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Resumo: O ensino remoto foi a medida adotada pelas instituições de ensino            
afim de tentar minimizar os danos causados pela pandemia do novo corona            
vírus, no que diz respeito a educação. O momento trouxe grandes desafios            
para toda a comunidade acadêmica, já que em razão do tempo reduzido nem             
todas as universidades tiveram uma capacitação adequada para a utilização          
dos meios tecnológicos, sendo fundamental a necessidade de se reinventar.          
No curso de enfermagem, dentro da disciplina de metodologia da pesquisa, foi            
proposta a construção de um projeto de pesquisa, tendo como base todos os             
conteúdos abordados na mesma. Toda a dinâmica da disciplina aconteceu de           
forma remota de acordo com as orientações para controle da Covid-19. Assim,            
o trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de           
enfermagem frente ao ensino remoto diante da pandemia da Covid-19.          
Trata-se de um relato de experiência dos discentes matriculados no segundo           
semestre de enfermagem da Universidade Regional do Cariri. A construção do           
projeto de pesquisa na disciplina foi desenvolvida com base no aprendizado           
obtido na mesma e posteriormente houve a sua qualificação. A atividade           
proposta foi dividida em dois momentos, sendo o primeiro a realização da            
escrita de um projeto, este teve o seu tema escolhido coletivamente pelos seus             
integrantes e a sua construção realizada por meio remoto, através da           
plataforma Google Meet com reuniões semanais, tendo a participação         
constante de cada membro da equipe e com orientações do professor da            
disciplina. O segundo, ocorreu também por meio remoto com a exibição em            
Powerpoint e avaliação de dois docentes da universidade. A apresentação do           
trabalho foi bem-sucedida, teve a participação de todos os sete membros da            
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equipe e cerca de trinta e cinco alunos da turma assistindo, com duração de              
vinte minutos, destes, cinco foram reservados para a avaliação da banca, a            
qual aprovou o projeto e deixou a sua contribuição. Os benefícios trazidos pela             
estratégia são evidentes, principalmente para os membros relatarem, refletirem         
e analisarem vivências, é algo enriquecedor e de suma importância para o            
desenvolvimento profissional, algo que pode ser utilizado para sensibilizar e          
instruir futuras gerações em registros acadêmicos. 
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