
Pesquisa sobre a utilização de computadores e da internet
por alunos do curso de direito – Parte III

Nos  últimos  quatro  semestres  (segundo  de  2005, 

primeiro de 2006, segundo de 2006 e primeiro de 2007), foram coletados dados 

sobre a utilização de computadores e da internet, mediante questionários, por 

os  alunos  da  disciplina  INFORMÁTICA  JURÍDICA  e  DIREITO  DA 

INFORMÁTICA do curso de direito da Universidade Católica de Brasília.

Os alunos envolvidos com a pesquisa em questão 

pertenciam  a  turmas  matutinas  e  noturnas,  além  de  serem,  na  quase 

totalidade, formandos ou concluintes (cursando o último ou penúltimo semestre 

do  curso  de  direito).  Os  quantitativos  de  estudantes  consultados  foram  os 

seguintes: 

2005/segundo 114
2006/primeiro 102
2006/segundo 106
2007/primeiro 124

Nos  formulários  respondidos  existe  outro  conjunto 

de  perguntas  relacionado  com  procedimentos  básicos  de  manutenção  e 

segurança. Eis os resultados, em percentuais, apurados para esse conjunto de 

perguntas:

Você desfragmenta o disco rígido periodicamente:

Sim não
2005/2 33 67
2006/1 40 60
2006/2 44 56
2007/1 - -



Você elimina os arquivos temporários periodicamente:

Sim não
2005/2 53 47
2006/1 59 41
2006/2 61 39
2007/1 - -

Você  utiliza  alguma  técnica  de  combate  ao  spam  (mensagens  eletrônicas 

indesejadas):

sim não
2005/2 45 55
2006/1 51 49
2006/2 48 52
2007/1 47 53

Você dispensa cuidados especiais (de segurança/proteção) para mensagens 

eletrônicas (de e-mail) potencialmente nocivas:

sim não
2005/2 47 53
2006/1 36 64
2006/2 45 55
2007/1 - -

Observam-se  índices  elevados,  majoritários  na 

maioria  dos  itens,  de  desconsideração  por  cuidados  elementares  de 

manutenção e de segurança. 

Em todos os períodos pesquisados, é majoritário o 

grupo  que  não  dispensa  cuidados  especiais  (de  segurança/proteção)  para 

mensagens eletrônicas (de e-mail) potencialmente nocivas. Registre-se, para 

acentuar  a  importância  dessa  constatação,  que  as  mensagens  de  correio 

eletrônico são os veículos mais freqüentes das tentativas de fraudes nos meios 

virtuais.

Brasília, 3 de junho de 2007.
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