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RESUMO: Os cursos abertos online e massivos (massive open online course - MOOC) estão sendo 

desenvolvidos por diversas Universidades no Brasil e no exterior. Com a finalidade de compartilhar o 

conhecimento que é desenvolvido no Curso de graduação em Enfermagem desta instituição, um grupo de 

professoras e estudantes de graduação e pós-graduação propôs a elaboração de um MOOC. Este trabalho visa 

relatar a construção de um MOOC chamado “Avaliação de Enfermagem” organizado pela Escola de 

Enfermagem com o apoio da Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). O curso está sendo desenvolvido na modalidade MOOC e objetiva oferecer subsídios teórico-práticos 

para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades específicos para a avaliação de Enfermagem. A 

justificativa para a sua proposição é de que na prática clínica, seja durante o curso de Graduação em 

Enfermagem ou durante o exercício profissional, o enfermeiro necessita ter conhecimentos e habilidades para 

realizar uma avaliação inicial do paciente sob seus cuidados. O curso tem como público alvo enfermeiros, 

estudantes e docentes de curso de graduação em Enfermagem. O curso foi organizado em quatro módulos 

chamados: entrevista, exame físico, registros e identificação dos problemas de saúde. Os quatro módulos são 

desenvolvidos a partir de um vídeo inicial, que simula um atendimento de enfermagem, o qual foi utilizado como 

disparador para o aprendizado proposto. Cada módulo permite acesso a vídeos-aulas, material de apoio para 

leitura, fórum de discussão e exercícios. O conteúdo dos módulos, bem como das simulações foram organizados 

pelos docentes e discentes da Escola de Enfermagem e os vídeos foram gravados e editados pela a equipe do 

Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação a Distância da UFRGS. As avaliações de cada módulo serão realizadas 

a cada módulo e a conclusão da mesma determinará a possibilidade de seguir para o módulo seguinte. O tempo 

de realização do curso será de sete dias para cada módulo, totalizando 4 semanas de duração. O curso encontra-

se em fase de revisão e edição final, com início da divulgação previsto para agosto do presente ano. 
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