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No artigo ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DE PANDEMIA: DIRETRIZES À GESTÃO 
UNIVERSITÁRIA, com número de DOI: https://doi.org/10.1590/es.238957, publicado no periódico 
Educação & Sociedade, (41):e238957, na página 11:

Onde se lia:
No Brasil, há 8,45 milhões de estudantes de graduação, sendo 75,4% matriculados em universidades 

privadas. Dos estudantes das universidades federais, 53,5% são de família com renda mensal per capita 
de até um salário mínimo; 54,6% são do sexo feminino; 51,2% são pretos, pardos ou quilombolas; e 0,9% 
são indígenas. Quanto às condições materiais desses estudantes, temos que 74,9% das residências têm 
algum tipo de acesso à Internet, sendo 98,7% do acesso feito por meio do celular. Residências que possuem 
microcomputador correspondem a 43,4% (IBGE, 2020b). Uma vez que o Ensino Remoto Emergencial implica 
uso de tecnologia, é relevante que cada instituição defina que variáveis relacionadas aos estudantes precisam 
ser conhecidas para que suas condições sejam caracterizadas. Sem isso, é alto o risco de exclusão de boa 
parte deles. Embora os dados oficiais do Inep possam indicar caracterização inicial do perfil dos estudantes, 
cada instituição de Ensino Superior precisará caracterizar as especificidades de seu público em particular.

Leia-se:
No Brasil, há 8,45 milhões de estudantes de graduação, sendo 75,4% matriculados em universidades 

privadas (INEP; DEED, 2019). Dos estudantes das universidades federais, 53,5% são de família com renda 
mensal per capita de até um salário mínimo; 54,6% são do sexo feminino; 51,2% são pretos, pardos ou 
quilombolas; e 0,9% são indígenas (ANDIFES; FONAPRACE, 2019). Quanto às condições materiais desses 
estudantes, temos que 74,9% das residências têm algum tipo de acesso à Internet, sendo 98,7% do acesso feito 
por meio do celular. Residências que possuem microcomputador correspondem a 43,4% (IBGE, 2020b). Uma 
vez que o Ensino Remoto Emergencial implica uso de tecnologia, é relevante que cada instituição defina que 
variáveis relacionadas aos estudantes precisam ser conhecidas para que suas condições sejam caracterizadas. 
Sem isso, é alto o risco de exclusão de boa parte deles. Embora os dados oficiais do Inep possam indicar 
caracterização inicial do perfil dos estudantes, cada instituição de Ensino Superior precisará caracterizar as 
especificidades de seu público em particular.
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