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Resumo: 

O minicurso é um importante meio para disseminar saberes e, em tempos de 
pandemia, a utilização do ensino remoto é imprescindível para continuidade dos 
processos educativos. O presente estudo objetivou relatar a vivência de 
acadêmicas de enfermagem acerca da organização e realização de um 
minicurso on-line sobre feridas e curativos. Trata-se de um relato de 
experiência, de caráter descritivo, baseado na organização e desenvolvimento 
de um minicurso on-line sobre atualização em feridas e curativos para alunos do 
curso técnico em enfermagem de uma instituição privada, realizado pelo 
Programa de Educação Tutorial Enfermagem da Universidade Regional do 
Cariri, em setembro de 2020, via plataforma Google Meet, alcançando um 
público de 20 participantes. A organização do minicurso de forma integralmente 
remota foi permeada por desafios e facilidades. No que concerne aos desafios, 
esses foram principalmente relacionados à instabilidade do acesso a internet e 
à possíveis inexperiências na utilização da plataforma virtual. Tendo em vista 
que as principais ferramentas requerem o uso da rede digital e que remotamente 
é algo que não está ao controle dos organizadores, a instabilidade na rede e 
problemas técnicos com a plataforma escolhida dificultou o início da 
apresentação. No que se refere às facilidades, por ser via remota, a utilização 
de formulários de inscrições e frequências na forma digital facilitou o controle da 
participação e do envio da certificação de presença, sendo uma experiência 
positiva, podendo ser uma nova metodologia a ser adotada até mesmo se 
quando voltar às atividades presenciais. Os alunos se mostraram colaborativos 
durante todo o minicurso, expondo dúvidas e em comunicação com a 
ministrante. Somado à isso, ressalta-se que organizar o minicurso de forma 
remota foi relevante para os acadêmicos experienciarem novas tecnologias e 
explorarem novas ferramentas que podem contribuir com a aprendizagem e 
facilitar atividades. Ainda, ressalta-se que o momento foi essencial para os 
discentes, tendo em vista que essa ação faz a aproximação da academia e 
comunidade, fator essencial para a formação profissional. Destarte, participar da 
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organização do minicurso e proporcionar o aprimoramento dos alunos e futuros 
profissionais da saúde, mostrou-se satisfatório e enriquecedor para os 
acadêmicos, especialmente por constatar a possibilidade de trocar 
conhecimentos mesmo que de forma remota. 
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