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RESUMO: Introdução: Com o objetivo de ampliar o processo de ensino-aprendizagem, os cursos on-line,              
massivos e abertos (Massive Open Online Courses - MOOCS) surgem como uma ferramenta de aproximação               
entre instituições de ensino superior e a população das mais diversas regiões do mundo, possibilitando que seus                 
participantes sejam ativos em sua própria aprendizagem. Acompanhando a crescente tendência internacional,            
professores da Escola de Enfermagem, com o suporte técnico-pedagógico do Núcleo de Apoio à Educação a                
Distância (NAPEAD), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), deram início ao projeto de                
criação do MOOC intitulado “Cuidados à Saúde e Segurança: o paciente e a sua família têm papel fundamental”                  
a ser disponibilizado na plataforma Lúmina. Objetivo: Descrever a proposta de criação do MOOC “Cuidados à                
Saúde e Segurança: o paciente e a sua família têm papel fundamental”. Metodologia: A escolha do tema do                  
MOOC teve como objetivo a divulgação das ‘Seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente’ para a                
comunidade em geral, por meio da utilização de linguagem acessível ao público leigo. O MOOC contará em sua                  
estrutura com quatro módulos intitulados: Noções Gerais Sobre Segurança na Atenção à Saúde; Desafios              
Globais da Segurança do Paciente; Segurança do Paciente em casa e Ações Para Tornar a Atenção à Saúde Mais                   
Segura e de Melhor Qualidade. Os temas selecionados contam com a autoria de um especialista no assunto,                 
convidados pelos autores do projeto. Cada módulo contará com uma vídeo-aula, um texto de apoio em formato                 
PDF e um vídeo gatilho para ilustrar o tema desenvolvido. Em sua introdução haverá um breve texto com os                   
objetivos do curso, um questionário de caracterização dos participantes, um esquema sumarizando            
cronologicamente das atividades e um vídeo introdutório como forma de apresentar o MOOC ao participante, e                
ao final do curso será disponibilizado um fórum para esclarecimento de dúvidas e comentários. O MOOC                
contará com uma equipe que acompanhará o desenvolvimento da interação por meio do fórum. A interatividade                
ocorrerá por meio da realização de atividades avaliativas em cada módulo, com feedback das respostas. O                
MOOC terá seu desenvolvimento de conteúdo realizado por profissionais de saúde envolvidos com o tema.               
Resultados: O projeto de criação do MOOC “Cuidados à Saúde e Segurança: o paciente e a sua família têm                   
papel fundamental” atualmente encontra-se em fase de elaboração do conteúdo por especialistas na temática. Os               
vídeos gatilhos, utilizados dentro de cada módulo como forma de introduzir o conteúdo, já foram produzidos                
com a atuação voluntária de alunos e de professora da Escola de Enfermagem da UFRGS Conclusão: Ao                 
observar a rápida evolução das tecnologias digitais, os MOOCs surgem como uma nova possibilidade de               
ambientes de aprendizado, oportunizados pela tecnologia virtual, tornando universal o acesso ao conhecimento e              
oportunizando uma maior divulgação do que é produzido dentro de instituições de ensino superior. 
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