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Uso de dispositivos móveis e eTexto na educação  

 

Questionário sobre uso de dispositivos móveis e eTexto na educação 
 

O Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da UFRGS está avaliando 

continuamente tecnologias novas e inovadoras para a educação. Fazendo parte da 

comunidade universitária, você está em uma posição única para nos ajudar. Suas sugestões 

e opiniões podem fornecer informações valiosas à medida que melhoramos continuamente 

as futuras ofertas de tecnologia. Você terá a oportunidade de completar a pesquisa 

Questionário sobre uso de dispositivos móveis e eTexto na educação. 

 

Esta pesquisa irá perguntar sobre sua experiência com aplicativos móveis, dispositivos 

móveis e eTexto. Você será questionado sobre suas percepções, atitudes, comportamentos 

de uso dessas tecnologias e algumas informações demográficas para entender melhor suas 

respostas. A pesquisa é voluntária e você pode omitir qualquer resposta que você preferir 

não responder. 

 

Antecipadamente gostaríamos de agradecer seus comentários e comentários sobre suas 

experiências. Suas ideias podem nos ajudar a avaliar o que está sendo usado no campus e o 

que podemos melhorar. 

 

As perguntas levarão cerca de 20 minutos para serem concluídas. Você deve ter 18 anos ou 

mais para participar da pesquisa. As respostas coletadas na presente pesquisa somente serão 

divulgadas de forma agrupada para fins de análise e nenhuma identificação dos 

respondentes será publicada. Nosso objetivo é continuar a melhorar as ofertas de tecnologia 

no futuro e neste sentido, conhecer melhor a comunidade de alunos da UFRGS, em termos 

de seus hábitos de uso de dispositivos móveis constitui uma etapa importante. Obrigado por 

usar seu tempo e esforço para ajudar nesta pesquisa. Agradecemos a sua disponibilidade de 

participar, o que contribuirá para aprimorar a educação. Se você tiver dúvidas ou 

reclamações relacionadas a esta pesquisa, entre em contato conosco para elucidar quaisquer 

dúvidas ou discutir quais detalhes sobre a pesquisa.  

 

Email para contato : mlearning-quest@ufrgs.br  

 
Dispositivo geral Acesso Internet e aplicativos  

 
1. Você possui Pc ou notebook em casa?  

Sim 

Não 

 

2. Tipo de acesso Internet utilizado (assinale todos aplicáveis)  



Acesso Banda larga em casa 

Acesso via telefonia celular (3G ou 4G) 

Acesso WIFI na UFRGS 

Acesso em Lanhouse ou hotspot 

Outro 

 

3. Qual dos seguintes smartphones você possui? Escolha todos que você possui.  

iPhone 

Celular Android (Samsung, LG, Motorola, Lenovo, DL, Alcatel, ZTE) 

Windows phone 

Celular Sony 

Não sei 

Nenhum 

Outro 

 

4. Qual dos seguintes tablets você possui? Escolha todos que você possui.  

iPad 

Android Tablet 

Kindle Fire 

Microsoft Surface 

NOOK 

Não sei 

Nenhum 

Outro 

 

5. Qual dos seguintes leitores de ebook você possui? Escolha todos que você possui.  

Kindle 

NOOK (leitor da Barners & Noble) 

Sony eReader 

Kobo Reader 

Lev 

Nenhum 

Outro 



 

6. Qual dos seguintes dispositivos de vestir (wearable) você possui? Escolha todos que 
você possui.  

Android Wear 

Smart Watch 

Smart Band 

Pedômetro 

Não sei 

Nenhum 

Outro 

 

7. Quais categorias de aplicativos você usa com mais frequência? Escolha todos que 
você possui.  

Livros (Kindle Reader, iBooks, Yuzu, Inkling) 

Educação (Qualquer coisa utilizada para educação - Cartões Flash, Questionários, 

Preparatórios, Khan Academy, etc) 

Diversão (Netflix, Hulu, Amazon Prime Video) 

Jogos (Minecraft, Angry Birds, Words With Friends) 

Música (Spotify, Pandora, SoundCloud, Shazam) 

Navegação (Google Maps, Waze, Apply Maps) 

Notícias (ZH, G1, Correio do Povo, CNN, New York Times, Flipboard) 

Fotografia (Camera+, iPhoto, Snapseed) 

Editor de Vídeo (iMovie, Movie Maker) 

Produtividade (OneDrive, Dropbox, Google Drive, Evernote, Pages, Keynote) 

Referência (Google Search, Periódicos Capes, Wikipanion, WolframAlpha, Dictionary) 

Redes Sociais (Facebook, Twitter, Pinterest) 

Media Social (Instagram, Vine, Snapchat) 

Compras (Americanas, Mercado Livre, Fast Shop, Amazon, Groupon) 

Aplicativos da UFRGS 

Saúde (FitBit, Nike+ Running, Lose It!, WebMD) 

Finanças (PayPal, aplicativos bancários) 

Outro 

 
Uso de dispositivos móveis/ aplicativos para educação  



 

 
8. Indique a frequência que você utiliza os seguintes dispositivos na educação (lendo, 
estudando, efetuando atividades, etc).  

 
 

8.1 Smartphone (ex., iPhone, Celular Android) 

8.2 Tablet ex., iPad,Kindle Fire, Tablet Android, Nook Color) 

8.3 Leitor de Ebook (e.g., Kindle, Nook, Leitor Sony) 

8.4 Laptop ou Desktop 

 

 

 

 
 

 

9. Indique com que frequência você usa aplicativos mobile para educação (ex. lendo, 
estudando, efetuando atividades, etc)  

Muitas vezes ao dia 

Uma vez ao dia 

Muitas vezes durante a semana 

Uma vez por semana 

Menos de uma vez por semana 

Nunca 

 

10. Relacione algumas aplicações que você usa em dispositivos móveis para fins 
educacionais (leitura, estudo, realizar tarefas etc...).  
 

 
 

 



11. Avalie sua resposta às seguintes declarações sobre o uso de dispositivos móveis 
e/ou aplicativos móveis para trabalhos relacionados à educação. Por favor, escolha a 
resposta apropriada para cada item.  
 

 
 

11.1 Melhora a qualidade do meu trabalho  

11.2 Facilita o acesso ao meu curso  

11.3 Amplia conhecimento no meu campo de estudo  

11.4 Aumenta minha motivação para completar minhas tarefas  

11.5 Aumenta comunicação com outros estudantes  

11.6 Aumenta a comunicação com professor  

  

  

 
  

 ________________________________________ 

 

12. O uso de dispositivos móveis deveria ser exigido para tarefas acadêmicas  

Concordo fortemente 

Concordo 

Neutro 

Discordo 

Discordo fortemente 

 
Uso e orientação docente  

 

 
13. Indique com que frequência o professor pediu que você use os seguintes 
dispositivos para fazer uma tarefa. Escolha a resposta apropriada para cada item.  



 
 

13.1 Smartphone (ex., iPhone, Android)  

13.2 Tablet (ex., iPad, Kindle Fire, Tablet Android)  

13.3 Leitor de Ebook (ex., Kindle, Nook, Sony Reader)  

13.4 Notebook ou Desktop  

 

 

 
 

14. Dê um exemplo de como o professor pediu que você usasse os dispositivos acima 
para completar uma tarefa.  
 

 

 
 

15. Avalie as seguintes afirmações.  
 

 15.1 O meu professor instruiu sobre como usar o aplicativo/dispositivo móvel nos cursos.  

 15.2 Meu professor fez uso do aplicativo/dispositivo móvel na sala de aula.  

 15.3 A necessidade de usar um aplicativo/dispositivo móvel no curso foi claramente 

indicado no conteúdo do curso.  

 15.4 Gostaria que meus professores usassem mais aplicativos ou dispositivos móveis nos 

cursos.  

  

 



 
  

 
 

16. Quais dos seguintes itens são motivos para que você NÃO queira que seus 
professores usem mais aplicativos móveis nos cursos? Assinale todas as alternativas 
que se aplicam.  

Acesso limitado ou sem acesso a dispositivos móveis 

Recursos financeiros limitados 

Falta de suporte técnico 

Acesso limitado ou falta de recursos de treinamento (sites, tutoriais, etc) 

Não tenho interesse em aprender com um dispositivo móvel 

Limitação de conexão com a internet 

Outro 

 

17. Caso você tenha indicado que a falta de suporte técnico pode ser um motivo para 
NÃO querer que seus professores usem aplicativos móveis ou dispositivos nos cursos. 
Forneça um motivo ou exemplo abaixo.  
 



 

 
Aplicativos e dispositivos móveis UFRGS  

 
18. Como você gostaria que a UFRGS usasse aplicativos e dispositivos móveis no 
futuro? Assinale todas as opções que se aplicam.  

Passeios no Campus 

Disponibilidade de computadores nos laboratórios do Campus 

Curso - Ferramentas móveis para facilitar o entendimento dos alunos sobre como usar a 

tecnologia móvel para ensinar e aprender 

Mapas - Direções de caminhada no campus 

Mapas - Mapas regionais do campus 

Mapas - Capacidade de usar o GPS para encontrar a localização atual 

Estacionamento - Verifique se há lugares de estacionamento disponíveis no campus 

Outro 

 
19. Você usou os seguintes aplicativos ou tipos de aplicativos para dispositivos móveis  

 
S 

19.1 Mobile UFRGS  

 19.2 Moodle Mobile  

 19.3 Gravação de aula  

 19.4 Outros  

  

  

 
 
20. Por favor, liste quaisquer outros aplicativos UFRGS que você tenha usado  
 



 
 

21. Você tem alguma sugestão para melhorar os aplicativos móveis da UFRGS ou sua 
experiência móvel na UFRGS?  

 

 

 
 
Uso de textos eletrônicos (eTexto)  
 

Um eTexto é uma versão eletrônica de um livro ou apostila impresso que normalmente é 

dividido por capítulos em uma determinada área de assunto.  

 
22. Você já usou ou está usando atualmente um eTexto para qualquer curso de 
faculdade?  

Sim 

Não 

 
 

23. Que tipo de eTexto você usa? Assinale todas as respostas que se aplicam.  

PDF do livro impresso 

eTexto com recursos de leitura (Ex. marcação, anotação) 

eTexto com recursos interativos (Ex. notas compartilhadas, multimedia) 

eTexto livre (Ex..livros abertos na internet) 

eTexto criados pelos professores 

Outro 

 

23. Especifique  

 
 

24. Em quais dispositivos os eTextos estavam disponíveis. Assinale todas as respostas 
que se aplicam.  



Laptop or Desktop 

Tablet 

Smartphone 

eBook reader 

Não tenho certeza 

Outro 

 

24. Especifique  

 
 

25. Qual o dispositivo que você usa mais para acessar eTexto(s)?  

Notebook or Desktop 

Tablet 

Smartphone 

eBook reader 

Outro 

 

25. Especifique  

 
 

26. Onde você obteve seus eTextos? Assinale todas as respostas que se aplicam.  

Na biblioteca online 

Estavam incluídos no livro impresso adquiridos 

Foram baixados de sites na Internet 

Compartilhado por um amigo 

Outro 

 

26. Especifique  

 



 

27. Você comprou ou alugou? Assinale todas as respostas que se aplicam.  

Comprou 

Alugou 

Outro 

 

27. Especifique  

 
 

28. Como você ficou ciente sobre a opção de eTexto?  

Por minha iniciativa 

Professor 

Colegas 

Outro 

 

28. Especifique  

 
 

29. Quais funcionalidades do eText você utiliza? Assinale todas as respostas que se 
aplicam.  

Funcionalidade de navegação/leitura (Ex. pesquisa, glossário, etc.) 

Funcionalidade de estudo (Ex. palavras chave, destacar, criar notas, testes, etc.) 

Funcionalidades ativadas pelo professor (Ex. ler destaques do professor, responder ao 

professor, etc.) 

Funcionalidade sociais (Ex. compartilhar com outros, etc.) 

Outro 

 

29. Especifique  

 
 

30. Você foi solicitado a usar eTexto para qualquer trabalho do curso?  



Sim 

Não 

 

31. Relacione as disciplinas em que você usou um eTexto.  

 
 

Favor responder as seguintes questões.  

 
32.1 Com que frequência o seu professor utilizou os recursos do eTexto, como destacar 

informações importantes e fazer anotações nas páginas?  

32.2 Com que frequência você usou ativamente os recursos do eTexto, como destacar 

informações importantes e fazer anotações nas páginas?  

 

 

 
 

 
33. Avalie as afirmativas.  

 
 33.1 Meu professor forneceu instruções sobre como usar o eTexto em cursos.  

 33.2 Meu professor demonstrou o uso do eTexto na sala de aula.  

 33.3 A exigência de usar um eTexto no curso foi claramente indicada no currículo do 

curso.  

33.4 Gostaria que meus professores usassem mais eTextos em cursos.  

  

  

 



 
 

 
Atitudes sobre o uso de eTexto  

 
34. Quais dos seguintes fatores influenciou você a selecionar um eTexto em vez de um 
texto impresso? Por favor escolha todos que se aplicam.  

Menor custo em relação a um texto impresso 

Maior sustentabilidade ambiental pela economia de papel 

Habilidade de armazenar vários textos em um dispositivo 

Habilidade de acessar meus textos em qualquer lugar 

Habilidade para acessar os meus eTextos no meu dispositivo sem estar conectado na 

Internet 

O eTexto estar integrado diretamente com o curso online 

Habilidade de imprimir páginas do eTexto 

A características de interação não disponíveis nos livros impressos 

Nenhuma das anteriores 

 

35. Quais são as razões de você NÃO ter usado um eTexto para alguma disciplina de 
sua faculdade? Por favor, escolha todas que se aplicam.  

Eu prefiro eTextos impressos 

Eu não estou familiarizado com os eTextos 

Eu não sei se uma versão de eTexto era uma opção 

Não foi oferecida pelo professor a opção de uso de eTexto 



O custo era muito elevado 

Meus livros não tinham uma versão eTexto incluída 

Eu prefiro revender livros texto 

Eu não tenho um dispositivo que permita a leitura de eTextos 

Outro 

 

35. Especifique  

 

 
 

36. Favor escolher a resposta apropriada para cada item  
 

 36.1 Eu achei a leitura do eTexto tão fácil como um livro de texto impresso.  

 36.2 Eu acredito que tenho as habilidades técnicas para acessar e usar um eTexto de forma 

eficaz.  

36.3 Eu acredito que posso adaptar meus hábitos de estudo para usar um eTexto.  

36.4 Eu ficaria mais motivado para usar um eTexto em vez de um livro de texto impresso.  

36.5 Eu ficaria mais engajado na aula se meu professor usasse um eTexto na aula.  

36.6 Usar eTextos em uma classe pode fortalecer o senso de comunidade na classe.  

36.7 Eu acredito que os eTextos são mais adequados nas aulas on-line.  

  

  

 



 

 
Recursos do eTexto  
Para a próxima rodada de perguntas, os recursos associados aos eTextos serão listados. Se 

você já usou um eTexto, considere cada recurso listado abaixo e classifique sua importância 

ao influenciá-lo para utilizar um eTexto.  

 

 
37. Recursos de navegação para a Leitura. Escolha a resposta apropriada para cada 
item.  

 
37.1 Localização de palavras-chave no eTexto  

37.2 Acesso imediato de um glossário eletrônico a partir de um clique numa palavra  

37.3 Tornar o texto e a imagem maiores ou menores  

37.4 Visualização de elementos multimídia, como galerias dentro do capítulo  

  

 

 
 



  

 
38. Características do estudo. Escolha a resposta apropriada para cada item:  

 
Nada importante Pouco importante Neutro Importante Muito importante  

38.1 Adicionar tags ou palavras-chave para categorizar informações no capítulo  

38.2 Destacar as palavras e visualizar todos os destaques do capítulo em uma única área  

38.3 Fazer anotações dentro da página e ver todas as notas do capítulo em uma única área  

38.4 Criar cartões digitais para termos de glossário e itens destacados  

38.5 Fazer testes interativos/avaliações embutidas no capítulo  

  

 

 
  

 

 
39. Recursos do professor. Escolha a resposta apropriada para cada item.  

39.1 Ler os destaques e as notas feitas pelo professor  

39.2 Responder às notas de um professor ou tópico de discussão no eTexto  

39.3 Pedir ao professor que responda às suas notas/discussões o eTexto  

  

 



 
 

 
40. Características sociais. Por favor escolha a resposta apropriada para cada item  

 
40.1 Deixar notas no eTexto para estudantes ou professor para comentar  

40.2 Responder uma pesquisa dentro do eTexto e ver os resultados da turma  

40.3 Compartilhar passagens do e-Texto no Facebook ou no Twitter para discussão 

posterior  

40.4 Acompanhar outros leitores (aluno, professor, autor) usando mídias sociais como 

Facebook ou Twitter  

  

  

 
  

  

  

 


