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INTRODUÇÃO: Grupos de Estudos configuram-se como espaços formativos relevantes no 

processo de formação discente, oferecendo momentos de discussões que vão além do que se 

propõe nas salas de aula. Os estudantes assumem o papel de professores quando sugerem e 

ouvem o que os outros estão dizendo e quando decidem como finalizar o trabalho. A fala nos 

grupos de estudo é importante para que ocorra o desenvolvimento da autonomia estudantil. A 

interação, conversa e o trabalho conjunto fornecem a oportunidade de participação e atuação 

como membros de uma comunidade de aprendizagem. Os estudantes estabelecem um 

cronograma em conjunto com os docentes, definindo temas centrais, e a partir disso o 

professor deixa de ser o centro do saber, passando essa responsabilidade aos integrantes do 

grupo. Desta maneira, foi criado um grupo de estudos em uma instituição privada de ensino 

superior de Curitiba com o objetivo de aprofundar o conhecimento em fisiopatologia. 

OBJETIVO: Relatar a construção e o funcionamento remoto de um grupo de estudos voltado 

para fisiopatologia formado por estudantes dentro de uma IES privada. METODOLOGIA: O 

relato de experiência trata da criação e organização de um grupo de estudos que teve como 

ideia inicial ser uma liga acadêmica em fisiologia. No entanto, devido a área geral de estudo 

ser ciência básica e não apresentar atuação prática no ambiente clínico-hospitalar, não foi 

aprovada a proposta em formato de liga acadêmica. Desta maneira, os estudantes criaram 

juntamente com as docentes o grupo de estudo de fisiopatologia. Esse grupo inicialmente foi 

formado com 5 alunos e duas docentes no primeiro semestre de 2021. Foi criado um 

regulamento para participação de estudantes interessados. Nesse regulamento, contém 

informações sobre as reuniões e periodicidade de participação, além de divisão de tarefas dos 

integrantes. O grupo é composto por estudantes de diversos cursos da área da saúde e 

diferentes períodos, sendo aberto a comunidade acadêmica em geral. Foi organizado através 

de encontros quinzenais, via plataforma Google Meet, totalizando 8 encontros no semestre, 

com controle de frequência e participação de todos os integrantes. Destes encontros, dois 

foram reuniões de início e encerramento das atividades semestrais e seis foram apresentações 

de artigos científicos sobre temas previamente estabelecidos. Devido a pandemia da COVID-

19, os temas escolhidos para as discussões foram as alterações dos sistemas fisiológicos 



promovidos pelo corona vírus. Os responsáveis pela apresentação do tema da reunião tinham 

autonomia para escolher o material científico a ser discutido e disponibilizá-lo previamente ao 

restante de grupo, a fim de promover a interação entre os integrantes. Os temas escolhidos e 

discutidos durante os encontros foram: “Neurofisiologia da pandemia”, “Fisiologia das 

alterações pulmonares na COVID-19”, “Alterações da microbiota decorrentes do uso de 

medicamentos para tratamento da COVID-19”, “Alterações do metabolismo na pandemia: 

síndrome metabólica”, “Pandemia e alterações do ciclo circadiano” e “Esporte e COVID-19”. 

O grupo de estudos possui 14 participantes, sendo que as reuniões são abertas para toda a 

comunidade que tenha interesse em se aprofundar sobre temas atuais da área da saúde. Para 

que todos soubessem dos encontros, esses eram divulgados em mídia social, informando 

tema, dia, horário e disponibilizando o material científico que seria discutido. Cada encontro 

tinha, aproximadamente, 1h30min, pois iniciava com a apresentação e após abria-se para 

discussão e comentários dos participantes. Este primeiro ciclo de discussões encerrou-se no 

primeiro semestre de 2021 com a certificação de horas complementares aos participantes que 

atingiram 75% de frequência. RESULTADOS: Como resultados deste semestre de 

aprofundamento e discussão sobre fisiologia e as alterações patológicas dos sistemas, se 

destacam a autonomia dos estudantes na busca de material científico de qualidade, a análise 

dos artigos escolhidos de forma aprofundada e em outros idiomas. Além disso, os estudantes 

conseguiram passar o conhecimento de forma clara e didática para que o restante do grupo 

pudesse compreender a ideia geral dos estudos promovendo a interação de estudantes de 

diversos cursos e períodos. Evidencia-se então que, situações surgidas nos grupos, revelam ser 

significativas para a formação profissional dos estudantes, pois são mais vinculadas a 

contextos do cotidiano, como, por exemplo, discutir sobre as alterações fisiológicas do 

COVID-19 durante a pandemia. CONCLUSÃO: Os grupos são relevantes para os estudantes 

e professores, pois são espaços formativos para a pesquisa, para o ensino e dão ainda aos 

discentes, capacidade em lidar com situações de vida profissional. 
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