejadas, para garantir a segurança tanto do corpo discente, quanto dos
docentes e técnicos. Assim, é necessário o fornecimento do suporte adequado aos
alunos, para que não sejam expostos dentro da universidade, e que sejam
garantidos uma boa qualidade de ensino e aprendizado.
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Mapeamento Sociocultural
O mapeamento sociocultural foi desenvolvido para levantar aspectos
culturais dos discentes como forma de buscar entender em quais
contextos os mesmos se encontram. Dessa forma, as questões
apresentadas visam dar visibilidade às características que possam
influenciar na qualidade de ensino e aprendizagem para o período letivo
de 2021.1 e constatar se há condições para realizá-lo. Todas as
perguntas desta etapa do questionário foram obrigatórias, abertas e
fechadas, portanto os valores discutidos a seguir se referem ao
quantitativo de 144 respostas, que correspondem a 60,25% do total de
estudantes do curso.

Qual sua idade na presente data?

Com qual identidade de gênero você se identifica?

Qual a sua orientação sexual?
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Qual é a sua cor ou etnia?

Você é pessoa com deficiência?

Se você respondeu “Sim” na questão anterior, informe o tipo de
sua(s) deficiência(s).

Quais adaptações tecnológicas são necessárias para que você
execute suas tarefas com autonomia e segurança no seu
ambiente de trabalho?
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Em qual cidade é sua residência?

Qual sua cidade de origem/natal?
Maceió: 112, União dos Palmares: 1, São Miguel dos Campos: 1,
Marechal Deodoro: 4, Satuba: 2, Rio Largo: 4, Arapiraca: 1, Pão de
Açúcar: 1, Nova Satuba: 1, Viçosa: 1, Delmiro Gouveia: 1, Barra de São
Miguel: 1, Passo de Camaragibe: 1, Pilar: 1, Santana de Ipanema: 1,
Santa Luzia do Norte: 1, Boca da Mata: 1, Coruripe: 2, Belo Horizonte
MG: 1, Rio Branco AC: 1, Olinda PE: 1, Recife PE: 2, Senhor do Bonfim
BA: 1, São Paulo: 2.

Distância de sua residência ao Campus do curso:

De modo geral, a maioria dos estudantes: têm menos de 25 anos 81,5%;
são mulheres e homens cis representam aproximadamente 92,3% (2,8%
preferiram não dizer); heterossexuais somam aproximadamente 56,9%;
se declaram pretos, pardos e negros ~51,4%; ~95,8 não possuem
deficiência; 1 estudante portador de deficência visual, 1 de física, 1 de
TEA e 2 de outra(s); ~91,6% declaram não necessitar de adaptações
tecnológicas para a execução das atividades pedagógicas com
autonomia e segurança; ~76,3% moram em Maceió-AL; 73,6% são de
Maceió.
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Mapeamento Socioeconômico
O mapeamento socioeconômico foi desenvolvido para levantar aspectos
econômicos dos discentes como forma de buscar entender em quais
contextos os mesmos se encontram. Dessa forma, as questões
apresentadas visam dar visibilidade às características que possam
influenciar na qualidade de ensino e aprendizagem para o período letivo
de 2021.2 e constatar se há condições para realizá-lo. Todas as
perguntas desta etapa do questionário foram obrigatórias e fechadas,
portanto os valores discutidos a seguir se referem ao quantitativo de 144
respostas, que correspondem a 60,25% do total de estudantes.

Qual o PRINCIPAL meio de transporte que você utiliza para ir a
UFAL?

Quantas pessoas moram com você?
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Você é responsável por alguém durante a pandemia?

Das pessoas que moram com você, quantas contribuem nas
despesas da casa?

Em que faixa melhor se enquadra a renda bruta mensal de seu
grupo familiar?

10

Qual a sua participação na vida econômica do seu grupo
familiar?

Sua família é beneficiária de algum programa social do
governo federal, estadual ou municipal?

A sua família reside em imóvel:
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Onde concluiu o Ensino Médio?

Com relação ao espaço que você vive, você possui acesso a
internet?

Quantas horas costuma acessar a internet diariamente?
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Possui dispositivo móvel de qualidade que garanta acesso a
internet?

De modo geral, a maioria dos estudantes: utilizam ou utilizaram
transporte público como meio de transporte até a Universidade (~84,7%);
75% moram com até 3 pessoas; ~81,5% não possuem dependentes;
50% alegam ter de 2 a 4 pessoas contribuintes com a renda, enquanto
~44,5% apenas 1; a renda bruta do grupo familiar de ~71,1% são de até
4 salários mínimos; ~47,2% têm todas as suas despesas custeadas pela
família ou outras pessoas; ~92,3% não recebem auxílios financeiros
sociais; 61,8% moram em casa própria; ~70,8 não pagam aluguel; ~58,5
concluíram o ensino médio em escola particular (integral e em maior
parte); ~98,6% possuem acesso à internet por Wifi; ~92,3 acessam a
internet por mais de 3 horas diariamente; ~67,3% possuem computador
exclusivo; ~90,3% possuem dispositivos móveis de qualidade com
acesso à internet.
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Mapeamento Condições do Ensino Remoto
O objetivo do mapeamento das condições do ensino remoto foi entender
como os alunos matriculados conseguiram aproveitar as atividades
online, identificando as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia
dos discentes. Pontuando também, suas opiniões em relação às
disciplinas ofertadas e os materiais disponibilizados pelo curso, já que
influenciam diretamente no desempenho dos estudantes. O questionário
foi dividido entre perguntas abertas e fechadas, em que 23 perguntas são
obrigatórias e 4 não são obrigatórias. As 4 perguntas não obrigatórias são
abertas, sendo direcionadas principalmente para identificar quais são as
matérias que o alunos teve maior dificuldade ou sentiu maior necessidade
delas serem disponibilizadas presencialmente.
Enquetes
Quantidade de Alunos Matriculados: 239
Quantidade de Respostas: 144
Data da Coleta: 09 de fevereiro de 2022
Fechamento da coleta: 05 de março de 2022.
A seguir são apresentadas as perguntas e os panoramas das respostas
obtidas para cada uma.

Qual período você estará cursando no semestre letivo de
2021.2 ?
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Qual(is) semestre(s) do Ensino Remoto você cursou durante a
pandemia de COVID-19?

Se você ainda tem disciplinas a serem pagas, estando com o
curso trancado ou não, qual a sua perspectiva para o semestre
2021.2?

No semestre atual (2021.1), como está a sua situação
acadêmica?
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Você desistiu (sem trancamento) de alguma disciplina durante
o semestre?

Se você trancou e/ou desistiu de alguma disciplina, a
quantidade representa mais ou menos da metade das
disciplinas que você se matriculou?
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Se você trancou e/ou desistiu de alguma disciplina, qual/quais
motivo/s o/a levou(ram) a desistir e/ou a trancar disciplina(s)
durante o semestre letivo?

Você tem sentido dificuldades emocionais (ansiedade,
dificuldade em concentração e atenção, irritabilidade) para
estudar a distância neste contexto de distanciamento social?
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Durante a pandemia, quais os principais problemas
enfrentados no período remoto?

Você deixou de cursar alguma disciplina por falta de
computador e/ou acesso aos programas/softwares trabalhados
na disciplina?
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Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, quantos
semestres/períodos você não pegou a/as disciplina/s por
causa do motivo citado (falta de computador e/ou
programas/softwares)?

Quais são as disciplinas que você não cursou por falta de
computador e/ou programas/softwares?
Respostas à pergunta: 30
Conforme os relatos dos alunos, em respostas abertas, as principais
disciplinas não cursadas por falta de computadores são: Materiais e
processos gráficos, Representação gráfica de produto, Representação
Gráfica de Interiores, Sistemas de Identidade Visual, Metodologia de
projeto em design, Design de mobiliário, Introdução à Metodologia Visual.
Outros alunos afirmaram que não cursaram o período do PLE por falta de
equipamentos e a dificuldade em desenvolver os trabalhos através do
celular, o que dificultou a continuidade nos estudos.
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Quais serviços foram disponibilizados a você pela
UFAL/FAU/Professor durante o ensino remoto para você?

Sobre a disponibilidade de livros, materiais, monitores, todas
as disciplinas ofertaram?
Respostas: 144
De forma geral, tendo em vista que as respostas foram abertas, 71 das
respostas, os alunos pontuaram que nem todas as matérias foram
disponibilizados os materiais, 24 alunos disseram que sim, 1 aluno disse
que livros foram disponibilizados, 1 disse que quase todas as matérias, 1
aluno não soube responder, 1 disse que a maioria das matérias ou
algumas, 1 aluno disse ter tido acesso a biblioteca virtual.

Quais disciplinas cursadas no ensino remoto você considera
que era importante a presença/oferta de monitores?
Respostas: 144
Tendo em vista que as respostas eram abertas, os discentes pontuaram as
seguintes matérias: Modelos físicos, Matérias Projetivas, Desenho de
observação, Linguagem e expressão plástica, Introdução à Metodologia Visual,
Representação Gráfica de Interiores, ergonomia de produto, Design Editorial,
Técnicas de Expressão Gráfica.
Segue abaixo alguns relatos de alunos:
- Qualquer uma que exija do aluno a produção de material gráfico.
- Sem dúvida as que exigem programas e computadores que suportam a
atividade ofertada
- Cursei apenas uma disciplina na modalidade remota e não considerei
necessária a presença de um monitor
- Acredito que todas, durante o período remoto só tive 1 disciplina com monitor e
fez bastante diferença
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- Principalmente as práticas, ou que necessitavam ser apresentados materiais
presencialmente, como: LEP, DO e MPD.
- Acredito que todas, pois os monitores ajudaram muito na mediação com
professores, na adaptação ao digital e muitas vezes tentaram nos acalmar em
relação a experiência da faculdade que alguns não estavam preparados.
- Até agora as que precisavam, disponibilizaram monitores. Como por exemplo,
geometria descritiva. Materiais e processos gráficos, reprodução gráfica de
produto também seria interessante, mas as próprias professoras tiveram essa
função, ajudando nas dúvidas praticamente em tempo integral.
- RGP ainda não paguei mas é muito difícil presencial e no modo remoto tornou
ainda mais difícil, muito mesmo!
- Linguagem e Expressão Espacial

Você considera que foi garantido a você todo o conteúdo
necessário das disciplinas nas aulas/atividades síncronas e
assíncronas no ensino não presencial?

Espaço para comentar a pergunta anterior.
Em espaço aberto para comentar a pergunta anterior (Você considera
que foi garantido a você todo o conteúdo necessário das disciplinas nas
aulas/atividades síncronas e assíncronas no ensino não presencial?),
conforme os relatos dos alunos, em 60 respostas as pautas mais citadas
afirmam que as matérias de caráter mais práticos deixaram a desejar no
conteúdo que estas práticas presenciais supririam, as disciplinas de que
envolvem materiais e processos (Materiais e Processos Gráficos,
Materiais e Processos Industriais, materiais construtivos e de
acabamento) foram citadas, de modo geral a falta de contato com os
materiais estudados nestas disciplinas prejudicou o aproveitamento e
aprendizado integral do conteúdo. Disciplinas que requerem desenho,
DO, TEG, GD, também foram muito citadas, principalmente pela falta de
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acompanhamento presencial do professor e de monitores na prática,
onde vídeos e tutoriais (remoto) não eram suficientes para o aprendizado.
Foram pontuados também ocorrências de não disponibilização de
materiais de estudo e das gravações das aulas. Outro ponto cita atrasos
na disponibilização dos materiais. O ensino das ferramentas de
expressão gráfica também foi citado como não satisfatório.
Abaixo são apresentadas algumas respostas:
●
Tem sido muito difícil estudar materiais sem poder ver ou tocar em
alguns materiais, por exemplo;
●
É um curso muito prático, precisa de presença, material e auxílio.;
●

Nas matérias de materiais de algo (construção, produção...) faz muita

falta o contato real com esses materiais;
●

A falta de acesso a biblioteca da UFAL prejudicou muito meus estudos

pois muitos livros citados pelas professoras são muito caros e os PDFs da
internet nem sempre são suficientes.;
●

Algumas matérias exigem conhecimento prático como MPI e MPG por

exemplo.;
●
Sinto que algumas matérias (especialmente que faziam uso de
ateliê/maquetaria) foram brutalmente reduzidas em questão de aproveitamento
e conteúdo, perdemos muitas oportunidades de aprendizagem e isso acarreta
numa deficiência de formação para que nós alunos pudéssemos nos tornar
melhores profissionais.;
●
A falta de acesso a biblioteca da UFAL prejudicou muito meus estudos
pois muitos livros citados pelas professoras são muito caros e os PDFs da
internet nem sempre são suficientes.
●
Acho que dentro do possível que nos encontramos foi sim, mas era
inevitável pensar em como uma determinada matéria seria presencialmente, se
seria melhor aproveitável.
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Em alguma disciplina você sentiu que a maquetaria (espaço e
equipamentos) e ateliês de desenho eram necessários?

Cite as disciplinas da pergunta anterior.
Em espaço aberto para comentar a pergunta anterior, conforme os relatos
dos alunos, em 101 respostas as pautas mais citadas afirmam que as
matérias de caráter mais prático necessitavam dos espaços citados, a
exemplo: Modelos físicos, Linguagem e expressão plástica, Desenho de
Observação, Técnicas de Expressão Gráfica, Representação gráfica de
produto, Representação Gráfica de Interiores, Design Editorial, e as
disciplinas de materiais e processos gráficos e industriais.
Respostas recorrentes:
●

Disciplinas práticas como Desenho de observação, Linguagem e expressão

plástica, entre outras
●

Modelos físicos e desenho de observação

●

Linguagem e expressão plástica, Técnicas de expressão plástica.;

●

Todas as matérias de desenho, materiais e processos gráficos.;

●

Modelos Físicos , Materiais e Processos Gráficos, Representação

Gráfica de Produto, Design Editorial;
●

Modelos físicos, Linguagem e Expressão Espacial, Materiais e

Processos Industriais, Design de Mobiliário, Materiais Construtivos e de
Acabamento.
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Em alguma disciplina você sentiu que ela seria melhor
aproveitada com a presença física do professor?

Cite as disciplinas da pergunta anterior.
Respostas recorrentes:
●

Materiais e Processos Gráficos;

●

Todas as disciplinas;

●

Linguagem e Expressão Plástica e Desenho de Observação;

●

Modelos físicos, desenho de observação, técnica de expressão gráfica;

●

Todas as que eu cursei desde que começou a pandemia poderiam ser

melhor aproveitadas presencialmente, já que haveria maior diálogo entre os alunos e
professoras, simplificando a comunicação, entendimento e cumprimento das
atividades.;

●
GEOMETRIA DESCRITIVA, TÉCNICAS DE EXPRESSÃO GRÁFICA, LINGUAGEM
E EXPRESSÃO ESPACIAL, MODELOS FÍSICOS;
●
Design de Mobiliário, Aces, Desenho de observação, Modelos Físicos;
●
DO, TEG;
●
DO, LEP, TEG, MPD e ACE1;

Como você avalia as suas experiências enquanto estudante
universitário(a) ao longo do período de ensino remoto?
Respostas: 144
De uma maneira geral, tendo em vista que as respostas eram abertas, os
discentes avaliaram da seguinte forma suas experiências: medianas (3
alunos), boa (7 respostas), péssima (3 respostas). Em resumo, alguns
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alunos relataram uma experiência positiva, segurança devido ao aumento
de casos da COVID-19, aproveitamento de tempo e economia financeira,
devido a não necessidade de uso de transporte para locomoção. Já
outros relataram sobrecarga e exaustão do período remoto, o
afastamento do convívio social, estresse, desgaste físico e emocional,
dificuldade de concentração, ansiedade, entre outras questões que
tornam o ensino remoto exaustivo e cansativo, prejudicando o
aprendizado e entendimento dos conteúdos passados. Pontuaram
também a fragilidade do ensino remoto, principalmente com a falta de
contato com materiais em matérias práticas, dificuldade de integração em
grupos de trabalho, o que resultou na queda do rendimento nas
disciplinas.

Quais recursos e serviços você considera que são necessários
para você ter êxito no ensino remoto?

Teve dificuldades em lidar com as novas ferramentas de
ensino-aprendizagem?
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Considera que a prática de aulas remotas invadiu sua
privacidade?
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Mapeamento Esquema Vacinal
Com a possibilidade do retorno presencial, foi essencial mapear os
números de estudantes que estão com o esquema vacinal completo e
também aqueles que enfrentaram problemas de saúde no período
remoto. Com isso, esta etapa do mapeamento foi direcionada para traçar
o percentual de alunos que estão com a imunização completa, parcial e
que não possuem nenhuma dose da vacinação. Todas as perguntas
desta etapa foram obrigatórias, assim, foram levantadas 144 respostas
dos estudantes.
Enquetes
Quantidade de Alunos Matriculados: 239
Quantidade de Respostas: 144
Data da Coleta: 09 de fevereiro de 2022
Fechamento da coleta: 05 de março de 2022.

Enfrentou problemas de saúde durante o período pandêmico?
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Você já foi imunizado contra a COVID-19?

Como está sua situação quanto à vacina?

No seu esquema vacinal, a terceira dose contra COVID-19 se
enquadra em qual situação?
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Caso irá tomar a 3ª dose da vacina após a data marcada do
início do semestre (21/03), em quantas semanas está
programada a sua vacina contando a partir da data de início do
2021.2 ?
Respostas: 28
Em geral, os alunos informaram que a sua 3º dose está para Abril e
variando entre 2-4 semanas após 21 de março.
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Mapeamento Retorno das Aulas presenciais
Com os principais dados levantados, tanto em relação às informações
socioculturais e econômicas quanto às dificuldades do modelo remoto, o
formulário mapeou as opiniões dos alunos em relação ao retorno das
atividades presenciais. Sendo necessário também, identificar a
quantidade de alunos que possuem alguma comorbidade e aqueles que
são responsáveis pelo cuidado de menores de idade.
Enquetes
Quantidade de Alunos Matriculados: 239
Quantidade de Respostas: 144
Data da Coleta: 09 de fevereiro de 2022
Fechamento da coleta: 05 de março de 2022.

Se você não vai trancar o curso ou não vai continuar com ele
trancado em 2021.2, independente do formato das aulas do
próximo semestre, qual o seu posicionamento quanto ao
retorno do ensino presencial no próximo semestre (2021.2)?

Quais são as suas expectativas para o retorno do ensino presencial?
Respostas: 53
Em resposta aberta, os alunos relataram principalmente sobre como os protocolos seriam
estabelecidos e seguidos para garantir a segurança de todos os estudantes, mesmo
estando a maioria vacinados, ainda há o medo em relação a transmissão do vírus, já que,
segundo os dados coletados, a maioria utiliza o transporte público, mantém o contato com
outras pessoas, o que pode influenciar no contágio.
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Caso a UFAL volte com suas atividades presenciais, você dependeria
do R.U. (Restaurante Universitário)?

No intuito de mapear os discentes com comorbidades, em qual situação
você se enquadra ?
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Você é discente na condição de pai/mãe, padrasto ou madrasta ou
responsável que tenham a guarda de menores em idade escolar ou
inferior, que mora em locais onde AINDA estão mantidas a
SUSPENSÃO das aulas presenciais (escolas) ou dos serviços de
creche, e que esse menor necessita da assistência de um dos pais ou
guardião, e você não possui cônjuge, companheiro ou outro familiar
adulto na residência apto a prestar essa assistência ao menor?

Por fim, o questionário foi finalizado com duas perguntas finais, a primeira foi se
alunos teriam outro comentário que não foi contemplado nas perguntas, a maioria
das respostas foram que não, mas alguns questionam como o ensino presencial
pode funcionar, mantendo a qualidade do ensino e a segurança dos alunos,
pontuando também como as medidas de segurança seriam aplicadas. A última foi
em relação como os alunos poderiam manter uma boa comunicação com a
representação estudantil e os representantes de turma, em geral sugeriram que o
envio de informações fossem através de grupos no whatsapp, principal modo de
comunicação atual, além de envio de emails, canal no telegram, criação de um
instagram do curso, além de questionários e formulários serem aplicados com os
alunos, assim como ocorreu em fevereiro.
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