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RESUMO: Introdução: Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

notificou casos de pneumonia sem causa etiológica definida, detectados na cidade de Wuhan 

província de Hubem na China. Em janeiro do ano seguinte as autoridades chinesas 

confirmaram que a doença era causada por um novo tipo de coronavírus chamado de SARS-

COV-2. (WHO 2020, a). Devido a grande transmissibilidade e o aumento do número de 

infectados mundialmente, a OMS definiu o COVID-19 como uma pandemia em março de 

2020. (WHO, 2020, b). No intuito de prevenir a disseminação da doença nos ambientes de 

ensino e garantir a continuidade do ano letivo no país, o Ministério da Educação (MEC), 

mediante a portaria n° 343 de 17 de março de 2020, autorizou às instituições de ensino de 

diferentes níveis educacionais a substituírem as aulas presenciais por recursos de tecnologia 

de informação e comunicação (TIC). (BRASIL, 2020). O imediatismo da suspensão das 

práticas de ensino presenciais obrigou professores e alunos a adaptarem-se aos ambientes 

online de ensino, realocando suas metodologias de ensino-aprendizagem para ambientes 

digitais (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 2020). Objetivo: relatar a experiência de 

acadêmicos de enfermagem na realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNP) 

durante a pandemia do COVID-19. Metodologia: estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato 

de experiência, construído a partir da vivência de acadêmicos do 5° período do curso de 

enfermagem de uma instituição federal de ensino durante a primeira oferta de APNP nos 

núcleos de enfermagem em saúde coletiva II e cuidados de enfermagem em saúde do adulto e 

idoso I. Resultados: Na realização das APNP, empregou-se como ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) a plataforma Moodle (modular object-oriented dynamic learning  

cenvironment), o qual oferece uma interface de ensino-aprendizagem dinâmica, permitindo a 

interação entre professor e aluno. Inicialmente, realizou-se uma reunião com orientações a 

respeito da utilização do Moodle e funcionamento de cada componente curricular. O 

cronograma dos componentes curriculares foi mantido igual ao período presencial, no entanto 

as atividades foram divididas em momentos síncronos e assíncronos de modo a flexibilizar a 

realização das mesmas conforme o tempo de cada acadêmico. Para auxiliar os alunos com 

eventuais dúvidas a respeito da utilização do sistema ou resolução das tarefas, foi 

disponibilizado no Moodle um fórum para responder questionamentos. As atividades do 

cenário de síntese foram realizadas de maneira assíncrona através de fórum de perguntas e 

respostas, onde o professor postava as questões norteadoras e o aluno respondia após a leitura 

dos textos de apoio.Uma das dificuldades evidenciadas pelos acadêmicos neste formato de 

síntese, consistiu no fato de ser realizada de maneira assíncrona e possuir questões prontas a 

serem respondidas, deste modo não possibilitava a interação aluno-aluno e professor-aluno, 

tornando a metodologia pouco eficaz, pois inviabilizava a construção colaborativa do 

conhecimento, tornando a atividade centrada na resolução das questões e não na troca de 

conhecimento entre os pares. Referente ao cenário de situação problema, as atividades 

ocorreram em dois momentos, o primeiro de maneira síncrona onde acontecia a leitura 



conjunta do caso clínico seguido do levantamento das hipóteses de cada aluno. Já o segundo 

ocorria de maneira assíncrona onde os acadêmicos deveriam responder as questões 

norteadoras elencadas anteriormente. As questões eram construídas tendo como base os 

questionamentos e apontamentos feitos pelos colegas, tendo o professor como facilitador dos 

debates, o qual impulsionava as discussões contextualizando com os acadêmicos os 

apontamentos levantados. Para resolução dos casos clínicos, os alunos deveriam responder 

aos tópicos presentes nos fóruns de discussão, devendo embasar cientificamente as respostas, 

relacionando o conhecimento científico com a situação apresentada no caso. Cabe ressaltar 

que a participação do professor durante a discussão dos casos mesmo que de maneira remota 

contribuiu para o processo de aprendizagem do grupo pois através da figura do mediador os 

alunos se mantêm seguros ao realizarem os questionamentos sobre o caso. As aulas teóricas 

tradicionais foram realizadas de maneira expositivas em momentos síncronos, os quais foram 

gravados e posteriormente disponibilizados na plataforma para que pudessem ser acessadas 

por todos os alunos. Como forma de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento de 

cada aluno, a cada semana eram propostas atividades referentes ao conteúdo trabalhado, 

sendo desenvolvidas na forma de questionários objetivos ou mapas mentais sobre o tema 

estudado. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes na realização das 

APNP referia-se ao excesso de atividades disponibilizadas na plataforma e o curto prazo para 

sua resolução, o que sobrecarregava os alunos gerando acúmulo das tarefas e em alguns casos 

até mesmo a não entrega devido à falta de tempo. Tal problemática também foi percebida 

pelos docentes, os quais viram um baixo número de postagens nos fóruns. Diante disso o 

prazo de entrega de algumas atividades foi estendido afim de possibilitar aos estudantes maior 

tempo para realização das postagens. Apesar dos desafios e dificuldades da adaptação aos 

ambientes virtuais de aprendizagem e diferentes metodologias de ensino aprendizado que 

tiveram que ser abruptamente adaptadas em todo país, percebeu-se que foi uma maneira 

encontrada de minimizar os impactos da pandemia, possibilitando aos alunos dar continuidade 

aos estudos, reduzindo assim o prejuízo à formação causado pelo cancelamento das aulas. 

Conclusões: A realização das APNP utilizando a plataforma Moodle na graduação de 

enfermagem possibilitou a continuidade dos estudos durante o período de pandemia, 

permitindo aos alunos retomarem as atividades acadêmicas. No entanto, as dificuldades 

vivenciadas pelos acadêmicos durante este período despertaram certo receio quanto a 

qualidade do aprendizado, pelo fato de que alguns pontos da formação possam não ter sido 

abordados adequadamente, vindo a prejudicar os futuros profissionais. Apesar das 

dificuldades apresentadas pelos estudantes durante a realização das APNP, observa-se que 

este período de pandemia também contribuiu para a formação acadêmica em enfermagem 

permitindo que os alunos mesmo que de maneira remota pudessem manter o processo de 

aprendizagem. 
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