
PESQUISA COM OS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM DANÇA DA UFV  
 

Pesquisa coordenada pela professora Laura Pronsato com apoio do Centro Acadêmico do Curso de              
Dança CAArtes.  

Este formulário tem como objetivo a realização de um levantamento apenas dos estudantes do DAH,               
por entendermos que há especificidades importantes no Curso de Dança. Refere-se às condições reais de               
participação de atividades não presenciais, nas quais incluem-se, além do acesso às ferramentas necessárias,              
às condições socioeconômicas e de saúde pessoal e familiar durante o período de isolamento de nossos                
estudantes.  

Diante da pandemia COVID-19 que tem nos deixado em momento de incertezas e da possibilidade               
de haja adiamento ainda maior do isolamento social, precisamos começar a imaginar e pensar estratégias de                
médio prazo para o processo educacional que considerem pelo disposto na Constituição e na LDB (Lei de                 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de primar pela educação Universal, por um ensino de qualidade e                 
democrático sem exclusões; uma educação para todos. Entende-se que a tarefa é árdua e que sem um                 
diagnóstico não é possível pensar estratégias que dialoguem com a realidade.  

Frisamos que os dados serão tratados com sigilo e as identidades dos participantes não serão               
divulgadas. 
 
 

 

Infraestrutura tecnologia (afirmativas)  
1 – Há computador de mesa em sua residência; 2 - Há notebook em sua residência; 3 – Há tablete em sua residência, 4 Há smartphone em sua                            
residência; 5 - Utiliza o WhatsApp; 6 - Compartilha o dispositivo de estudo (computador de mesa, notebook, tablet) e não tem prioridade de uso; 7 -                          
Possui o dispositivo exclusivo para acessar a internet; 8 - A internet em sua residência é com velocidade acima de 5MB/s; 8 – A internet em sua                           
residência é com velocidade abaixo de 5MB/s; 9 –; 10 – Utiliza internet apenas por dados móveis; 11 – Para utilizar internet wifi precisa se deslocar                          
de sua residência. 
 

 



Infraestrutura socioeconômica (afirmativas) 
12 – Se deslocou para outra cidade após a suspensão das atividades acadêmicas presenciais; 13 - Está trabalhando normalmente; 14 -                     
Alguém da família perdeu seu emprego ou a possibilidade do trabalho que vinha sendo feito antes da pandemia; 15 – Alguém da                      
família está com mais dificuldades de manter a renda que recebia antes da pandemia; 16 - Teve que começar a trabalhar para ajudar a                        
família durante o isolamento social; 17 – Neste período de isolamento ocorreu redução em até 50% da renda familiar em decorrência                     
do COVID-19; 18 – Neste período de isolamento social ocorreu redução de mais de 50% da renda familiar em decorrência do                     
COVID-19; 19 – A renda familiar de todos os integrantes da residência é menor que 1 salário mínimo; 20- A renda familiar, de todos                        
os integrantes da residência, é de 1 a 3 salários mínimos; 21 – A renda familiar, de todos os integrantes da residência, é maior do que                          
3 salários mínimos; 22 – Não possui convênio ou plano de saúde; 23 – Está ficando em casa ajudando nos afazeres familiares; 24 –                        
Atualmente está em uma residência com 3 ou mais pessoas. 

 
Com relação à saúde física e emocional (afirmativa): 
25 – Não foi vacinado contra o Influenza; 26 – É ou foi caso suspeito de CONVID-19; 27 – Pelo menos uma pessoa da residência é                          
do grupo de risco para o COVID-19; 28 - Em sua residência ou entre seus familiares houve casos suspeitos de COVID 19; 29 – Em                         
sua residência ou entre os familiares houve adoecimento pelo COVID 19; 30 - Em sua residência ou entre seus familiares houve                     
óbito durante a pandemia; 31 - Tem conhecimento de pessoas mais próximas que adoeceram pelo COVID 19; 32 – Tem                    
conhecimento de pessoas mais próximas que vieram a óbito pelo COVID 19 e isso afetou a saúde emocional pessoal ou familiar no                      
período de isolamento social; 33 – Durante o período de isolamento social você e sua família cuidam de algum familiar que tenha                      
algum problema de saúde ou que considerem que está em adoecimento emocional; 34 – Avalia, neste momento, sua saúde mental                    
como boa; 35 - Avalia, neste momento, a saúde mental da sua família como boa; 36 – Afirma que com o isolamento social ocorreu                        
piora em sua saúde mental; 37 – Não conhece o Centro de Valorização Vida (CVV) 

 



ESTUDO TEÓRICO 

 

 



 

 
ESTUDO PRÁTICO CORPORAL 

 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
QUESTÕES ABERTAS 
 
1 - Caso esteja conseguindo ou conseguiu acompanhar aulas de dança via suporte digital/midiático, qual sua 
opinião sobre as mesmas? (50 respostas) 
Estranho... Pois a questão postural fica muito a desejar .... Uma vez que o professor não está vendo o que o aluno está                       
fazendo .... / Por muitas vezes falta um olhar de uma pessoa de fora para sabermos se estamos executando de forma                     
correta os movimentos/ exercícios. / Estou amando, estão surgindo conteúdos bem legais nesse período. No entanto                
sinto falta de um estúdio e correções presenciais./ Acredito que ajudam para não perder a pratica, porém não substitui o                    
encontro fisico. /As aulas sem uma supervisão adequeda, fico preocupado com riscos de lesões dos participantes. / É um                   
meio de manter a atividade corporal e a saúde mental. Entretanto a atenção ao póprio corpo deve ser redobrabada, uma                    

 



vez que o profissional não está presente para avaliar e corrigir. / As aulas no suporte digital auxilia nesse momento,                    
porém tem o lado prejudicial devida internet que pode travar as chamadas no zoom ou Google Meet, por exemplo. /                    
ruim o não suporte físico que nos é dado. travam, saem da tela, atrasam. / Consegui acompanhar, pois já tenho vivência                     
e experiência em várias técnicas de dança, mas acredito que será difícil pessoas sem vivência e experiência intermédia                  
conseguir acompanhar sem correções presenciais… / Tendo em vista a situação atua, acho uma solução viável / Prefiro                  
as plataformas que permitem o professor acompanhar os alunos, assim é possível que haja correções ao longo das aulas.                   
/ Não acompanho. / Faço aulas de Balé com Opera Ballet Paris e Teatro Municipal de Santiago... más nao tenho a                     
constancia que deveria porque é muito difícil trabalhar desde casa, o rendimento nao é o mesmo ja que o espaço q tenho                      
em casa nao é o adequado e muitas vezes nao consigo assimilar bem a tecnica, além disso não tenho correções dos                     
maestros então fica tudo um trabalho muito de consciencia pessoal e nunca sei realmente se consigo alguma coisa com                   
isso. / É muito exaustivo e a pior parte que tem acontecido é a má conexão internet, cai o sinal e demora horas em voltar                         
... ai já perdi a aula e isso aconteceu muitas vezes. / É realmente muito difícil e fica um ensino totalmente deficiente. /                       
Fez super bem para minha mente e corpo, consegui absorver o conteúdo tanto teórico como prático perfeitamente. /                  
Acompahei uma aula de Ijexá muito boa pelo instagram da minha mãe, eu não tenho instagram e nem paciência de fazer                     
muitas aulas online. / Tem sido um suporte válido para manter a mente ativa, mas eu sinto a falta de ter a opinião do                        
professor a partir do que ele vê e de dicas que surgem presencialmente / Está sendo adaptável mas com certeza não é a                       
mesma coisa e nem traz os benefícios como orientação presencial. / É preciso filtrar os conteúdos com cuidado em meio                    
de tantas informações o tempo todo. / Cansativas, monótonas, difícil de manter estímulo e foco, sinto falta de olhar                   
próximo, toque…/ Se já começa tendo que deitar no chão (frio), pior ainda. As teóricas são um pouco melhores. / Me                     
sinto perdida ao realizá-las sem o apoio presencial do docente para correções / Eu acho uma ferramenta extremamente                  
útil é indispensável nesse momento de isolamento social que estamos passando. Nada substitui as aulas presenciais                
obviamente, mas é o que temos e devemos usar. Na minha opinião é melhor do que não fazer nada! E dá sim pra                       
aprender através das aulas online, eu fiz algumas e adorei, o que dificulta é a correção, mas não é impossível, vamos                     
precisar de mais dedicação da nossa parte mesmo. / Acredito que, mesmo com a utilização somente do celular, é                   
possível ter uma boa compreensão das aulas. / Algumas estão sendo ministradas sem o devido cuidado, e muitas pessoas                   
que não tem a preparação necessária, dando aulas por lives / Não consegui acompanhar nada, não chegou nenhuma                  
informação sobre aulas e não tenho acesso a internet a todo instante. É, muito difícil estudar online e ainda mais em                     
casa junto a família. Fica difícil da família compreender que estamos precisando do tempo para estudos, muitos estão                  
precisando de apoio emocional pela nova fase que estamos vivendo! / Nao estou conseguindo por causa da minha filha                   
ta dificil conciliar estudo e maternidade / É de muito ajuda. / Fiz poucas atividades praticas mediadas via internet, mas                    
sinto extrema dificuldade em desenvolver/adquirir algum conhecimento por este meio, principalmente quando            
relacionado a dança pois sinto que se torna mecânico. / Num momento de pandemia como esse, tem sido ótimo, e um                     
impulso para continuar me exercitando, ainda mais tendo oportunidade de ter acesso a conteúdos diferentes e até mesmo                  
com pessoas famosas/especialistas. Mas sem dúvidas é inferior ao rendimento que tenho presencialmente em uma aula                
de dança, por exemplo. Se compromissar a fazer exercícios em casa demanda muito mais força de vontade e ânimo para                    
angrenar em uma rotina. / Encontrando o profissional certo e de confiança vale muito a pena, por mais que seja pago,                     
mas com um valor que não seja tão absurdo ( vi profissionais cobrando até 40/ 50 reais a hora online). / Nesse momento                       
entendo que eu particulamente preciso de uma orientação mais direcionada, além de motivação para ter animo de fazer                  
as coisas. / Gostaria muito de ter aulas online da faculdade. / As aulas as quais acompanhei, não foi possível fazer tudo.                      
Pelo fato da internet ser baixa. / Nao tenho focado no fazer artistico... tenho feito artigos, projetos, cursos, revisado                   
literatura, etc com ênfase em saúde, humanizaçao, covid-19, etc / Venho dando continuidade ao projeto permissão                
através de encontros sendo realizados por videochamadas com os integrantes que se demonstraram interessados.              
Acredito que nada possa substituir a potencialidade de aprendizagem que o contato presencial proporciona, porém, vejo                
que a realização por meio digital se encontra como uma alternativa válida para que o processo de autoconhecimento e                   
estudos corporais iniciados em março não se percam, sempre formulando os conteúdos a serem apresentados de forma                 
leve e não exaustiva; incitando diálogos e debates que contribuam para a construção da poética corporal do vogue                  
femme. / Consigo acompanhar, porém em casa não tem espaço suficiente e divido a casa com outras pessoas, portanto                   
todo lugar que eu uso pra dançar, acaba incomodando alguém. / Não tenho um quarto nessa casa, portanto não fico                    
sozinha em nenhum espaço horário nenhum. / nao sao boas o suficiente / Eu utilizo essas plataformas digitais como                   
alternativas para não deixar de me exercitar de alguma forma! Isso faz com que colabore de maneira positiva pra minha                    
saúde física e psicólogica. Entretanto são ferramentas bastante limitadas, porque apesar de possibilitarem o acesso a                
informação, não permitem com que a pessoa que fornece o conteúdo me corrija ou me oriente da melhor maneira (as                    
vezes não existe nenhuma possibilidade de orientação) durante a prática, detalhe esse que é super importante nas                 
práticas de dança e práticas físicas em geral! Além desse quesito, o espaço que eu tenho em casa é muito pequeno então                      
não consigo realizar muitas atividades, apenas coisas bem simples! Tendo em vista tudo isso, não consigo imaginar uma                  
possível alternativa para as atividades práticas do curso de dança com base na minha realidade! / Boas gostando muito /                    
As aulas teóricas foram bem produtivas, as práticas um pouco apenas, é difícil a correção!! / Efetivas, desde que não                    
exijam espaço amplos ou movimentações desse tipo. / Em virtude da situação em que estamos creio que seja uma boa                    
opção, desde que as aulas sejam bem aplicadas pois não é a mesa coisa quado é feito em casa. / Em relação a aulas via                         
Lives de Instagram elas não são boas, o tempo proporcionado é pouco e precisa fazer mais de uma para que fique em                      
um tempo legal, nesse processo de ir pra uma live e outra e esperar as pessoas entrarem fica um hiato, perde o ritmo,                       
concentração, etc. Já pelo zoom, quando pago (pelo anfitrião) é melhor, ele permite que todos se vejam, que grave a                    

 



aula permitindo assim que o anfitrião veja depois e possa dar um retorno, é sem limite de tempo, existe também a opção                      
de compartilhar a tela (quando pelo computador) sendo possível mostrar slides, vídeos, etc., permitindo também um                
estudo teórico acoplado a aula. Como experimentei apenas esses dois não tenho mais nenhuma comparação entre elas.                 
Já em relação ao presencial vs digital, bom, nada substitui o presencial, uma câmera não é capaz de captar com os                     
mesmos detalhes e precisão que o olho, a fala não substitui o toque que para muitos é essencial. No entanto como não é                       
possível acredito que aulas por aplicativos como zoom, hangouts, Skype, etc., são as ideais. / Se é um estilo q vc já                      
domina e já tem um bom conhecimento sobre e tranquilo fazer ao contrário fica extremamente complicado / muito                  
difícil acompanha. / Apps como Zoom/Meet são bons pois o professor consegue te ver e você ver o professor (em aulas                     
práticas), é a melhor alternativa que eu vejo nesses tempos pra fazer aula, porém é um desafio, pois trava o tempo todo                      
de alguém, é complicado fazer correções, difícil de entender as movimentações (e as vezes ainda fica espelhado)/                 
Acredito que as aulas tem sido proveitosas na medida do possível, principalmente quando o professor consegue                
conduzir a aula de maneira clara e objetiva / No início eu achei que seria muito ruim, por não ver pessoalmente. Mas                      
depois de me adaptar às aulas pelo zoom, achei muito bom e está compensando bastante até - estou fazendo aulas                    
práticas de balé e algumas teóricas de dança contemporânea / É uma outra relação de corpo e espaço, acredito que ainda                     
leva tempo para se adaptar à isso. / Estão sendo ótimas nesse período, ajudando tanto no exercício do corpo dentro de                     
casa e no alívio da tensão como forma de entretenimento. / São de boa qualidade e com profissionais especializados /                    
Acho interessante, visto que, são novas propostas que vem surgindo a partir desse momento de pandemia, inclusive,                 
fazendo sair da zona de conforto, uma vez que alguns métodos acabam ficando estagnados, isso de certa forma nos                   
obriga a pesquisar novas maneiras de aulas./ São chatas e sem nenhum tipo de troca verdadeira tanto entre os próprios                    
participantes quanto também participante - professor. 
 
2- Você gostaria de fazer algum comentário sobre a situação desencadeada pela crise do COVID-19 em sua 
vida acadêmica? (40 respostas) 
 
Só queria que acabesse logo.... Pra voltar tudo como antes. / Não me importei muito, mas sinto saudades. Foi necessário                    
essa pausa, está sendo como andar um passo para trás para andar 10 à frente, devido a importância do isolamento. / Está                      
sendo muito Ruim e tenho dificuldade de me concentrar aulas online, além.disso trava muito. E sinto muita falta das                   
práticas em dança onde me desenvolvo muito tanto corporalmente como emocionalmente / o comentário que consigo                
fazer é que estava me engajando para conseguir me formar ano que vem, mas isso não será mais possível. e é muito                      
ruim perder todo o corpo que construímos dentro da universidade / Afetou meus quadro de ansiedade, fazendo com que                   
tenha dificuldade de concentração em alguns dias, principalmente em momentos de leitura, escrita e interpretação de                
textos acadêmicos. / acredito que piora. / Sinto que pode haver um atraso na minha vida profissional e no aprendizado.                    
O isolamento social acabou piorando a minha saúde mental e, com isso, não consigo me dedicar nos estudos em casa. /                     
Talvez não me forme, por não ter dinheiro para ficar aqui um ano a mais. / Todos fomos atentados, mas é necessário o                       
distânciamento e com ele o fim das aulas, enfim, espero que isso passe logo e que fiquemos todos bem. / Eu continuei a                       
escrever meu TCC em casa e espero terminar logo. Também conclui um Curso de extensão de Italiano que me permitiu                    
chegar até o nivel avanzado agora. E meus estudos continuam por minha conta. Mas esta situação é muito mais                   
estressante que estar em aula normalmente.. porque as condições são outras , acompanhadas de novos problemas e                 
pressões e também em risco de saude ( eu pertenço ao grupo de risco). /Eu não tenho ideia de como seria as práticas por                        
atividades a distância, as aulas teóricas consigo me virar e fazer, mas as praticas eu não tenho espaço, não tenho                    
privacidade, não tenho internet suficiente para ficar vendo ou baixando os vídeos, e ainda fico ajudando meus pais o dia                    
todo com os afazeres de casa e da roça, entretanto eu queria e quero fazer as aulas pois seria alguma coisa para distrair                       
dessa doidera que está o mundo, ou me incentivar a sair desse estado em que me encontro. / Não consigo imaginar a                      
retomada dos estudos neste momento. Parece uma situação muito distante e até mesmo impensada pelos aspectos                
emocionais e psicológicos desencadeados. / Não… / Estou tendo muitas dificuldades pra focar nos estudos por que                 
estou sem tempo, estou trabalhando pra ajudar com a casa diante que minha mãe está desempregada / Sinto-me                  
preocupado com o contexto geral no qual todos vivenciamos e pelas incertezas que isso pode ocasionar no andamento                  
acadêmico e nas condições financeiras de me manter em Viçosa. / Me sinto bem frustrada por não estar conseguindo dar                    
procedência ao curso (a distância) como a maioria dos estudantes brasileiros estão, e saber que não depende só de mim                    
e dos professores do meu departamento. / Me proporcionou maior tempo para leituras de meu gosto, para refletir sobre                   
o curso, mas as práticas corporais foram ficando cada vez mais de lado. / Estou longe de casa. Tanto minha mãe quanto                      
eu somos do grupo de risco (eu tenho problemas respiratório e ela é diabética). Estou na casa da família do meu parceiro                      
porque passar por São Paulo (capital) seria muito arriscado tanto para mim, quanto para ela. Nos ligamos pouco porque                   
ela é cuidadora de idosos e não tem como parar de trabalhar ou fazer quarentena. Ela tem dois empregos e está exposta                      
diariamente. Na cidade em que ela reside, Botucatu - SP, foram confirmados 140 casos e 6 óbitos por covid-19. / Não                     
consigo me concentrar em leituras teóricas, ou atividade físicas, porque estou extremamente ansiosa e preocupada com                
ela. Trouxe minhas leituras para a casa do meu parceiro e estou recebendo atividades de dança contemporânea de uma                   
antiga professora minha pelo whatsapp, mas não estou conseguindo executá-las. / Eu estou completamente perdida, sem                
nenhuma perspectiva de formatura, e isso me incomoda. Já pensei em trancar o curso, principalmente por conta do                  
COVID, ter menos noção ainda da minha situação. Me surgiu a oportunidade de ir embora de Viçosa depois da                   
pandemia e estou seriamente considerando a possibilidade de deixar a graduação dança e ir embora, talvez até estudar                  

 



outra coisa. / Todos fomos pegos de surpresas com a nova situação, aqui em casa a família solicita presença a todo                     
tempo. É impossível focar nos estudos com todos chamando ao mesmo tempo, uns solicitam ajuda para ajudar com os                   
afazeres, outros pedem ajuda para cuidar e ficar com os sobrinhos. Casa fica movimentada a todo tempo, sem silencio,                   
por todos estarem em quarentena. Eu mesma confirmo que o emocional e físico são afetados pela situação! / Estou sem                    
fazer matricula que seria fora do prazo e tem me atrasado muito eu tava começando minha vida academica e atrapalha                    
muito essa doença. / Quando retomar as aulas será como se estivéssemos começado do zero novamente. / Infelizmente                  
não pude ainda aproveitar muito e nem conhecer tudo que a universidade pode me proporcionar, sinceramente, nem deu                  
tempo!!! Estava prestes a começar uma nova fase...mas foi necessário dar uma pausa nesse início, eu entendo. Não vejo                   
a hora de recomeçar tudo de novo! / Tudo parado. Não consigo continuar em andamento com nada. Computador                  
quebrado, internet não dá conta. Enfim.. pessoas cm vulnerabilidade econômica baixa está sendo bem afetada. Sem                
condições nenhuma. Acho sim que deveriam repensar nos propósitos de oferecimento de aulas online. / Fiz e submeti 1                   
artigo, e estou indo para o terceiro curso ja... também tentando achar tempo para enviar ao psf do bairro e a secretaria de                       
saúde possiveis estratégias atenuantes (no meu tempo, sem que gere mais cansaço) / Não discordo dos pontos de que                   
hajam problemáticas a respeito do ensino à distância nesses tempos de pandemia. Porém, dentro das possibilidades,                
acredito que ofertar disciplinas seja uma oportunidade de beneficiar os estudantes que se interessem, ajudando os                
mesmos a se manterem ativos, produzindo conscientemente e mantendo uma certa rotina, além de ajudar a adiantar o                  
cumprimento de grade de disciplinas. / A situação do COVID-19 teve um extremo impacto na minha vida diante dos                   
planos que eu já tinha traçado para esse ano. Com a situação que veio se formando, fui retirada de um plano para                      
absolutamente nenhuma certeza e isso prejudicou muito meu estado físico e mental no primeiro mês. Melhorei com a                  
ajuda dos meus pais depois de me verem numa situação bem complicada e agora consigo dedicar boa parte do meu                    
tempo estudando como um meio de fuga para tudo o que está acontecendo e talvez um pouco de esperança de que as                      
coisas se coloquem no lugar. / O importante disso tudo são dois pontos: 1. Os conteúdos que venho estudado não tem                     
vínculo direto com a graduação porque estou focando em um conteúdo que tenho maior grau de interesse e 2. Eu fui                     
educada de maneira a ter facilidade com estudos autônomos desde pequena mas não é o caso da grande maioria dos                    
meus colegas e isso é um fator que merece atenção. / Devido às circunstâncias, meu tempo de formação foi prejudicado.                    
Vou entregar meu apartamento e não terei auxílio financeiro para continuar no próximo ano, portanto não sei o que                   
fazer em relação às questões financeiras e a minha permanência na universidade para finalizar o que eu preciso. Estou                   
fazendo fisiologia nesse formato de período de outono na esperança de conseguir finalizar as atividades que faltam sem                  
necessidade de permanecer em Viçosa, pois não sei se essa possibilidade irá existir quando isso tudo acabar. / Eu fiquei                    
e fico muito abalada emocionalmente durante essa pandemia, esse sentimento inclui a minha vida acadêmica. Fico                
preocupada com as possíveis mudanças e medidas de adaptação de ensino que podem ser tomadas durante esse período.                  
E o meu maior receio é que essas possibilidades não contemplem a minha realidade ou a realidade dos meus colegas. /                     
Sim,estava muito animada e confiante no aprendizado e nas avaliações proposta pela professora e de repense apareceu                 
esse vírus e detonou tudo / Infelizmente, vai ficar uma lacuna na minha vida acadêmica!!! / Está bem complicado pois                    
atrasa o meu processo no curso. / Eu estava muito animada para minha vida acadêmica esse ano, tinha vários planos,                    
mas com Tudo isso acabou que nenhum foi para frente. Consegui manter no início uma rotina de atividades corporais,                   
uma vez ou outra um estudo teórico, mas todos esses com grandes incentivos (paguei então não podia fugir), porém                   
nenhum deles relacionados aos meus projetos pessoais e a vida acadêmica em si. Fiquei muito desanimada para                 
conseguir mantê-los, ainda mais com praticamente todos meus materiais e suporte ficando em outra cidade. Aos poucos                 
tento retomar e acredito que ter as aulas irá me ajudar, por mais que as vezes eu fique com medo e desacreditada de que                        
serei capaz, sei claramente que isso é o melhor, para mim, nesse momento. / pessimismo. Não esta me deixando cola                    
grau em licenciatura e nem defender meu tcc para formar em bacharel. / Gostaria de comentar que eu tenho notebook                    
pessoal e smartphone, mas esses equipamentos não suportam alguns aplicativos ou muitas ações abertas por serem                
antigos, então não há tanto suporte para participar de aulas que tenham muitas pessoas e arquivos abertos. Devido a                   
pandemia, tenho me dedicado a ajudar em casa, pois meus pais continuam trabalhando, entretanto minha mãe corre o                  
risco de perder o emprego e se acontecer terei que ajudar a arrecadar dinheiro, fazendo com que os meus horários                    
fiquem mais curtos para realização de atividades. / Moro em zona rural, então às vezes a internet fica fraca ou cai.                     
Devido a atividades domésticas não tenho muito tempo para me dedicar e me concentrar nos estudos. / Quero ressaltar,                   
que em minha opinião, as aulas praticas via suporte digital serão de baixa qualidade. Nossas atividades necessitam                 
inúmeras vezes do toque habilidoso para que a proposta seja entendida e memorizada, por isso, eu não teria qualquer                   
interesse em me matricular nas aulas práticas a distância. / Estava para me formar em julho desse ano e por causa do                      
covid não será possível, atrasou tudo na vida acadêmica principalmente por causa do estágio. / Uma série de fatores que                    
levam ao desânimo vem assolando minha mente. O fato de não estar em minha casa, em meu espaço, o fato de ter que                       
adaptar minhas atividades corporais à essa nova realidade gera um pequeno estresse...por fim o isolamento tem gerado                 
um sentimento de dúvida quanto às minhas capacidades práticas e parte intelectuais. / Me sinto impotente e                 
completamente desligada da vida acadêmica. 
 
 
 

 


