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Resumo Geral 
• 73% se classificam como de cor da pele branca 

• 58% moram na RA Plano Piloto 

• 94% tem computador 

• 98% tem acesso à internet, 84% considera de boa ou ótima qualidade 

• 31% nunca usaram o Moodle, 25% usaram às vezes; 30% consideram seu domínio 
sobre Moodle como ruim ou péssimo 

• 34% nunca usaram o Teams 

• 34% dizem não saberem produzir vídeos 

• 12% ainda não participaram de webconferências/cursos online/conferências 
virtuais 

• 75% tem mantido contato com alunos no período de afastamento, 
principalmente orientandos e bolsistas de orientação. 

• 47% tem interferências na realização de trabalho no domicílio, 6% consideram 
condições de trabalho no domicílio como ruim ou péssima 

• 90% tem plano de saúde 

• 42% tem pessoas com doenças crônicas no domicílio 

 



Considerações Finais 

• Público com características sociais e econômicas homogêneas: 
predominantemente branco, renda média e alta, morador das áreas 
centrais (Plano Piloto, Águas Claras, Lago Norte), usuário de carro. 

• Tem amplo acesso a computadores e tablets; parcela significativa (18%) 
com uso de equipamentos cedidos pela UnB. 

• Amplo acesso a internet de boa e alta qualidade. 
• Há uso frequente de ferramentas digitais: SEI, videoconferência, 

mensagens; menos frequente de moodle, Teams e SIGAA. 
• Sabem produzir apresentações digitais, mas menos familiaridade com a 

produção de vídeos e formulários e textos online. 
• 30% Avaliam o uso de moodle como ruim ou péssimo: desafio de 

qualificação. 
• Em geral, boas condições de trabalho no domicílio. 
• Ampla cobertura de plano de saúde, mas vários em idade do grupo de risco 


