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8.220
discentes de Graduação matriculados

3091
discentes respondentes (37,6% do total)



5. Quais equipamentos 
tecnológicos você possui 
para acessar a internet?

32% não possui notebook/ 
netbook

7. Caso não possua acesso 
à internet em sua 

residência, você teria 
condições de acessar a 

internet em outro local, 
com as devidas proteções 

sanitárias?
30,6% não possui 

internet na residência 

8. Como você avalia a 
qualidade da sua internet, 
caso precise utilizá-la para 

realizar atividades 
acadêmicas remotamente?

21,6% possui internet 

ruim ou não possui 
internet para atividades 

acadêmicas

9. Os equipamentos que 
possui em sua casa 

podem ser dedicados ao 
seu uso acadêmico em 

qualquer horário?

PERCENTUAL DE 
DISCENTES COM 
NECESSIDADE DE 

INTERNET OU 
EQUIPAMENTO 

TECNOLÓGICO PARA USO 
ACADÊMICO

32,1% não possui 
equipamentos 

em qualquer horário



Discussão das perguntas 7 e 8
que abordam o uso da internet por parte dos discentes



946
discentes respondentes não possuem internet na residência

2515
discentes matriculados na graduação não possuem internet na 

residência

APLICANDO ESSE RESULTADO DA AMOSTRAGEM DE 37,6% DE 
RESPONDENTES AO TOTAL DE DISCENTES MATRICULADOS, TEMOS:



667
discentes respondentes possuem internet ruim (19,9%) ou 

não possuem internet (1,7%)

1775
discentes matriculados na graduação possuem internet ruim 

ou não possuem internet

APLICANDO ESSE RESULTADO DA AMOSTRAGEM DE 37,6% DE 
RESPONDENTES AO TOTAL DE DISCENTES MATRICULADOS, TEMOS:



19,9%
dos respondentes possuem 

internet ruim

5704
discentes de graduação 

possuem internet na 

residência

19,9%
discentes com internet 

ruim, de 

5704 
discentes que possuem 

internet  

= 1135
discentes que 

possuem internet 

ruim na residência

Exercício de 

interpretação 

dos dados



discentes 
matriculados na 
graduação não 

possuem internet 
na residência

discentes que 
possuem internet 
ruim na residência 

8

2515 1135

discentes que não 
possuem internet 

suficiente na residência

3650



Discussão das perguntas 5 e 9
que abordam a disponibilidade de equipamentos 

tecnológicos



991
discentes respondentes não possuem equipamento para uso 

acadêmico em qualquer horário

2638
discentes matriculados na graduação não possuem 

equipamento para uso acadêmico em qualquer horário

APLICANDO ESSE RESULTADO DA AMOSTRAGEM DE 37,6% DE 
RESPONDENTES AO TOTAL DE DISCENTES MATRICULADOS, TEMOS:



989
discentes respondentes não possuem notebook ou netbook

2630
discentes matriculados na graduação não possuem notebook 

ou netbook

APLICANDO ESSE RESULTADO DA AMOSTRAGEM DE 37,6% DE 
RESPONDENTES AO TOTAL DE DISCENTES MATRICULADOS, TEMOS:



Importante

Consideramos que 
notebook e netbook são 

os equipamentos 
adequados ao uso 

acadêmico



Recapitulando

discentes não 

possuem 

internet na 

residência

2515

discentes não 
possuem 

equipamento para 
uso acadêmico em 
qualquer horário

2638

discentes não 

possuem netbook 

ou notebook

2630

1135

discentes 

possuem 

internet ruim 

na residência



Demanda da Graduação para o Ensino Remoto*

3650

* Os números apontados foram calculados a partir dos dados do Questionário, aplicados à população 
total de discentes de Graduação da UESB, podendo, assim, não refletir a demanda exata.

2638

discentes necessitam de 

acesso à internet

em suas residências 

discentes necessitam de 

notebook ou netbook 

para uso acadêmico
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