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A ESPM investe os esforços necessários para

conhecer o nível de proficiência em letramento

digital dos Estudantes e Professores que integram

a comunidade acadêmica da Instituição. Com isso,

terá bases para promover ajustes curriculares,

organização e oferta de academias direcionadas

para os professores. Para tanto, tem utilizado

diferentes instrumentos de coleta de dados. O

questionário aplicado aos estudantes nesta

segunda edição da pesquisa corresponde a uma

tradução e adaptação do instrumento intitulado de

International Computer and Information Literacy

Study (ICILS), utilizado desde 2012 pela

International Association for the Evaluation of

Educational Achievement (IEA), ligada à UNESCO.

Sociedades intensivas de conhecimento requerem

sociedades intensivas em aprendizagem. Nesse

contexto, observa-se que as sociedades

contemporâneas evoluem para estágios cada vez

mais elevados de letramento, inclusive letramento

informacional. Consequentemente, a fluência em

tecnologias da informação e comunicação (TICs)

favorece o processo de aprendizado vitalício,

permitindo que os indivíduos utilizem o que sabem

para promover e se adaptar às mudanças, serem

mais efetivos no uso da tecnologia da informação

não apenas nos ambientes acadêmico e

profissional, mas também na vida cotidiana

(ROSA & DIAS, 2012, p.44).

O instrumento quantitativo detalha aspectos

relacionados ao acesso e uso de Tecnologias da

Informação e Comunicação (TIC). Assim sendo,

envolve o acesso e uso de computadores desktop,

notebooks ou laptops computadores, tablets e ,

smartphones. Reúne 21 questões divididas em

quatro blocos: perguntas sobre o perfil dos

estudantes; onde e com qual frequência utilizam as

TIC; a finalidade de uso e os seus pontos de vista

sobre o emprego de TIC. Os indicadores

construídos a partir das questões do instrumento

permitem a definição de cinco níveis de letramento,

internacionalmente reconhecidos e testados pela

pesquisa da UNESCO.

Um piloto foi realizado com estudantes do quinto

semestre de Administração em 2018 e a aplicação

da versão definitiva do instrumento está sendo

realizada ao longo do segundo semestre de 2019

com estudantes de todos os cursos de graduação.

Os resultados prévios indicam níveis médios de

letramento digital da maioria dos estudantes. Em

termos gerais, os estudantes possuem mais

domínio em rotinas ligadas à publicação e

disseminação de informações em mídias sociais e

office básico, mas possuem níveis mais baixos de

proficiência no uso de planilhas, programação e na

curadoria, validação e verificação de informações

na internet.
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