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A  Comissão  de  Biossegurança  realizou  uma  pesquisa  sobre  a  retomada  das             

atividades  presenciais  em  2021-02.  A  pesquisa  foi  encaminhada  aos  responsáveis            

pelos  alunos  que  frequentam  o  Curso  Técnico  Integrado  através  dos  emails             
institucionais   e   grupos   de   redes   sociais,   a   coleta   ocorreu   de   30/09   a   13/10/2021.   

  
Os  alunos  matriculados  no  Campus  Caraguatatuba  em  2021-02  totalizam  116  no             

Curso  Técnico  Integrado  (SUAP,  14/10/2021),  e  a  pesquisa  obteve  46  questionários             

válidos.   
  

Quando  inquiridos  sobre  a  relação  com  o  aluno  matriculado  no  Campus,  84,3%              
informa   ser   mãe;   9,8%   pai;   e   6%   outros.   

Dos  alunos  matriculados  no  Campus  43,1%  se  matriculou  em  2021;  25,25%  no  ano               
de   2020;   27,5%   em   2019   e   2%   em   2018   2   2017.   

  

Quando  inquiridos  sobre  ter  contraído  o  COVD,  94,1%  não,  e  5,9%  teve  e  está                
curado,   e   13,7%   apontam   fazer   parte   do   grupo   de   risco   e   86,3%   não.   

Considerando  uma  decisão  institucional  para  o  retorno  presencial  gradual,  é            
inquirido  se  o  responsável  que  seu  filho  (a),  aluno  do  IFSP,  frequentasse  o  Campus                

para  participar  das  aulas  e  demais  atividades  educacionais.  76,5%  afirmam  que  sim              

e   23,5%   não.   
  

Com  a  possibilidade  de  realização  de  um  Ensino  Híbrido  (atividades  práticas             
presenciais  e  atividades  teóricas  remotas),  você  permitiria  que  seu  filho  (a),  aluno(a)              

do  IFSP,  frequentasse  as  atividades  que  fossem  realizadas  presencialmente?           

Ressalta-se  que  pode  acontecer  de  não  ser  todos  os  dias  de  aulas  presenciais.               
Manteve-se  a  percentagem  da  pergunta  anterior,  com  76,5%  afirmando  que  sim  e              

23,5%   não.   
  

Ao  serem  inquiridos  sobre  a  forma  como  avalia  a  qualidade  das  atividades  de               

ensino  que  seu  (sua)  filho(a),  aluno  (a)  do  IFSP,  participou,  durante  o  período  de                



pandemia  ao  longo  do  1º  semestre  letivo  de  2021?"41,2%  apontam  que  não  teve               
prejuízo  com  relação  ao  ensino  presencial  e  58,8%  escolheram  a  opção  que  aponta               

que   o   ensino   pode   melhorar.   
  

    


