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Introdução 

Projetos de Extensão são marcados pela interação entre a universidade e a sociedade, 

favorecendo uma experiência transformadora. Desse modo, é parte fundamental da vivência 

acadêmica, sendo um excelente campo de estudo, pesquisa e prática, conforme ratificado: 

 

 “Art. 3º A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se 

integra à matriz curricular e  à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove 

a interação transformadora entre as instituições de ensino  superior e os outros 

setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em 

articulação permanente com o ensino e a pesquisa.” (MEC, 2018) 

 

As atividades extensionistas permitem a vivência científica junto à comunidade, de tal 

modo a democratizar os conhecimentos acadêmicos, se caracterizando como “espaço 

privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades 

sociais existentes” (SCHEIDEMANTEL; KLEIN; TEIXEIRA, 2004). Nesse ambiente, não 

existe conhecimento superior ou inferior, mas sim um compartilhamento de saberes, que 

busca, em última instância, empoderar a população, como a seguir: 

 

“A extensão, como prática acadêmica, visa a interligar a universidade em 

suas atividades de ensino e pesquisa com as demandas da sociedade, buscando 

respeitar o compromisso social da universidade. A relação entre extensão e pesquisa 

ocorre, sobretudo, pelo papel que esta passa a desempenhar como (re)criadora de 



 

 

conhecimentos, além de contribuir para a transformação da sociedade. (BRÊTAS; 

PEREIRA, 2007)” 
 

Além disso, a extensão universitária permite ao discente práticas e conhecimentos que   

apenas o conteúdo da graduação não o permitiria ter acesso. É a oportunidade de ir além do 

conhecimento teórico, por vezes distante das múltiplas realidades existentes. A partir disso, ou 

seja, juntando conhecimento e vivências, torna-se capaz de criar soluções para os problemas.  

As atividades de extensão são, portanto, uma via de mão dupla, a qual beneficia tanto o meio 

acadêmico como a comunidade alvo de suas ações. 

Nessa perspectiva, a prática extensionista é bastante propícia para a aplicação das 

Metodologias Ativas. Esta se caracteriza pela problematização e busca de soluções e reflexões 

pelo discente, de modo a estimular a educação continuada, a autonomia e a criticidade. Nesse 

sentido, a Metodologia do Arco, um tipo de metodologia ativa muito utilizada na área da 

saúde, a qual todas as suas cinco etapas englobam a realidade tanto como ponto de partida - 

no momento de observação -, como na teorização, hipóteses de solução e aplicação à 

realidade (COLOMBO; BERBEL, 2007).  Desse modo, o discente tem um estudo mais 

prático e voltado para resoluções de problemas: 

“Percebe-se que essa aproximação entre teoria e prática ajuda o graduando 

a associar o caso [clínico] em estudo, através de uma correlação entre a 

fundamentação teórica discutida em sala de aula e as atividades práticas a partir do 

planejamento de intervenções. O graduando participa ativamente da construção 

desse conhecimento e consequentemente adquire uma postura crítico-reflexiva, de 

modo a adquirir conhecimentos e experiências para tomada de decisões e resolução 

dos problemas identificados, como bem observados” (SILVA, 2014) . 

 

Nessa perspectiva de projetos de extensão e metodologias ativas de aprendizado, este  

artigo relata a experiência de um projeto de extensão em curso na Universidade do Estado de 

Mato Grosso (Unemat), intitulado Projeto HumanizAção. O Projeto HumanizAção tem 

interface com a pesquisa de caráter longitudinal e quantitativa. Tem enfoque multidisciplinar 

e, por isso, conta com trinta e dois acadêmicos, provenientes da Unemat e da Faculdade 

Estácio do Pantanal – Estácio Fapan, e duas docentes orientadoras, uma do curso de 

enfermagem e outra de medicina.  

 O projeto HumanizAção tem um caráter prático, porém foi aprovado Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (Proec)  em setembro de 2020, isto é, dentro de um contexto 

pandêmico. Diante desse quadro, suas atividades tiveram início no mesmo mês, mas seguindo 

os moldes do  Ensino Remoto Emergencial (ERE), isto é: 

 

“uma modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de 

professores e alunos e foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis de 



 

 

ensino por instituições educacionais do mundo inteiro para que as atividades 

escolares não sejam interrompidas.” (UFRGS, 2020). 
 

Objetivo 

Por meio de um relato de experiência, os autores deste artigo objetivam aventar pontos 

positivos e negativos durante a experiência de um projeto de extensão no formato remoto, em 

virtude da situação sanitária pela Covid-19. 

 

Metodologia 

O presente artigo conta com duas alunas de medicina e uma de enfermagem da 

Unemat e dois alunos da Estácio-Fapan, sendo um aluno do curso de odontologia e uma aluna 

de nutrição. Trata-se de um relato de experiência desses cinco discentes sobre um projeto de 

extensão com alunos provenientes de duas faculdades na cidade de Cáceres - MT, durante o 

período remoto em virtude da pandemia pela Covid-19.  

O projeto de extensão vivenciado pelos acadêmicos foi o HumanizAção, que conta 

com discentes provenientes de variados cursos da área da saúde da Unemat e da Estácio-

Fapan, sendo oito de medicina, oito de enfermagem, cinco de nutrição, quatro de psicologia, 

cinco de odontologia e dois de fisioterapia. O público alvo do Projeto HumanizAção são os 

pacientes do Centro Oncológico do Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes 

(HRCAF),  maiores de dezoito anos e ambos os sexos. Além dos objetivos voltados para os 

pacientes, espera-se com as ações extensionistas praticar as competências dos discentes, tais 

como: comunicação assertiva, trabalho em equipe, escuta qualificada, resolução de 

problemas, criticidade, humanização, pró-atividade e reflexividade. 

Contudo, embora a essência do projeto seja voltado para ações práticas, por enquanto, 

seu formato está ocorrendo remotamente devido à condição sanitária pela Covid-19. Busca-se, 

portanto, apresentar e compartilhar com toda a comunidade científica como foi a experiência 

extensionista durante o período de atividades remotas. 

 

Resultados  

O projeto de extensão HumanizAção realizou suas atividades de agosto de 2020 até o 

atual momento de modo remoto, por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), 

devido ao contexto de distanciamento social pela pandemia da COVID-19. Deu-se preferência 

ao uso da plataforma Google Classroom, na qual são organizados os materiais digitais das 

reuniões e agendados os encontros. O Google Classroom, além de ser gratuito, permite que o 

responsável pelos encontros faça postagens e envie atividades como texto, apresentações, 



 

 

links e/ou vídeos (PEREIRA, 2016). Além disso, para transmissão de encontros síncronos é 

utilizado o Google Meet.  

As atividades desenvolvidas nesse período foram divididas em dois grupos principais: 

aulas expositivas e discussão de casos clínicos, detalhadas no Quadro 1. Em relação ao 

primeiro grupo, ocorreram 11 encontros e, em relação ao segundo, um total de seis. Além 

disso, outros momentos foram programados para o desenvolvimento de trabalhos científicos, 

como resumos para congresso, e ocorreu uma live aberta para toda a comunidade, com uma 

médica especialista, intitulada “Desmistificando os Cuidados Paliativos”, por meio do 

Instagram do projeto. Por fim, as redes sociais do projeto também funcionaram como meio 

informativo, nas quais foram divulgados materiais com enfoque em prevenção e educação em 

saúde, sobretudo nos meses específicos de campanha do Ministério da Saúde, exemplificadas 

na Figura 1. Ainda, nessas redes foram postados dois vídeos educativos, um sobre câncer de 

mama e outro sobre câncer de próstata. 

 

 

Quadro 1. Cronograma de atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão 

HumanizAção durante agosto de 2020 até julho de 2021. 

Tipo de encontro Tema 

Aula Expositiva Encontro Inaugural 

Aula Expositiva Inteligência Emocional 

Aula Expositiva Entre Laços e Abraços 

Aula Expositiva Revisão Sistemática 

Aula Expositiva Dor Oncológica  e Reabilitação Pós-

Cirúrgica 

Aula Expositiva Cuidados de enfermagem ao paciente 

oncológico 

Aula Expositiva Alimentação ao paciente oncológico 

Aula Expositiva Aulas Onco para não onco ( assíncronas) 

Aula Expositiva Primeiro Encontro 2021 

Aula Expositiva Odontologia na oncologia 

Aula Expositiva Projeto de Pesquisa 



 

 

Aula Expositiva Gestão de Equipe Oncológica 

Aula Expositiva Acolhimento psicológico ao paciente 

oncológico 

Discussão de Casos Clínicos Câncer de Colo Uterino 1 

Discussão de Casos Clínicos Câncer de Colo Uterino 2 

Discussão de Casos Clínicos Câncer de Mama 

Discussão de Casos Clínicos Carcinoma Espinocelular na Cavidade 

Bucal 

Discussão de Casos Clínicos Câncer de Cólon 

Discussão de Casos Clínicos Câncer de Próstata 

Encontro para elaboração de 

Trabalho Científico 

Variados temas sobre oncologia 

Live com Especialista no Instagram Desmistificando os Cuidados Paliativos 

 

 

 

Figura 1. Imagem exemplificando as postagens informativas feitas nas redes sociais 

do projeto HumanizAção durante agosto de 2020 até julho de 2021. 



 

 

 

Especificamente, em relação aos materiais textuais divulgados pelas redes sociais do 

projeto, foram abordaram temas como: prevenção ao câncer de intestino (setembro verde); 



 

 

prevenção ao suicídio na população oncológica (setembro amarelo); nutrição preventiva ao 

câncer; prevenção ao câncer de mama (outubro rosa); prevenção ao câncer de pele (dezembro 

laranja), promoção à saúde mental (janeiro branco); dia mundial de combate ao câncer;  

prevenção ao câncer de colo do útero (março lilás). 

Destaca-se que as atividades do tipo discussão de casos clínicos foram bastantes 

proveitosas, na visão dos alunos desse relato. Foi feita uma divisão em grupos, os quais 

contemplavam ao menos um aluno de cada curso, ou seja: formado por um acadêmico de 

enfermagem, um de odontologia, um de psicologia, um de fisioterapia, um de medicina  e um 

de nutrição. Devido ao número insuficiente de integrantes de alguma dessas áreas, algumas 

equipes ficaram desfalcadas. Apesar disso, optou-se por não fazer a suplementação nestes 

grupos, aproveitando-se dessa situação de escassez de recursos humanos como oportunidade 

de aprendizado, haja vista que nem sempre na prática futura será possível trabalhar com uma 

equipe multiprofissional completa. Assim, foi bastante enriquecedor perceber que as equipes 

tiveram que se adequar, estudando e se preparando para suprir a falta de determinado agente 

na equipe.   

Esse método de ensino também foi bastante enriquecedor pois permitiu a aplicação de 

metodologias ativas, algo que apenas os acadêmicos do curso de medicina da Unemat tinham 

tido contato até então. Entende-se por métodos ativos o fomento “a importância da troca de 

saberes, da oportunidade de participar, de emitir sua opinião, de refletir sobre sua prática e de 

aprender sempre mais para que possam levar para seu território os novos conhecimentos” 

(OLIVEIRA, 2015). Foi um momento, portanto, em que os acadêmicos tiveram que 

participar, exercer a busca ativa por informações, aplicar as habilidades de comunicação, 

exercer o raciocínio clínico-reflexivo e aprender a atuar como equipe multiprofissional.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que os encontros remotos ocorreram de modo a 

desarticular a hierarquia típica do processo de ensino, no qual o professor é o centro. Assim, 

as orientadoras do projeto concederam autonomia para os alunos, de modo que estes se 

organizassem e se gerenciassem. Portanto, os encontros desse projeto favoreceram o 

protagonismo dos acadêmicos, conforme a perspectiva freiriana. 

Além disso, a discussão de casos clínicos foi um momento no qual acadêmicos de 

diferentes cursos, que até então nunca tinham conversado entre si,  iniciassem um contato 

mais profundo uns com os outros, ainda que de modo digital. Contudo, é evidente que esse 

contato não foi suficiente para que nós, alunos, pudéssemos nos conhecer de modo mais 

efetivo e estreitar laços, fundamental para um satisfatório trabalho em equipe. 



 

 

Em relação às aulas expositivas, sem dúvida, foram fundamentais no processo de 

fundamentação teórica. Os temas sobre oncologia são pouco explorados durante a graduação 

da saúde. Além disso, muitos integrantes do projeto ainda se encontram na fase inicial dos 

seus respectivos cursos, portanto, não tinham tido contato com esses conteúdos específicos. 

Nessa perspectiva, os encontros com especialistas da área favoreceram muito o contato inicial 

com temas da oncologia, e garantiram maior segurança nos debates durante os casos clínicos. 

Vale destacar que o formato remoto, nessa lógica, foi muito favorável, uma vez que superou a 

distância física e proporcionou o encontro com profissionais de diferentes localidades. Tal 

fato, provavelmente, não seria possível no formato presencial. 

Outrossim, o compartilhamento do conhecimento desses profissionais, por meio de 

aulas expositivas, foi fundamental para conhecer a realidade prática dos serviços terciários e 

secundários da saúde, ou seja, suas principais deficiências e potencialidades. Isso favoreceu 

processos de reflexão e criação de possíveis estratégias a serem aplicadas tão logo nossas 

práticas sejam liberadas. 

Outro ponto bastante positivo em aulas no formato remoto foi a possibilidade de 

gravar os encontros. Isso tornou-se possível pois a Universidade do Estado de Mato Grosso 

(Unemat) implantou o G suite for education. Tal recurso digital conferiu maior flexibilidade, 

já que, nos dias em que há impossibilidade de participar dos encontros síncronos, 

alternativamente, é possível assistir a reunião num momento mais favorável. Além disso, a 

gravação das reuniões se tornou um aliado no processo de ensino-aprendizado, uma vez que 

se um conteúdo não ficou tão compreensível no momento da explicação, o aluno também 

pode, num momento mais favorável, revê-lo e, assim, sanar eventuais dúvidas. Por fim, as 

aulas gravadas tornam-se também um patrimônio imaterial para o projeto de extensão, uma 

vez que se tornam um portfólio de conhecimento, sempre disponível para eventuais consultas 

e aprendizados. 

O formato remoto das atividades extensionistas também teve como ponto positivo a 

comodidade. Uma vez que os encontros ocorriam com cada um na sua casa, nós poupamos 

um tempo significativo que, no modo presencial, seria destinado a deslocamentos até o local 

de encontro. Além disso, a possibilidade de ver a reunião num horário alternativo, por meio 

da gravação, foi um fator de maior tranquilidade em relação às abstenções, uma vez que ao 

entregar um resumo sobre a aula específica a falta é abonada. 

 Contudo, como pontos negativos das aulas online do projeto observa-se a 

dependência de uma conexão de internet estável, já que as oscilações podem impedir o 

completo entendimento e raciocínio durante as aulas síncronas. Os autores, inclusive, já 



 

 

perderam aula por conta de problemas com a internet. Além disso, o ambiente em que o 

indivíduo está acompanhando ou ministrando a aula pode não ser favorável, com barulho e 

outras distrações, por exemplo.  

Há ainda o maior contraponto do projeto que é a não possibilidade de práticas, até o 

momento, em virtude dos protocolos sanitários. Isso, inegavelmente, gera uma frustração e 

uma carga de ansiedade. Além disso, a falta de prática prejudica a consolidação do 

conhecimento teórico e a aplicação das habilidades interpessoais em campo, seja entre 

acadêmicos-pacientes, acadêmicos-profissionais e/ou acadêmicos-acadêmicos. 

 

       Conclusão 

 

A experiência obtida pelos alunos extensionistas do projeto HumanizAção envolveu 

todos os elementos da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, requisitos fundamentais para a 

consolidação de um projeto de extensão. Assim, o trabalho cumpriu sua função social pelo 

fato de levar o conhecimento científico produzido pelos participantes do projeto à 

comunidade, na forma de materiais informativos com conteúdos voltados à prevenção e à 

educação em saúde, visto que esse desmistifica assuntos que ainda são tabus para muitos 

cidadãos.  

Os objetivos de ensino do projeto foram concretizados através das palestras oferecidas 

pelos profissionais da saúde. Já os associados à pesquisa, foram realizados por meio da 

produção de trabalhos científicos pelos integrantes do projeto. A participação ativa dos grupos 

de discussão dos casos clínicos, por meio de pesquisas e estudos de casos propostos em 

conjunto, contribuiu para a futura formação multi e interdisciplinar dos alunos, trabalhando a 

criticidade e a solução de problemas.  

Desse modo, portanto, a percepção que os alunos deste relato tiveram é de que 

sentem-se teoricamente preparados para para realizar as práticas. Sentem-se mais confiantes 

quanto a busca pela melhora da qualidade de vida dos pacientes, consumando, assim, o caráter 

social do projeto.  
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