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A legalização dos estágios curriculares e extracurriculares foi aprovada pelo 

Ministério da Educação (MEC), através da lei nº 11.788/2008. Diante disso, os 

estágios extracurriculares são opcionais. Todavia, são uma forma concreta de 

aprimoramento e construção do conhecimento em diversos aspectos, 

contribuindo para o desempenho futuro do profissional. Objetiva-se relatar a 

experiência das atividades, de modo remoto, no setor Laboratório de Práticas e 

Habilidades em Enfermagem no contexto da pandemia pela COVID-19. Trata-se 

de um relato de experiência, de caráter descritivo das atividades desenvolvidas, 

neste setor, de uma universidade pública e, vivenciadas por duas discentes do 

curso de Enfermagem, durante o período de março a novembro de 2020. 

Utilizaram-se como recursos para realização das atividades plataformas digitais 

e aplicativos de reuniões online. As ações desenvolvidas estavam relacionadas 

ao estudo e sugestões à atualização do Manual de Normas e elaboração de 

plano de retomada em tempos de pandemia, onde foram propostas mudanças 

estruturais, que favorecessem um ambiente mais seguro e organizado, por meio 

da oferta de um local mais amplo. Foram discutidos aspectos relacionados a 

utilização e manuseio de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como 

higienização e assepsia, paramentação e desparamentação. Devido a pandemia 

pela COVID-19, foram discutidas medidas de contingenciamento da doença 

como o distanciamento social e planejamento para agendamento de aulas, 

quando houver perspectiva de retorno presencial. Sobre influência da pandemia, 

inicialmente constatou-se desafios que implicaram no desenvolvimento das 

atividades citadas, como dificuldade de acesso à internet e incertezas quanto ao 

progresso da pandemia e também quanto ao retorno das atividades presenciais. 

Contudo, foi possível obter perspectivas positivas, pois as ações planejadas 

contribuíram para o exercício do pensamento crítico e criativo das acadêmicas e 

abordagem de medidas preventivas aos agentes contagiosos na organização e 

gestão laboratorial. Portanto, embora a pandemia tenha interrompido as 

atuações presenciais e imposto desafios, foi possível a progressão de tarefas, 

de forma remota, que promoveram estratégias para torná-lo mais seguro, 

organizado e passível de utilização futura. Além disso, tal experiência contribuiu 
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às estagiárias o exercício de competências, como pensamento crítico, 

autonomia e planejamento; características essenciais para o profissional 

enfermeiro. 
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