
1. Antes de tudo, você gostaria de fazer alguma colocação inicial em relação ao 

assunto do nosso projeto? 

2. Bom, inicialmente, considerando as alterações rápidas a que os estudantes 

universitários foram sujeitos, da suspensão das aulas ao decreto do estado de 

emergência e mais tarde à adesão do ensino remoto, quais foram, na sua 

concepção, as principais mudanças (ou danos) psicológicas e dificuldades 

desencadeadas por eles? 

3. Quais fatores dentro do distanciamento social e do ensino remoto podem 

influenciar (positiva ou negativamente) no psicológico e na saúde mental dos 

estudantes? E de que maneira isso acontece? 

4. Com relação à aprendizagem dos estudantes, sabemos que o ensino remoto 

baseia-se, principalmente, em um modelo mais “autodidata”, de que maneira 

você acredita que isso pode prejudicar o psicológico do estudante despreparado 

para essa situação? 

5. Aos alunos que já sofriam, antes da pandemia, com algum problema 

psicológico, esses possuem a tendência de apresentar maior dificuldade de 

aprendizado com o ensino remoto? Por quê? 

6. Segundo algumas pesquisas, houve um aumento significativo nos níveis de 

ansiedade, depressão e estresse entre os estudantes universitários no período 

pandêmico comparativamente a períodos normais. Como você acredita que esses 

aspectos podem interferir na formação destes estudantes?  

7. Você acredita que o número de estudantes que procuram por auxílio psicológico 

aumentou em função da pandemia e do ensino remoto? Por quê? 

8. Tendo em vista que alguns alunos e estudantes estão sofrendo com essa “pressão 

psicológica”, de que maneira devemos nos portar diante essa situação, seja como 

colega ou professor? 

9. Quais medidas você acredita que os alunos podem tomar para melhorar seu 

rendimento e sua qualidade de aprendizado mesmo com essa interferência 

psicológica? 

10. Quais são as maneiras, no seu ponto de vista, de tentarmos prevenir e minorar os 

efeitos negativos causados no psicológico dos estudantes em razão desta 

situação pandêmica? 

11. Por fim, como esses problemas psicológicos gerados nos alunos terão reflexo 

após pandemia e retomada do ensino presencial? 


