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RESUMO 

 

Este artigo propõe uma reflexão sobre o tema da evasão a partir da experiência com o modelo 
de ensino remoto adotado em 2020/2021 na Universidade Federal do Paraná – UFPR. O termo 
evasão abrange a desistência ou o abandono de uma disciplina ou curso que pode ser motivada 
por diferentes fatores como: não adaptação a metodologia, falta de tempo, falta de recursos 
tecnológicos, falta de motivação, falta de interação com professores e colegas entre outros. A 
evasão no ensino a distância é um problema presente em instituições públicas, privadas, em 
diferentes níveis (OLIVEIRA, BITTENCOURT, 2020). Este estudo utiliza dados da pesquisa 
de avaliação (UFPR, 2021), realizada em 2020 pela Comissão de Acompanhamento do Ensino 
Remoto Emergencial da UFPR bem como, dados coletados através de questionário entre 
estudantes voluntários. Em ambos, o maior motivo de abandono de disciplinas em curso é 
causado por questões relacionadas ao tempo. O presente texto apresenta noções sobre níveis de 
comprometimento e gestão de tempo do aluno virtual (PALLOFF, KEITH, 2002; 2004). 
Acredita-se que um conhecimento sobre o gerenciamento de tempo pelos estudantes para a 
realização de uma disciplina pode resultar em um maior comprometimento e dedicação nas 
atividades propostas. Tal entendimento pode contribuir para definição de estratégias de gestão 
de tempo, de manutenção e contenção dos estudantes diminuindo o abandono e cancelamento 
de disciplinas em curso. O estudo se mostra relevante para propor ações de combate à evasão 
na modalidade remota no ensino superior. 
 
Palavras-chave: Evasão. Ensino remoto. Pandemia. Ensino online. Gerenciamento de tempo. 
 

 

1 INTRODUÇÃO   

 

A evasão é um fenômeno complexo que requer estudo e pesquisa constantes. Entende-

se que cada contexto apresenta especificidades. Este artigo propõe uma reflexão sobre o tema 
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da evasão a partir da experiência com o modelo de ensino remoto adotado em 2020/2021 na 

Universidade Federal do Paraná – UFPR.   

O termo evasão abrange a desistência ou o abandono de uma disciplina ou curso que 

pode ser motivada por diferentes fatores como: não adaptação a metodologia, falta de tempo, 

falta de recursos tecnológicos, falta de motivação, falta de interação com professores e colegas 

entre outros. A evasão no ensino a distância é um problema presente em instituições, públicas, 

privadas, em diferentes níveis (OLIVEIRA, BITTENCOURT, 2020) e a busca de suas causas 

tem sido objeto de trabalhos e pesquisas educacionais. 

Este estudo utiliza dados da pesquisa de avaliação (UFPR, 2021), realizada em 2020 

pela Comissão de Acompanhamento do Ensino Remoto Emergencial da UFPR bem como, 

dados coletados através de questionário entre estudantes voluntários. Em ambos, o maior 

motivo de abandono de disciplinas em curso é causado por questões relacionadas ao tempo. 

Uma vez que os discentes precisaram migrar seus estudos, que antes eram totalmente 

presenciais, para um formato remoto, sabe-se que a maneira que este estudante interage com a 

disciplina acaba sendo diferente nas duas modalidades. Assim sendo, acredita-se pertinente 

refletir sobre essa causa da evasão neste momento e refletir sobre alternativas para amenizá-la.  

O presente texto apresenta noções sobre níveis de comprometimento e gestão de tempo 

do aluno virtual (PALLOFF, KEITH, 2004). Acredita-se que um conhecimento sobre o 

gerenciamento de tempo pelos estudantes para a realização de uma disciplina pode resultar em 

um maior comprometimento e dedicação nas atividades propostas. Principalmente se o docente 

levar em conta os parâmetros colocados por Kumaravadivelu (2001; 2012) “particularidade, 

praticidade e possibilidade” de cada disciplina, turma ou curso, pois esses parâmetros conduzem 

professores a considerarem cada contexto de ensino como único e quando suas salas de aulas 

são tratadas dessa forma, pode ser mais fácil identificar discentes que podem desistir de suas 

disciplinas. 

Este entendimento pode orientar a definição de estratégias de gestão de tempo, de 

manutenção e contenção dos estudantes diminuindo o abandono e cancelamento de disciplinas 

em curso. Assim, o estudo pretende contribuir para propor reflexões que auxiliem em futuras 

ações de combate à evasão na modalidade remota no ensino superior. 
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2 A EVASÃO NO ENSINO REMOTO 

 

Aretio (1998) apresenta dois formatos de evasão: o abandono real e o abandono sem 

começar. O primeiro é ilustrado pela situação na qual o aluno realiza a matrícula no curso e o 

deixa no decorrer do período letivo sem concluir as atividades propostas. No segundo formato 

de evasão, o abandono sem começar, acontece quando o aluno não efetua qualquer tipo de 

registro ou participação nas atividades ou avaliações nas disciplinas do curso.  

No abandono real, diferentes motivos podem ocasionar tal evasão desde questões mais 

cotidianamente solucionáveis como conexão com a internet, equipamentos adequados, espaço 

físico. Há ainda aspectos específicos relacionados à aprendizagem como o tempo de dedicação 

para realização de atividades, compreensão das tarefas propostas, engajamento na realização do 

que foi proposto, agência, autonomia e responsabilidade do estudante em relação ao próprio 

processo de aprendizagem.  

Nesse sentido, há variáveis de maior ou menor controle pela gestão pedagógica 

relacionadas à evasão. Estas podem estar relacionadas a aspectos técnicos ou pedagógicos. As 

diferentes formas de interação deste estudante no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(doravante AVA) podem contribuir para identificar tais variáveis. Dentre as variáveis de 

aprendizagem estão o atendimento aos cursistas, suporte ao usuário, feedback de atividades, 

propostas de tarefas, controle da aprendizagem pelo estudante e pelo professor.  

Silva Filho et al. (2007) apontam para a falta de políticas de retenção no decorrer de um 

curso, ressaltando que as ações se voltam para captação de alunos através de campanhas e ações 

de propaganda e marketing. Os autores apontam que são raras as instituições de ensino no Brasil 

que possuem um programa institucional de combate à evasão, envolvendo planejamento de 

ações, acompanhamento de resultados e coleta de experiências bem-sucedidas. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta é uma investigação de caráter qualitativo em que se buscou uma análise 

interpretativa de dados da pesquisa realizada pela UFPR, dados coletados através de 
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questionário e referencial bibliográfico. Este modelo metodológico se mostrou adequado para 

uma compreensão das causas da desistência por parte dos estudantes no modelo remoto adotado 

pela UFPR. 

De posse dos dados, foi realizada uma reflexão a respeito das possíveis causas de evasão, 

através de revisão bibliográfica de pesquisas, artigos e livros. Uma possível resposta para 

explicar o abandono se relaciona com o tempo e comprometimento do aluno virtual (PALLOFF 

E PRATT, 2004). Então, foram selecionados dois elementos para um estudo mais aprofundado: 

gerenciamento de tempo e comprometimento do estudante. Esta seleção foi feita através do 

critério de possibilidade de planejamento de ações preventivas pela equipe docente para com 

os alunos em relação ao seu processo de aprendizagem. Apresentar o tempo necessário de 

dedicação em uma disciplina para os estudantes pode contribuir estabelecer um senso de direção 

em relação ao andamento das disciplinas. 

Este estudo toma como base a pesquisa de avaliação, realizada em 2020 (UFPR, 2021) 

pela Comissão de Acompanhamento do Ensino Remoto Emergencial (doravante ERE), 

designada pela Reitoria da UFPR, com o objetivo de ouvir coordenadores, docentes e discentes 

sobre a experiência no período especial de atividades remotas. Os dados foram coletados através 

de questionário online elaborado por meio da ferramenta Microsoft Forms (Pacote Office 365), 

de 03 a 14 de setembro de 2020. No período, havia 30163 estudantes matriculados ou ativos na 

UFPR Virtual, o AVA oficial da instituição. Deste universo, 6923 estudantes responderam à 

pesquisa.  

Da mesma forma, o questionário online com estudantes voluntários foi elaborado por 

meio da ferramenta Microsoft Forms (Pacote Office 365), de 11 a 20 de agosto de 2021. Os 

estudantes participantes são dos cursos de Tecnologia em Comunicação Institucional e 

Tecnologia em Gestão da Qualidade. Eles foram avisados sobre a participação voluntária, não 

havendo nenhum prejuízo com a não participação. O questionário é composto de perguntas 

fechadas e abertas. O tempo médio para respostas é de 6 minutos. Há 15 respostas registradas. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O Gráfico 1 apresenta dados da pesquisa sobre as possíveis razões do cancelamento de 

disciplinas. 

 

GRÁFICO 1 – RAZÕES DO CANCELAMENTO 

 
FONTE: UFPR (2021, p.12) 

 

Conforme o Gráfico 1, a principal razão do cancelamento, 25,4% das respostas, é “não 

consegui conciliar atividades da(s) disciplina(s) com outras tarefas (trabalho, casa, cuidados 

pessoais)”. Este fator está relacionado ao gerenciamento do tempo pelo próprio estudante. 

O Gráfico 2 apresenta respostas do questionário realizado entre estudantes voluntários. 

As respostas identificam a quantidade de participantes que desistiram de alguma disciplina no 

período de ensino remoto em 2021: 
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GRÁFICO 2: DESISTÊNCIA EM DISCIPLINAS NO ENSINO REMOTO 2021. 

 
Fonte: As autoras, (2021) 

 

Dos 15 participantes, 4 afirmaram ter desistido de alguma disciplina no período remoto 

de 2021, 26,7%. 

O Quadro 1, as respostas dos estudantes sobre o motivo específico do abandono em 

alguma disciplina: 

 

QUADRO 1: MOTIVOS DE DESISTÊNCIA EM DISCIPLINAS NO ENSINO REMOTO 2021. 

Por que você desistiu da disciplina em que estava matriculado(a)? 

 Não consegui dar conta de tudo e me perdi em muitos prazos. 
 Falta de organização da minha parte, a disciplina já tinha começado, mas eu não tinha sido adicionada 

na turma e não percebi. 
 Porque eram muitas atividades para fazer, estou trabalhando em tempo integral e fazendo curso 

extracurricular para agregar no meu trabalho. 
 Era bem no começo e ainda não tinha computador, só celular. Daí não conseguia produzir os materiais 

que as atividades exigiam. 
 Porque não consegui entender melhor mas irei fazer a disciplina novamente. 
 Não estar bem psicologicamente. 
 A demanda era maior do que eu podia fazer. 
 Porque excedi a carga horária de disciplinas permitidas. 
 Não consegui acompanhar os conteúdos. 
 Passei no curso de mestrado e no momento precisei trancar o curso de TCI. 

Fonte: As autoras, (2021) 
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Conforme os dados da pesquisa de avaliação (UFPR, 2021) e do questionário com 

estudantes voluntários, a maior causa de abandono de disciplinas em curso é motivada por 

questões de tempo. 

 

QUADRO 2: MOTIVOS DE COMPROMETIMENTO DAS DISCIPLINAS NO ENSINO REMOTO 2021. 

Se você finalizou as disciplinas em curso, o que contribuiu para isso? Escolha um motivo principal. 
 Maior flexibilidade com os prazos e organização dos conteúdos de forma a não sobrecarregar. 
 Acesso a internet e tempo 
 Vontade de me formar. 
 Nesse semestre, até o momento, consegui finalizar duas disciplinas pois tinham maior prazo para 

entrega das atividades. 
 A internet estar funcionando. 
 Força de vontade. 
 As disciplinas era bem estradas e não me sobrecarregavam. (sic) 
 Pensar em acabar a faculdade rápido. 
 Me formar. 
 As disciplinas que cursei foram bem formuladas e construídas para o funcionamento na época de 

pandemia, não senti nenhuma deficiência e estava gostando muito do curso. O ânimo dos professores, 
dinamismo das atividades e também a possibilidade de um contato mesmo que digital foram elementos 
positivos para o engajamento. As aulas síncronas gravadas também foram uma alternativa positiva. 

Fonte: As autoras, (2021) 

 

Palloff e Pratt (2004, p. 95) apresentam elementos relevantes a respeito da relação entre 

o tempo e o comprometimento ao afirmar: “Com frequência, o aluno virtual não se dá conta de 

quanto tempo é necessário para participar de um curso online e finalizá-lo.” A participação em 

um curso online exige um verdadeiro comprometimento no processo por parte do aluno e do 

professor.   

 

 

5 APROFUNDAMENTO TEÓRICO 

 

O aprofundamento teórico do presente artigo se fundamenta nos estudos dos de Palloff 

e Pratt, mais especificamente em aspectos apresentados no livro Aluno Virtual: Um Guia para 

Trabalhar com Estudantes On-line (2004), escrito para professores e para administradores de 

programas de educação a distância. O livro parte da experiência dos autores com o ambiente 

online apresentando aspectos relevantes sobre a aprendizagem com foco no aluno através de 

comunidades colaborativas (WENGER, 1999). Os autores desenvolvem estudos relacionados 
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ao tema desde 1994, são professores, e sócios-gerentes de uma empresa de consultoria que 

trabalha com organizações e instituições no desenvolvimento e na aplicação de programas de 

ensino a distância (PALLOFF; PRATT, 2004). 

Neste texto, os aspectos teóricos apresentados por Palloff e Pratt (2004) são relevantes 

pois possuem um enfoque sistêmico do aluno em contexto de aprendizagem. O direcionamento 

contribui para que não apenas os alunos, mas a equipe docente alinhe ações para o 

encaminhamento bem sucedido do andamento de cursos em formato online, neste caso, remoto, 

da UFPR Virtual.   

Também os parâmetros de Kumaravadivelu (2001; 2012) para sala de aula podem ser 

considerados relevantes. Esses parâmetros são a particularidade, praticidade e possibilidade. A 

particularidade considera que cada grupo de professores é único, assim como cada grupo de 

alunos. “E, a cada aula ou semestre, existe um conjunto particular de metas, dentro de um 

contexto sociocultural particular” (BRUZ, 2018, p. 63). O parâmetro seguinte, praticidade, está 

relacionado à quebra da dicotomia entre teoria e prática. Ou seja, aulas não são realizadas 

apenas através de teorias, mas também colocando em prática tanto conhecimentos específicos 

quanto conhecimentos pedagógicos. O que na pandemia pudemos perceber muitos docentes 

também precisaram colocar em prática conhecimentos sobre tecnologia, muitos desses 

adquiridos durante esse período. Por fim, o parâmetro da possibilidade considera os indivíduos 

envolvidos nas salas de aulas e suas identidades em construção constante. Kumaravadivelu 

(2001; 2012) escreveu mais especificamente sobre salas de aula de línguas estrangeiras, mas 

acredita-se que esses parâmetros podem ser entendidos e aplicados a todas as salas de aulas. E 

com as aulas acontecendo repentinamente de forma remota, perceber os grupos de alunos e suas 

necessidades foi algo essencial para que esses discentes conseguissem prosseguir com seus 

estudos. Porém, isso tornou-se muito mais complexo, pois essas necessidades, muitas vezes, 

eram percebidas sutilmente no contato presencial entre docente e alunos. Nas aulas que 

acontecem online, é muito mais fácil os alunos que não estão acompanhando a disciplinas 

passarem despercebidos.    
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5.1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E PRIORIDADES 

 

Um dos princípios básicos no gerenciamento do tempo se relaciona aos propósitos, aos 

objetivos. Com os objetivos estabelecidos é possível listar as prioridades e organizar o tempo 

disponível para cada atividade. Embora o gerenciamento do tempo seja uma habilidade 

desenvolvida ao longo de um curso ou programa online, necessita de orientação pedagógica. 

Tal abordagem auxilia o aluno virtual no planejamento de um curso online prevenindo a 

sensação de sobrecarga (PALLOFF; PRATT, 2004).  

Segundo Palloff e Pratt (2004), o aluno virtual que estabelece objetivos provavelmente 

terá sucesso. A possibilidade aumenta quando o aluno tem uma noção clara do que quer 

acadêmica e profissionalmente. Os alunos virtuais demandam incentivo na definição de seus 

objetivos a longo, médio e curso prazos como disciplinas optativas a cursar, projetos de 

extensão ou de iniciação científica e estágios a realizar atentando para a importância de cada 

uma das etapas envolvidas neste processo.  

Se, por exemplo, a meta final for atingir a nota necessária para ser aprovado em um 
curso online da disciplina de estatística e se os objetivos de fato contiverem a 
necessidade de compreender melhor os vários pontos estudados em tal disciplina, o 
aluno poderá́ avaliar as exigências que lhe são impostas à luz de suas metas e 
objetivos, determinando as prioridades para estudo independente, tempo online, 
tempo para realização de trabalhos etc. O tempo destinado para cada uma dessas 
atividades deve, então, ser planejado e marcado em um calendário. (PALLOFF; 
PRATT, 2004, p. 100). 

Os autores sugerem que professores incentivem seus alunos a compartilhar seus 

objetivos no começo do curso ajudando a dar um primeiro passo em relação ao gerenciamento 

do tempo. Uma vez estabelecidos os objetivos, o aluno pode passar às prioridades. Os alunos 

podem definir o nível de prioridade conforme critérios de importância e urgência das atividades, 

para determinar o rumo que estas tomarão. A Figura1 pode ajudar o aluno a priorizar suas 

atividades.   
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FIGURA 1 - PRIORIZANDO O COMPROMETIMENTO COM O TEMPO.  

 
Fonte: PALLOFF, PRATT, 2004, p. 97 

 

A relação entre a importância e urgência é apontada em quatro quadrantes no diagrama 

da seguinte forma: 

a) Nem importante nem urgente: As atividades deste quadrante, embora irrelevantes não 

podem ser ignoradas, é necessário avaliar quanto tempo é dedicado a essas atividades. Podem 

ser incluídos neste quadrante: falar ao telefone, navegar na internet ou jogar no computador. 

Essas atividades ociosas podem ajudar a renovar o ânimo para uma ação produtiva em outras 

áreas, entretanto, a orientação é não perder muito tempo nas atividades deste quadrante.  

b) Não importante, mas urgente: com frequência, a noção de urgência é gerada pela 

nossa própria perspectiva e não pela atividade em si. Neste caso, responder à questão “Quais 

serão as consequências se eu não fizer isso hoje?” pode ajudar a definir a prioridade de uma 

atividade. 

c) Importante, mas não urgente: algumas atividades tendem a ser postergadas até que se 

tornem urgentes. Lembrar os alunos sobre a importância do planejamento dos trabalhos de 

prazos maiores é benéfico e pode ser feito através, por exemplo, do uso de um calendário com 

um roteiro para a realização dos trabalhos. Assim, as atividades importantes não se perderão 

entre as mais urgentes.  

d) Importante e urgente: a urgência pode ser um elemento motivador para algumas 

pessoas. Esperar até a última hora para realizar uma atividade, finalizar um trabalho ou interagir 

em uma discussão aumenta a importância e a urgência, mas operar apenas neste quadrante, pode 
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atrapalhar o andamento das atividades especialmente quando se trabalha em um grupo em que 

há pessoas aguardando sua interação para dar seguimento a algum processo. 

Gerenciar bem o tempo e estabelecer prioridades para lidar com as demandas de 

disciplinas são elementos importantes no processo de ensino e aprendizagem. O que precisa 

ocorrer levando em conta as especificidades de cada grupo de alunos.   

 

 

5.2  GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

A fim de atingir uma abordagem reflexiva na aprendizagem online, o aluno virtual deve 

reservar algum tempo por semana para concentrar-se no curso.  

Alguns alunos constatam que, se de fato organizassem melhor seu tempo, dedicando 
períodos determinados para cada atividade, alcançariam os objetivos de eficácia e 
eficiência máximas. (PALLOFF, PRATT, 2004, p.101). 

Um dia apenas por semana para a leitura e a realização dos trabalhos pode não ser 

suficiente. Os alunos não serão capazes de interagir adequadamente com os colegas e contribuir 

para as discussões em apenas um dia. O aluno virtual precisa, então, praticar sua eficiência e 

sua eficácia no trabalho online. A Figura 1 ilustra esta relação: 

 

FIGURA 2: CALCULANDO O TEMPO EFICIENTE E EFICAZMENTE. 

 
Fonte: PALLOFF, PRATT, 2004, p.100 
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a) Coisas não-importantes, malfeitas: indicam baixa eficácia e eficiência. Uma 

possiblidade é concentrar-se nas tarefas importantes. 

b) Coisas importantes, malfeitas: indicam alta eficácia, mas baixa eficiência. Esse, 

geralmente, é o resultado de atividades realizadas de última hora, de forma apressada.  

c) Coisas não-importantes, bem-feitas: indicam uma baixa eficácia e uma alta eficiência. 

Dedicar tempo ao que é importante sem dúvida ajudaria esse perfil de aluno. 

d) Coisas importantes, bem-feitas: indicam alta eficácia e alta eficiência. Quando os 

alunos administram o tempo eficazmente e executam suas tarefas de modo eficiente, aumenta 

a probabilidade de atingir os objetivos proposto finalizando o processo com sucesso. 

Estes conhecimentos ajudam no gerenciamento do próprio tempo especialmente em 

relação ao sentimento de sobrecarga:  

Fazer o trabalho por períodos ou por ordem de prioridade ajuda a evitar a sobrecarga, 
pois as atividades urgentes, mas não importantes, são colocadas em segundo plano, o 
que reduz o estresse e dá maior sensação de controle sobre o processo de 
aprendizagem. (PALLOFF, PRATT, 2004, p.101) 

A sensação de sobrecarga, quando evolui, conforme os dados apontados pelos 

estudantes, leva ao abandono da disciplina. Neste sentido, acredita-se que uma boa orientação 

aos estudantes por parte dos professores auxilia no planejamento e comprometimento nas 

disciplinas em curso.  

Conforme já apresentado anteriormente, o Quadro 1 apresenta os motivos de desistência 

de estudantes em disciplina no ensino remoto. Destas disciplinas, destacamos na Figura 3, os 

motivos relacionados à sensação de sobrecarga. 
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FIGURA 3: MOTIVOS DE DESISTÊNCIA EM DISCIPLINAS NO ENSINO REMOTO 2021 

 
Fonte: As autoras (2021) 

 

Desta forma, podemos propor ações a fim de agir preventivamente. Nesta perspectiva, 

apresentamos uma sugestão baseada em Palloff e Pratt (2004) com ações instrucionais a 

professores que podem auxiliar na organização dos estudantes na gestão de tempo para a 

realização de atividade em disciplinas online. Entendemos que as etapas ajudam a visualizar o 

processo de planejamento a fim de evitar o sentimento de sobrecarga que pode motivar o 

abandono ou cancelamento. Além disso, essas etapas estariam de acordo com os parâmetros de 

Kumaravadivelu (2001; 2012), já que levaria em conta seus grupos de alunos e contextos do 

momentos de oferta das disciplinas. 

 

FIGURA 4: O TEMPO E A PRIORIDADE NO APRENDIZADO REMOTO. 

 
Fonte: Baseado em PALLOFF, PRATT, 2004 
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Cada uma das etapas envolve ações comentadas a seguir: 

a) Estabelecer objetivos: é possível oferecer as informações detalhadas sobre os 

objetivos e demandas das disciplinas com o foco na integralização do curso ou obtenção do 

diploma. 

b) Estabelecer prioridades: é possível incentivar os alunos a prever, ver e revisar os 

materiais do curso, para determinar quais elementos e tarefas são importantes.  

c) Gerenciar o tempo: pode-se oferecer aos alunos uma estimativa realista de quantas 

horas por semana precisarão dedicar para o curso para que os alunos organizem seu tempo 

diariamente para a preparação das tarefas e participação online.  

d) Evitar a sobrecarga: é possível incentivar os alunos a definir um horário de folga em 

sua agenda semanal.  

e) Comprometer-se: é possível confirmar a leitura do plano de ensino, para garantir que 

os alunos tenham lido e compreendido o que leram. É possível, por exemplo, enviar uma 

mensagem ao fórum de discussões em que os alunos declarem ter lido e compreendido o plano 

de ensino, além de aceitar os termos lá contidos, estabelecendo um contrato de aprendizagem.  

São orientações que podem contribuir para que os professores auxiliem os estudantes 

na gestão do próprio tempo com o objetivo de finalizar as disciplinas em que estão matriculados 

de maneira satisfatória.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo se propôs a realizar uma reflexão sobre o tema da evasão a partir da 

experiência com o modelo de ensino remoto adotado em 2020/2021 na UFPR com o objetivo 

de propor ações de gestão de tempo aos envolvidos no processo pedagógico, professores e 

estudantes, para que estes possam organizar a planejar seus estudos aumentando o 

comprometimento na realização das disciplinas realizadas de maneira remota.  

Realizamos uma reflexão sobre níveis de comprometimento e gestão de tempo do aluno 

virtual (PALLOFF, KEITH, 2002; 2004) a partir dos dados da pesquisa de avaliação (UFPR, 

2021), realizada em 2020 pela Comissão de Acompanhamento do Ensino Remoto Emergencial 
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da UFPR juntamente com os dados coletados através de questionário entre estudantes 

voluntários.  Os dados indicam que o conhecimento sobre o gerenciamento de tempo na 

realização de atividades pelos estudantes pode auxiliar em um maior comprometimento e 

dedicação nas disciplinas. Neste sentido, foi proposto um plano de gestão de tempo com ações 

que auxiliam no planejamento por parte do aluno. Este entendimento pode resultar na 

manutenção e contenção dos estudantes diminuindo o abandono em disciplinas da UFPR 

Virtual.   
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