
Como está a expectativa dos 
candidatos do Enem para o 
ingresso no ensino superior e 
como sua IES pode se preparar?

ano de pandemia



Março de 2021 marca um ano que a pandemia do coronavírus começou a 
afetar o Brasil. Um dos seus efeitos foi a paralização das aulas presenciais 
em todo o território nacional. As instituições de ensino se viram obrigadas a 
adequar 100% das suas aulas para o remoto.
O que de início era esperado durar alguns poucos meses já dura um ano. 
Agora, como isso afetou a percepção dos alunos sobre o ensino superior? 
Os alunos que fizeram o Enem 2020 ainda pensam em iniciar logo seus 
estudos? 
E qual a percepção dos alunos já matriculados referente as aulas remotas?



Entrevistamos, 
entre dias 23 e 24 
de março de 2021, 
1341 alunos que 
fizeram o ENAE, 
simulado do Enem, 
com o seguinte 
perfil:

61,7%  menos de 20 anos

16,5%  entre 20 e 24 anos

6,1%      entre 25 e 29 anos

5,3%      entre 30 e 34 anos

10,4% mais de 34 anos



Em qual região do 
país você mora?

31,5%  Região Nordeste

28,9%  Região Sudeste

13,9%  Região Sul

13,7%  Região Norte

12%        Região Centro-Oeste



Atualmente você está matriculado(a) 
em algum curso de ensino superior?

15,4%
SIM  

84,6%
NÃO  



Será que mudou a expectativa de ingresso agora que a pandemia já se 
estendeu por 1 ano? Quais são os fatores que fazem um aluno se 

matricular ou não neste semestre?

Não matriculados (84,6%) 

Com os futuros estudantes universitários, nós fomos 
entender o porquê eles ainda não se matricularam.



27,3%  1º semestre de 2021

32,4% 2º semestre de 2021

27,5%  1º semestre de 2022

2,8%     2º semestre de 2022

8,3%    Depois de 2022

1,6%    Não pretendo
                      ingressar em uma 
                      faculdade

Em qual semestre 
pretende ingressar 
na faculdade?



65,4%  Ensino presencial

19,1%    Ensino à distância (EaD)

34,9%  Ensino semipresencial

Quais modalidades 
você cogita para 
iniciar seus estudos?

Os alunos que pretendem iniciar um curso superior nesse 
semestre ainda querem começar na modalidade presencial, 

mesmo em tempos de pandemia.



41,5%  Questões financeiras

23,5%   Pandemia coronavírus

17,2%    Conseguir tempo para
                         encaixar na rotina

17,3%    Outros

0,5%      Transferência de outra
                         faculdade ou curso

Já quem não vai 
ingressar neste 
semestre é por:



Matriculados (15,4%) 

Em qual 
modalidade 
de ensino você está 
matriculado(a)? 

49,7%   Ensino Presencial

33,7%  EaD

15%        Semipresencial

1,6%      Flex



83,01% dos alunos matriculados no presencial 
não estão satisfeitos com as aulas remotas

40,9%   Sim

46,3%   Não, preferiria a modalidade presencial

1,5%        Não, preferiria a modalidade à distância (EaD)

3,4%        Não, preferiria a modalidade Semipresencial

0,5%       Não, preferiria a modalidade Flex

7,4%        Não

Você está satisfeito 
com sua modalidade 
de estudo atual?



Já os matriculados 
no EaD

49,23% dos matriculados no EaD se dizem 
satisfeitos com a modalidade de estudo 

40% prefeririam ter aulas presenciais

10,77%  prefeririam ter aula 
semipresencial ou flex



Em uma escala de 
0 a 10, quanto a 
pandemia impactou 
na qualidade do 
aprendizado no seu 
curso?

54,9%  de 8 a 10

12,4%  de 6 a 7

20,2%  de 3 a 5

12,5%  de 0 a 2

Aqui, podemos perceber que, quase a totalidade dos alunos que estão matriculados 
em cursos presenciais ou semipresenciais sentiram que a pandemia prejudicou 

muito (8 a 10) a qualidade do seu ensino.



Alguns relatos dos 
alunos que se sentiram 
muito impactados no 
ensino:

“Não estou tendo nenhuma aula presencial devido a pandemia. 
Contudo, a universidade não está dando conta da qualidade EaD 
e nem se propuseram a diminuir os valores nos semestres em que 
estamos tendo aulas virtuais.”

“Tenho aulas práticas que estão sendo feitas via internet e está 
muito ruim.”

“A aprendizagem é muito indireta, pouco participativa e 
interativa.”

“As aulas online não são como as presenciais, requerem muita 
disciplina e um local separado na casa para assistir as aulas e 
este eu não possuo.”



A maioria das respostas envolve:

Dificuldade de aprendizado online

Dificuldade para se concentrar no 
ensino a distância

Problemas financeiros decorrentes da 
perda do emprego na pandemia



Mas o que pode ser feito enquanto ainda estamos no distanciamento 
social? Como evitar a evasão desses alunos?
Investir em interatividade e dinamismo pode ser uma solução para que os 
alunos não se sintam tão prejudicados.
Depois, flexibilizar a possibilidade dos alunos em mudar a modalidade de 
ensino para a que ele mais se identifica pode ser primordial. Deixem seus 
alunos sabendo que eles têm possibilidades. Porque, acima de tudo, os 
alunos querem ser ouvidos!

Podemos perceber que a maioria dos alunos não está 
satisfeita com a atual modalidade de aulas.



A maior parte dos alunos que fizeram o Enem ainda estão esperando para se 
matricular.  
A predominância do interesse pelas aulas presenciais continua, como já é comum de 
mercado, principalmente em alunos que fizeram o Enem. 
Mas é interessante analisar o alto índice de intenção de matrícula em cursos 
semipresenciais. Isso mostra como os alunos estão em busca de opções viáveis para 
esse momento de pandemia e o que pode ser tendência para o ensino superior nos 
próximos anos. 
Por isso, é importante que as IES mantenham esforços pra deixar as aulas remotas 
mais dinâmicas e interativas possíveis. 
Afinal, é preciso manter os alunos engajados enquanto as aulas presenciais não 
voltam.
Apostar em modalidades semipresenciais e flexibilidade nas mensalidades também 
pode ser uma saída para conquistar alunos que tinham desistido de entrar na 
faculdade neste semestre.

E agora?



Obrigado!
parcerias@amigoedu.com.br


