
 V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXIII Semana de Iniciação Científica  

07 a 11 de Dezembro de 2020 
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia COVID no ensino, 

pesquisa e extensão” 
 

 

 
 

ENSINO REMOTO NA ENFERMAGEM: CONTRUÇÃO DE UM WORSHOP 
ONLINE COMO FERRAMENTA DE ENSINO PARA DISCIPLINA DE SAÚDE 

MENTAL 
 

Talita Oliveira Figueiredo Morais1, Helvis Eduardo Oliveira da Silva2, 
Cleide Correia de Oliveira3 

 
Resumo: Introdução: A pandemia de Covid-19 desencadeou uma mudança 
significativa em todo o panorama da educação mundial destacando-se nesse 
cenário o uso de nova estratégias de ensino e aprendizagem que suprissem e 
auxiliasse o novo modelo remoto vigente. Objetivo: Relatar a experiência dos 
extensionistas de uma liga de saúde mental na construção de um workshop 
online juntamente com os alunos da disciplina de enfermagem no processo do 
cuidar em saúde mental. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
relato de experiência sobre a construção de um workshop Online, por meio da 
plataforma Google Meet, como ferramenta de ensino e aprendizagem para a 
disciplina de Enfermagem no Processo de Cuidar em Saúde Mental sendo 
vivenciado por acadêmicos de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri 
(URCA) e extensionistas da Liga de Pesquisa e extensão sobre Saúde Mental 
(LISAME) no mês de agosto de 2020. Inicialmente, foram feitas reuniões entre 
os membros da LISAME, os acadêmicos do 6° semestre de enfermagem 
contendo 36 alunos (com frequência de 100% nas atividades) e a professora da 
disciplina, onde foram alinhados os temas, palestrantes e as comissões de 
organização: Comunicação, inscrições e certificação. Resultados: O evento 
deu-se em dois dias, onde se pode discutir diversos temas relacionados a saúde 
mental desde de temas sobre ansiedade e suicídio e as formas de abordagens 
frente a um paciente com algum desse quadro, além disso verificou-se que a 
elaboração desse workshop possibilitou uma maior aprendizagem tanto dos 
membros da liga de saúde mental quanto dos alunos da disciplina sobre temas 
de grande relevância presentes dentro do serviço em saúde como também 
vivenciados pelos próprios acadêmicos. Contudo, a realização de um evento 
virtual não é algo que a sociedade está acostumada, diante disso cada discente 
teve a necessidade se adaptar a essa nova realidade, tornando isso um desafio. 
Apesar das dificuldades o evento foi muito bem preparado em todos os detalhes, 
divulgação, tema, profissionais, o que facilitou o aprendizado dos ouvintes. 
Conclusão: O workshop foi de grande valia para os discentes que o realizaram 
e para todos os ouvintes que participaram, também foi um meio de colocar em 
prática o aprendizado na disciplina de saúde mental com auxílio dos membros 
da LISAME. Dessa maneira as palestras ajudaram também a população com 
temas tão necessários nesse momento de pandemia.  
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