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Resumo: As atividades do grupo de pesquisa são essenciais para o 

desenvolvimento e inserção dos acadêmicos na área da pesquisa. Durante a 

pandemia, essas atividades foram adaptadas ao modelo remoto, trazendo 

facilidades e desafios para os participantes. O estudo tem por objetivo relatar a 

vivência de acadêmicas de enfermagem acerca das atividades remotas de um 

grupo de pesquisa durante a pandemia de COVID-19. Trata-se de um relato de 

experiência, de caráter descritivo, baseado na vivência das atividades remotas 

do Grupo de Pesquisa em Enfermagem e Saúde do Adulto em Ambiente 

Hospitalar-GPESAH, ligado ao Departamento de Enfermagem, da Universidade 

Regional do Cariri, durante o período entre maio a novembro de 2020. As 

atividades de forma integralmente remota perpassam por facilidades e 

desafios. Quanto às facilidades, podem ser citadas à flexibilização de horários 

para os encontros e a maior comodidade, já que as reuniões são dispostas via 

virtual e podem ser acessadas em casa, no melhor horário para todos. 

Ademais, as gravações dos encontros facilitam também o acesso para aqueles 

que não podem assistir no momento, possibilitando visualizar os conteúdos e 

as discussões abordadas. Somado a isso, a nova experiência vem reforçando 

a importância de explorar novas tecnologias que podem contribuir com o 

ensino-aprendizagem dentro do grupo, bem como serem utilizadas 

posteriormente associadas às atividades presenciais. Apesar dos evidentes 

benefícios, esse novo contexto é permeado por dificuldades e limitações 

principalmente atreladas ao acesso à rede digital, seja devido à instabilidade ou 

falta de acesso à internet, ou relacionado também à falta de dispositivos como 

notebooks, computadores e dificuldades na utilização e manuseio das novas 
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ferramentas virtuais. Por depender desses recursos, muitas vezes os discentes 

não conseguem participar das reuniões ou realizarem apresentações de forma 

satisfatória. Entretanto, ressalta-se que a permanência das atividades de forma 

virtual é essencial e necessária, principalmente nesse contexto de 

vulnerabilidade. Dado o exposto, reforça-se que as atividades remotas do 

grupo de pesquisa são essenciais para a continuidade da formação acadêmica, 

apesar das instabilidades e limitações, os encontros têm permitido a troca de 

conhecimentos, sendo fortalecido a importância da continuidade das atividades 

dos grupos para o fortalecimento da ciência. 
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