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Justificativa: O Núcleo em Emergência, Urgência e Trauma (NEUT) foi          
criado com o objetivo de suprir a lacuna percebida pela comunidade           
acadêmica referente aos conteúdos sobre emergência e urgência no currículo          
da graduação de Enfermagem da universidade. Ademais, a reestruturação do          
curso de extensão para o formato EAD (educação a distância) se deu em             
decorrência da situação de pandemia por COVID-19 enfrentada        
mundialmente. Objetivos: Disponibilizar um espaço para o público acadêmico         
e comunidade externa aprofundarem seus conhecimentos com base científica         
dentro das temáticas abordadas nas aulas onlines; Expor adaptações sofridas          
pelo NEUT no contexto de pandemia. Metodologia: As aulas são realizadas           
pela plataforma Google Meets, quinzenalmente, com duração média de uma          
hora e trinta minutos, sendo que o conteúdo escolhido faz parte de um             
cronograma (semestral) prévio estipulado pelas professoras coordenadoras.       
Cada aula é ministrada por um profissional com expertise no assunto, por            
meio de apresentação online, casos clínicos e espaço para perguntas. Como           
método de adesão é realizado verificação de presença e oferecido formulário           
de satisfação ao final da aula. A divulgação das aulas e a comunicação com              
os alunos é realizada via redes sociais do NEUT. Resultados: O projeto            
atende a primeira turma e com suas adaptações para o meio online, tem             
grande adesão por parte dos alunos inscritos, os quais avaliam de forma            
positiva segundo as opiniões expressas no formulário de satisfação. Além          
disso, a plataforma online possibilitou expandir o alcance e democratizar o           
conhecimento científico produzido pela universidade, já que oportunizou que         
professores de outros estados exponham as aulas e que o público geral            
(acadêmico e profissional de saúde) participe do projeto. Outro fator que           
permitiu o aumento de público foi o número de participantes que a plataforma             
permite (75 pessoas), o que seria inviável em um espaço físico devido a             
pandemia.  

 


