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O Boletim ENFormativo da série histórica, que estamos apresentando a partir da pandemia de
Coronavírus(COVID-19), descreve, na sua segunda edição, as experiências da implementação do Ensino
Remoto Emergencial- ERE na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Pautando-se na Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 02/2020, de 9 de julho de
2020, que dispôs a regulamentação do ERE para os cursos de graduação da UFMG durante período de
pandemia da doença COVID-19 e nas normativas definidas pelas Pró-reitorias de Graduação e Pós-
graduação a mobilização da nossa comunidade acadêmica foi definitiva para o êxito da implementação do
ERE.

O cenário inicial foi de muitas incertezas, ansiedade, insegurança e dúvidas de como realizar a
transposição do ensino presencial para o ensino remoto mediado por plataformas, que exigiam
competências e habilidades distantes do nosso cotidiano de ensino-aprendizagem. Os fóruns de integração
docente, mediados pelo CAED, GIZ com apoio da PROGRAD, DTI e do NAI foram fundamentais como
espaços de capacitação, debates e reflexões e contribuíram para encorajar o desenvolvimento de
competências essenciais para o ERE.

Desde o início das discussões sobre a implementação do ERE na Escola de Enfermagem, a Diretoria sempre
buscou dialogar com as coordenações dos colegiados dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação,
com a finalidade de construir e alinhar os processos acadêmicos com a gestão institucional da UFMG. 

O trabalho desenvolvido pelos colegiados de graduação, com apoio das chefias de departamentos, foi
exaustivo e de suma importância na concretização dos ajustes necessários da matriz curricular. As
coordenações descrevem as formas encontradas para adaptar as práticas pedagógicas, atividades de ensino,
aproveitamento de créditos de atividades de pesquisa e extensão e o fortalecimento do vínculo com os
discentes. Sempre as discussões tinham como orientação fundamental: “Não podemos deixar ninguém para
trás!” Ou seja, o nosso propósito era buscar todas as alternativas possíveis para viabilizar a participação dos
nossos estudantes nas aulas do ERE. Seguimos fazendo uma busca dos alunos fumpistas da Escola de
Enfermagem, por meio do levantamento dos colegiados, de forma a conhecer melhor a condição desses
estudantes.  As pactuações realizadas com os nossos estudantes, que participaram, por meio das
representações estudantis, de reuniões com a Diretoria e colegiados foram de grande aprendizado para
todos nós, como atestam os depoimentos apresentados pelos mesmos. Revelam suas dúvidas sobre o ERE e as
expectativas sobre a qualidade do ensino ao discorrer sobre a importância das atividades práticas.
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O curso de graduação de Enfermagem foi o primeiro curso da UFMG a receber autorização para o
retorno dos estudantes do 10º período para atividades práticas presenciais. Este processo exigiu
negociações com a PROGRAD, mediadas pela Coordenação do Colegiado e Diretoria e serviu de
referência para outros processos que seguiram tramitando na Câmara de Graduação.

Merece destaque ainda, nessa Edição Especial, as avaliações realizadas pelos estudantes de graduação e
Pós-graduação sobre o ERE, considerando todos os aspectos de monitoramento do mesmo e as
possibilidades de adaptações para o próximo semestre. 

A Pós-graduação lato-sensu e a Especialização em Enfermagem Obstétrica na modalidade de residência,
também registraram suas experiências demonstrando que os resultados foram positivos e que para muitos o
desenvolvimento do curso por meio de aulas síncronas e assíncronas  permitiu outras oportunidades de
acompanhamento dos cursos. 

Ainda não temos previsão para o retorno das atividades de ensino na modalidade presencial, de qualquer
forma já iniciamos o planejamento da reorganização dos espaços da Escola, aprovamos o protocolo de
Biossegurança e quando for possível estaremos aguardando todos de forma segura e acolhedora. 

Podemos dizer que todas as experiências aqui relatadas e descritas, relativas a implementação do ERE na
Escola de Enfermagem, resultaram de um trabalho coletivo e colaborativo de docentes, servidores técnicos-
administrativos e estudantes. O apoio do setor de audiovisual foi fundamental no acompanhamento das
atividades do ERE, que empreendeu esforços para dar suporte imediato a todas as atividades desenvolvidas
em diferentes plataformas, como destaca o servidor Leonardo Rosse. 

Enfim, vencemos esta primeira etapa, ajustamos muita coisa e seguimos reavaliando constantemente o que
ainda precisaremos ajustar. Seguimos com o compromisso de mantermos um debate qualificado em torno das
atividades de ensino, na estruturação necessária de processos sem abrir mão da segurança e da qualidade.
Os resultados indicam que precisamos prosseguir, pois a tecnologia digital veio para ficar, portanto,,
precisamos de aprimoramento. Seguimos juntos, trabalhando em colaboração com as instâncias acadêmicas
da UFMG! 

Nossos agradecimentos a todos que colaboraram nessa edição especial do Boletim ENFormativo que foi
preparada com muito carinho e com a intenção de registrar para as futuras gerações o que vivenciamos em
tempos de pandemia da Covid-19. 

Espero que apreciem!



O Colegiado de Graduação do Curso de Enfermagem e o Núcleo Docente Estruturante (NDE)  mobilizaram-se
desde o início da pandemia para identificar os desafios a serem superados e propuseram  um  plano  para  a
retomada  do  ensino,  com  as  estratégias  pedagógicas  e  metodológicas  para  o  processo de ensino-
aprendizagem que o tempo de  pandemia  exige, partindo dos desafios  que mais têm influenciado o
processo  de  tomada  de  decisões  do  atual  momento.Todo esse trabalho tem sido realizado de forma
coletiva, envolvendo os docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos.

Foram propostas três etapas: Implantação, implementação e avaliação do processo de ensino-aprendizagem
no Ensino Remoto Emergencial; do ERE ao retorno para o ensino presencial das práticas profissionais e
avaliação e alcance das ações.

Desafios frente à Pandemia
O primeiro desafio veio com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, dificultando, principalmente,
o processo de comunicação entre profissionais e estudantes  da Universidade.  Desse modo, foram realizadas
várias reuniões pelo NDE e Colegiado para que, inicialmente, de forma clara e transparente, fossem
alinhados os fluxos de divulgação das informações e das tomadas de decisões,minimizando a ansiedade  de
todos  diante  das  dúvidas  próprias  do  momento.  Nesse sentido, destaca-se também o envolvimento e
mobilização  dos  docentes  do Programa  de  Tutoria  do  Curso  de Enfermagem para apoiar e responder às
diversas demandas dos estudantes.

A suspensão das atividades de campo pelos Serviços Assistenciais de Saúde, segundo desafio citado,
desencadeou um intenso processo de negociação com os serviços parceiros,tanto na capital mineira,quanto
no interior. Isso culminou com a elaboração de planos de retorno para as atividades presenciais   no   âmbito
hospitalar   e   atenção   primária,  respectivamente, promovendo o início do estágio curricular obrigatório
para os estudantes do décimo período no mês de agosto de 2020 e do nono período em setembro de 2020.
Cabe destacar que na UFMG o Curso foi o pioneiro no retorno de atividades presenciais. Essa negociação
empreendida pelo curso foi importante para o estabelecimento do fluxo de retorno de atividades de ensino
não adaptáveis ao ensino remoto emergencial em toda a universidade e que se mantém, para que,
paulatinamente e com segurança, docentes e estudantes de todos os períodos retornem às atividades
práticas presenciais. A prioridade tem sido atender primeiramente os alunos concluintes.

O terceiro desafio apresentado refere-se à adesão dos estudantes do curso de Enfermagem ao programa do
Ministério da Saúde em parceria com o Ministério de Educação, “O Brasil conta comigo”, que previa que
alunos concluintes dos cursos  de  graduação  em  Medicina,  Enfermagem,  Fisioterapia e  Farmácia
participassem,  em caráter  excepcional  e  temporário,  da  realização  do  estágio curricular  obrigatório
durante  a pandemia. A participação da instituição de ensino nesse processo seria apenas na validação e
atualização das listas dos alunos inscritos. Apesar de tais definições do governo federal, houve uma intensa
mobilização realizada pelos coordenadores destes cursos, coordenados pela assessora da Reitora para a
área da saúde, para identificar  possibilidades  de se efetivar  a  inclusão dos  estudantes  nessa estratégia,
de modo a permitir que os docentes do curso pudessem acompanhar o desempenho  dos  mesmos,
aproveitando suas  atividades como estágio obrigatório curricular do curso. O caminho encontrado foi o
estabelecimento de um convênio com a Polícia Militar para que houvesse a atuação de docentes e estudantes
no Hospital de Campanha.  Entretanto, em função do achatamento da curva epidemiológica no município de
Belo Horizonte e de definições políticas do estado de  Minas Gerais ocorridas  durante  a  pandemia,  esse 
 hospital não abriu suas portas e os cursos tiveram que reorganizar suas propostas de retorno de práticas
para os concluintes.

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Por professoras Fabíola Baroni e Eunice Martins
Coordenadoras do Colegiado de Graduação em Enfermagem



Paralelamente, o desafio da regulamentação das atividades acadêmicas curriculares necessárias em tempos
de pandemia desencadeou a necessidade da criação e aprovação pelo colegiado do curso da Resolução nº
2/2020, de 17 de agosto de 2020(UFMG, 2020e). Ela estabeleceu, com base em normativas vigentes da UFMG,
os critérios para a integralização de créditos do curso de graduação em Enfermagem da UFMG,  em  caráter
excepcional,  pelos  concluintes,  em  razão  da pandemia  da Covid-19, o que contribuiu para a conclusão de
parte de alunos do último período do curso. 

O último desafio apresentado  diz  respeito  ao  planejamento  do  retorno  das  atividades acadêmicas   de
forma   excepcional   e   emergencial.   Foram   realizadas   reuniões   com   as coordenações de todas as
disciplinas obrigatórias do curso de Enfermagem por períodos do curso, para definição  de  cronogramas  e
atividades   indispensáveis para  efetivar   o   Ensino  Remoto Emergencial. Acrescenta-se que,para a
superação desse desafio, houve,por parte do NDE e do Colegiado,  uma consulta  a docentes e estudantes,
considerando a realidade concreta do curso e à despeito de um levantamento parecido na UFMG, de quais
eram as condições existentes para o Ensino Remoto Emergencial desta comunidade e também as
potencialidades e fragilidades existentes.  Houve também, por parte destes órgãos, um grande incentivo para
que os professores  da  Escola  de  Enfermagem participassem  ativamente  do  Programa  de  Integração
Docente,  Ações  Formativas  para  as Práticas  Pedagógicas(UFMG,  2020d).  Esse Programa,  como  descrito
no  site  da  UFMG foi criado com o objetivo de apresentar as principais ferramentas e metodologias
utilizadas pelo ensino a distância à comunidade acadêmica, fruto da parceria entre a Diretoria de Inovação e
Metodologias de Ensino (GIZ), o Centro de Apoio à Educação a Distância (Caed) e a Diretoria de Tecnologia
da Informação (DTI).

Formatura
Por meio da Portaria nº 374, de 3 de abril de 2020, o
Ministério da Educação regulamentou medida
provisória, hoje Lei 14.040, que flexibilizou as
exigências para conclusão dos cursos de Medicina,
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Assim, foi
possível a realização de formaturas, conforme
Portaria 1.951/2020, , da Reitoria da UFMG, que
favoreceu a contratação de estudantes recém-
formados com objetivo de reforçar as equipes de
saúde que atuam no atendimento a pacientes com
a Covid-19.

Diante desse cenário tão adverso, a UFMG e a
Escola de Enfermagem, por meio de seus órgãos
colegiados, não mediram esforços para a
concretização do ato administrativo da Colação de
Grau de forma remota. Neste período, os alunos do
último período do curso de Enfermagem
participaram de diferentes atos administrativos
com a diretora, professora Sônia Maria Soares e
com a coordenadora do Colegiado, professora
Fabíola Carvalho de Almeida Lima Baroni. 

Avaliação dos professores e estudantes
No final de mês de setembro, estudantes e docentes do curso de graduação em Enfermagem
participaram de uma avaliação da primeira etapa do Ensino Remoto Emergencial (ERE). Sobre o preparo
para o ERE, em linhas gerais, o levantamento apontou que, 85% dos professores participaram de
capacitações e 70% acessaram o portal "Integração docente". Dos estudantes, 96,4% afirmaram que
possuem internet banda larga em casa, 85% utilizam Laptops ou notebooks para o ERE e 64% os
celulares.Quanto à aptidão para utilizar as plataformas empregadas no ERE, 75% dos docentes disseram
que são relativamente capazes e 54,2% dos alunos afirmaram que são relativamente capazes e 43%
muito capazes.

Colação de grau

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-374-de-3-de-abril-de-2020-251289249
https://www.medicina.ufmg.br/wp-content/uploads/sites/7/2020/05/Portaria-1951-de-24-de-mar%C3%A7o-de-2020.pdf


CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEMNo que diz respeito à aptidão para utilizar as plataformas empregadas no ERE, 75% dos docentes disseram
que são relativamente capazes e 54,2% dos alunos afirmaram que são relativamente capazes e 43% muito
capazes.

Sobre a dificuldade para o desempenho no Ensino, 71,2% dos professores citaram o excesso de atividades
institucionais, 61,5% acúmulo de atividades profissionais com pessoais, 50% lida com recursos tecnológicos e
40% processos pedagógicos. Já os alunos, 70,8% destacaram excesso de atividades escolares; 48% ambiente
inadequado para estudo, 37% excesso de atividades domésticas e 31,7% recursos tecnológicos/acesso à
internet.

Nível de satisfação em relação aos conteúdos teóricos adaptados ao ERE, 50% dos professores mostraram-
se satisfeitos e muito satisfeitos 25% nem satisfeitos/nem insatisfeitos, 21% insatisfeitos. Dos estudantes, 40%
satisfeitos e muito satisfeitos, 32,7% nem satisfeitos/nem insatisfeitos e 26% insatisfeitos e muito insatisfeitos.

Alterações sugeridas mediante a continuidade do ERE 54% na metodologia 46% nos métodos de avaliação,
25% nos conteúdos de ensino e 23% na plataforma de ensino.60% dos alunos sugeriram na metodologia de
ensino, 40,5% nos métodos de avaliação, 30% na comunicação docente, 28,6% nos conteúdos e 15% não há
necessidade de alteração.

Diversas boas práticas foram lembradas como: Pontualidade para início das aulas; rearticulação da vida
profissional com a pessoal; aumento da leitura pelos estudantes; boa interlocução com estudantes;
simulação de consulta de saúde online com simulação de exames; elaboração de caso clínico conjunto com
desenvolvimento contínuo; solidariedade entre docentes; realização de jogos online durante as aulas; rodas
de conversa; possibilidade de trazer convidados externos para aulas; maior flexibilidade docente; prática
Interprofissional; experiência com aula síncronas e assíncronas; mesas-redondas; lives; reinvenção da sala de
aula em ambiente virtual; criação de materiais com potencial de uso futuro; vídeo-aulas como auxílio em
casos clínicos; interação com a “comunidade do aluno”; estudos dirigidos com avaliações intermediárias de
atividades. 

O ERE e as práticas ainda suspensas
Agora, já no 2º semestre de ERE, os desafios continuam e há dois grandes desafios a serem enfrentados: o
ERE e as práticas ainda suspensas.

No caso do ERE, primeiro desafio, faz-se necessária uma reavaliação de sua execução, sobretudo diante de
um cenário epidemiológico que parece permanecer por mais tempo. Para tanto, NDE e Colegiado, em
parceria com as Chefias de Departamentos se preparam e pretendem fazê-lo o quanto antes.

Para além desta reavaliação junto a docentes e estudantes, NDE e Colegiado estão desenvolvendo um
projeto de ensino que analisará indicadores existentes  a serem construídos e que tem como resultados
esperados: relatório de desempenho discente no período do ERE; Infográficos dos processos, estratégias e
resultados do ERE; Expografia do cotidiano vivido das aulas síncronas e assíncronas no ERE; relatório com
proposições para superar a interrupção das aulas presenciais;  especialmente das aulas práticas; plano de
retorno aos campos de prática; materiais didáticos e de apoio para o desenvolvimento de competências
transversais; espaço coletivo para o compartilhamento de experiências, materiais pedagógicos e reflexões
sobre os processos de ensinar e aprender no curso de Enfermagem; Fluxos e processos estabelecidos para
otimizar a comunicação entre professores, estudantes e colegiado de curso.

Quanto ao segundo desafio,  ausência de atividades práticas presenciais, é importante que haja a
construção de um plano consistente de retorno aos campos de prática, especialmente laboratórios de ensino
e ensinos clínicos, mola mestra do nosso curso. As trilhas a serem percorridas neste sentido são muitas e
estas são atravessadas por aspectos institucionais, políticos e epidemiológicos que estão além de nossa
governabilidade.



O ano de 2020 foi um ano de desafios e experimentações para a gestão do Colegiado de Graduação em
Nutrição. Quando assumi a coordenação do colegiado, no último terço do mês de abril, era fato que a
empreitada seria muito maior que o esperado, quando eu e a professora Milene Cristine Pessoa fomos
eleitas no final de 2019. Os desafios foram relevados a partir de maio quando a administração central iniciou
uma série de diálogos, debates e reuniões do que viria a ser o Ensino Remoto Emergencial.

Revisando os registros das dezenas de reuniões remotas realizadas, especialmente nos meses de junho e
julho, percebo que a situação também trouxe ensinamentos sobre várias questões e, neste texto em especial,
quero destacar as lições de como gerir um curso de graduação remotamente numa Universidade pública. 

Diversidade é uma palavra que expressa bem a Universidade, pois são muitos os setores e grupos
representados nas muitas instâncias de tomada de decisões. Viabilizar o compartilhamento de ideias e a
troca de opiniões é essencial para a boa gestão desse ambiente genuinamente democrático, por isso a
tarefa não é simples.  Adicionalmente, todo o debate foi permeado pela situação de crise e incerteza
provocada pela pandemia da COVID-19.

Esses oito meses como coordenadora de um curso de graduação da área da saúde têm proporcionado
uma experiência profissional única, um aprendizado, que me permitem levantar três temas relevantes
sobre a gestão de um curso em tempos de pandemia e trabalho remoto. 

1 – Empatia e solidariedade na equipe
Um coordenador de curso não decide sozinho. Ele é amparado por equipes que compõem, localmente, o
Colegiado de Curso, o Núcleo Docente Estruturante, os Representantes Discentes (especialmente os
representantes das turmas em andamento), e no âmbito da administração central, por conselhos e câmaras
que formulam e normatizam as políticas da Universidade. É assim, na Universidade Federal de Minas Gerais.

A empatia é necessária para desenvolver um ambiente que efetivamente permita o acolhimento e o colocar-
se no lugar do outro, de modo a agir ou pensar da maneira como o outro pensaria ou agiria nas mesmas
circunstâncias. Sem essa aptidão o grupo se desfaz e cada pessoa age sem um sentido de coletividade.
Assim, do pensar e agir de forma empática surge, também, a solidariedade, o tentar ajudar em qualquer
situação.

Os conflitos ideológicos e as opiniões divergentes certamente existem e são apresentados a cada debate
colegiado, mas podem configurar uma oportunidade para a prática da escuta e da generosidade de ceder a
vez, e do aprimoramento das discussões sem ofensas.

Empatia e solidariedade, enfim, são a base de discussões que buscam um entendimento sincero,
respeitando o outro. Agir assim, nos faz aumentar a nossa capacidade de trabalho e equipe, melhorando
nosso desempenho e a nossa capacidade de resolver os problemas.

2 - Clareza na comunicação
No trabalho remoto a comunicação foi drasticamente afetada. A comunicação presencial é muito mais
eficiente pois, além das palavras e sua entonação, os olhares e as expressões corporais também falam.

O que a pandemia tem nos ensinado sobre a gestão remota do curso de
graduação em Nutrição da UFMG

GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

Por professora Rita de Cássia Ribeiro
Coordenadora do Colegiado de Graduação em Nutrição 



Foi necessário estar mais atento à redação e à clareza das ideias nos textos escritos nas centenas de
mensagens trocadas por meio de diferentes canais de comunicação como, por exemplo, e-mails e mensagens
no Moodle. Mas, a fala ainda tem seu lugar e seu valor ao se realizar uma ligação telefônica a alguém para
explicar alguma situação e evitar interpretações errôneas.

É importante lembrar que todo o esforço comunicacional nesse contexto de trabalho remoto nos deixa mais
cansados, às vezes mental e fisicamente esgotados, por isso o cuidado deve sempre ser maior com as
palavras (tanto as ditas como as escritas), com os gestos e expressões no ambiente virtual.

Enfim, o trabalho remoto nos tem ensinado que muitos conflitos podem ser evitados - ou resolvidos - por
meio do diálogo claro, cauteloso e respeitoso, evitando espaços para suposições ou conclusões precipitadas.
É nesse sentido que a comunicação, como habilidade socioemocional, deve ser motivada em todas as
relações entre alunos, professores e gestores do ensino.

3 - Disposição para experimentações
Praticamente todos os processos administrativos do colegiado de curso, que não são poucos, foram
reformulados para se compatibilizarem com o modo remoto de trabalhar. Antes da suspensão das atividades
in loco muitos processos contavam com a entrega presencial de documentos e formulários impressos, atos
não mais possíveis durante a pandemia e o isolamento social forçado.

Foi necessário encontrar novos modos para: i) a solicitação do aproveitamento de estudos; ii) a solicitação da
flexibilização curricular; iii) as reuniões colegiadas e registro das decisões e da presença; iv) a defesa pública
do trabalho de conclusão de curso; v) os processos eleitorais; vi) a oferta de conteúdos teóricos e práticos das
mais diversas atividades acadêmicas curriculares; vii) o acerto de matrículas via ferramentas do Moodle; viii)
o atendimento dos docentes e discentes.

Para o ajuste das matrículas, que aconteceu em agosto, por exemplo, utilizamos a ferramenta Pesquisa no
Moodle do Colegiado de Nutrição para atender a todas as demandas dos alunos. Realizamos três fases e
disponibilizamos a Pesquisa, conforme as demandas, em cada uma das fases, e isso nos poupou o
recebimento de pelo menos três centenas de e-mails, e agilizou os procedimentos necessários a cada ajuste
solicitado por cada aluno.

Encontrar e aperfeiçoar os novos modos de trabalho requer, além de criatividade, resiliência e disposição
para experimentações, para tentar outra vez, outra vez e mais outra vez com destreza, flexibilidade e
dedicação. 

Penso que em breve retornaremos às atividades presenciais, e as lições aprendidas durante o trabalho
remoto tornarão os processos mais eficientes, e os encontros presencias serão mais valorizados e
aproveitados. Além disso, a nossa capacidade de trabalho em equipe estará ampliada, a comunicação mais
fluida e a resiliência mais aprimorada, assim seremos melhores gestores educacionais
. 
Por fim, acredito que a experiência do trabalho remoto também será uma grande oportunidade para
testarmos, na prática, o que é desenvolver as chamadas soft skills - habilidades comportamentais e
socioemocionais - as quais devemos trabalhar e reforçar em todos os processos de ensino-aprendizagem
junto aos nossos alunos.
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Sabe aquele dia que tudo parece mais difícil, mais desafiador? 2020 foi um ano “com jeito” de um dia
desses. Coronavírus, Covid-19, pandemia, isolamento social, emergência sanitária, contingenciamento em
saúde pública, lockdow, passaram de uma hora para outra de palavras para situações de alto impacto
na vida das pessoas. Na vida de todos. Famílias, comércio, saúde, lazer, esportes. Tudo e todos ao
incorporar estes conceitos tentam adequar seu dia a dia a singularidade de um ano diferente.
Exercitamos a paciência, a resiliência, nossa capacidade de adaptar e de fazer o mesmo de um jeito
novo. Mais seguro, com menos risco, com incertezas, nos reinventando com a perspectiva e por que não
desejo, de que dias melhores virão.

Mas foi na educação que realmente tivemos que nos reinventar. De repente, após iniciar o primeiro
semestre letivo de 2020, foi necessário “parar tudo”. Preservar a saúde, implementar regras duras de
prevenção em especial para não congestionar os serviços de saúde. Essa virou nossa maior prioridade.
Passamos de casa a acompanhar notícias midiáticas, boletins do Ministério da Saúde, posicionamentos
políticos, da sociedade de forma expectante. Posicionamentos contrários, favoráveis, tratamentos
experimentais, Fake News e a Universidade virou nosso referencial de confiança.

Um, dois, três meses e percebe-se que a educação não pode se manter estática. Precisamos retornar às
atividades acadêmicas. Mas como? Quando? Qual o risco? E a saúde pública? E a responsabilidade
social?Vieram muitas reuniões de planejamento, muitas simulações, análises de riscos e a decisão que o
ERE – Ensino Remoto Emergencial é para este momento a melhor estratégia.

Acessibilidade, plataformas digitais, aulas síncronas e assíncronas, webconferência, lives, conexão, aula
gravada, youtube foram palavras que se incorporaram na nossa vida de professor de uma hora para
outra. Mudamos comportamento, passamos da desconfiança a necessidade de nos reinventarmos e dar
o melhor nesta nova sala de aula. 

Mas tudo isso que vivemos já vem sendo amplamente debatido: já sabemos os benefícios da plataforma
tal, adaptamos processos avaliativos a distância, incorporamos a linguagem e a ação tecnológica. Com
mais ou menos esforço. Com maiores ou menores resultados. Avaliamos o processo todo sob a ótica
docente, discente e técnico administrativo. Com melhores resultados que prevíamos, mas com inúmeras
possibilidades de melhorias. Encerramos o primeiro semestre de 2020 e iniciamos o segundo nos
sentindo menos ameaçados e mais familiarizados com o ERE.

Mas desafios não faltaram! Além da lógica da sala de aula o que pouco discutimos, ou que precisamos
explorar mais foi os bastidores, no nosso caso a gestão acadêmica que permitiram (e ainda permitem) que
as “coisas” aconteçam dentro da sala de aula. 

Registrar os desafios da gestão acadêmica numa Universidade Pública é elencar uma gama de
demandas, algumas mais fáceis de intervir e outras que levariam muito mais tempo, mais tempo do que
alguns mandatos de um colegiado de graduação independente de estarmos ou não de forma presencial
na sala de aula e nos espaços administrativos da Universidade.

Poderíamos falar então do desafio de manter um projeto pedagógico atualizado em consonância com
as políticas de saúde e com o mercado; de elaborar um mapa de ofertas de atividades curriculares
multidepartamental; de atender as singularidades de alunos que trabalham e que estudam, nesta ordem
de prioridades; de estimular a produção da ciência; de valorizar e consequentemente incentivar
atividades de extensão; garantir que o ensino seja de qualidade e não uma “caixinha preta” da sala de
aula. 

Desafios da gestão acadêmica e o Ensino Remoto Emergencial

GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Por professora Sônia Maria Nunes Viana
Coordenadora do Colegiado de Graduação em Gestão de Serviços de Saúde



No Curso de Gestão de Serviços de Saúde passamos ao longo de 2020 por todos esses desafios e nos
adaptamos. Professores se reinventaram e depois de um mês de atividades acadêmicas dominavam as
tecnologias, gravavam aulas como se fossem expert (e não seriam?). Alunos se fortaleceram individual e
coletivamente, formaram redes, criaram grupos, discutiram cálculos matemáticos pelo WhatsApp. Se
reinventaram e prosseguiram. E o pessoal administrativo sustentou as demandas com cortesia, presteza e
sensibilidade. É, acho que todos nós nos reinventamos.

E agora, diferente de tudo que vivemos começamos o segundo semestre de 2020, em novembro. Fizemos
tudo igual ao que era antes da pandemia: matrícula, recepção de calouros, colação de grau, gestão de
documentos. Mas também diferente, mais seguros com as inovações tecnológicas, mais confiantes com as
metodologias. Mas ousamos também em propor manter as atividades de rotina, mas garantir algumas
novas propostas que culminem num ERE de mais qualidade, num aluno mais participativo, numa gestão
acadêmica mais robusta, assertiva, democrática e participativa.

É neste contexto que consideramos 2020 mais um ano de aprendizado. Não aquele lá do inicio “sabe aquele
dia que tudo parece mais difícil, mais desafiador. 2020 foi um ano ‘com jeito’ de um dia desses”. Não, este foi
O ANO, onde juntos professores, alunos e a gestão acadêmica unidos se reinventaram e mostraram que é
possível fazermos o mesmo, de forma diferente, com assertividade e com qualidade. 

Ah! E para finalizar, não nos esquecemos de não deixar ninguém para trás!

Regime especial, Normas Gerais de Graduação,
participação em inúmeras representações por ofício e
por necessidade. Realmente muitos desafios.
Multiplicamos então estes desafios de forma
exponencial quando o contato humano não mais
acontece, quando o telefone e as redes sociais são
nosso maior meio de comunicação, quando situações
cotidianas de domínio de sala de aula viram processos
de ouvidoria e de reunião colegiada. E tudo que já
existia foi agravado pela pandemia que de alguma
forma nos tornou mais dependentes da necessidade de
validação, de aprovação, de certeza de estarmos
fazendo o melhor.



O Colegiado do Programa de Programa de Pós-graduação em Enfermagem realizou
em setembro a Avaliação do Ensino Remoto Emergencial com os alunos de
mestrado e doutorado e obteve 75 respostas. 60% dos alunos não alteraram a
matrícula para o ERE, 22,67% disseram que incluíram disciplinas e cerca de 17,33%
retiraram disciplinas.

No que diz respeito a avaliação do ensino remoto, a avaliação foi positiva: Excelente
(28%); Muito bom (36%); Bom (28%); Regular (6,67%); Péssimo (1,33%). Além disso,
cerca de 30% dos alunos afirmaram que o ERE permitiu conciliar trabalho e estudo e
48% ressaltaram que possibilitou desenvolver novas habilidades e competências.

Sobre o os aspectos que mais sentem falta, os alunos destacaram a interação com
os professores (53,33%); da interação com os colegas (84%) e outros como infra-
estrutura da escola, sala de aula, contato pessoal, sair de casa foram citados por
16% dos  alunos.

Na avaliação dos alunos sobre a questão da qualidade, 30,67% disseram que possui
a mesma que o ensino presencial, 50,67% ressaltaram que é inferior ao presencial,
1,33% superior e 7,33% não souberam informar.
Expectativas
Para o segundo semestre, grande parte dos alunos afirmaram que não cursariam
disciplinas (37,33%). Além disso, 29,33% afirmaram que esperam manter o mesmo
número de disciplinas matriculadas, 20% pensou em reduzir p número e 3,33%
gostariam de ampliar este número de disciplinas matriculadas. 

Foram feitos muitos elogios ao empenho dos docentes e a capacidade de adaptação
a este período, bem como o acolhimento às turmas e suas demandas. Como
sugestões, os alunos destacaram: disciplinas no período noturno; reduzir tempo de
atividades síncronas (sugestões entre 2 e 3 horas); reduzir o numero de trabalhos,
em especial em grupos; mais atividades assíncronas e material de leitura em curto
espaço de tempo.
Avaliação dos professores
A coordenadora do colegiado, professora Kênia Lara da Silva, explicou que os
professores fizeram a avaliação durante uma reunião que contou com a
participação de  19 dos 27 docentes. “A avaliação dos professores é positiva, mas
expressaram preocupações quanto ao cansaço e sobrecarga de atividades”,
destacou.

Ainda de acordo com ela, houve um empenho extraordinário dos docentes para se
adaptarem ao ERE em curto espaço de tempo. As aulas e atividades remotas
exigiram um grande tempo de preparação, pois é preciso pensar na melhor
estratégica didática além da preocupação com a escolha das plataformas digitais.
"Ademais, o tempo em frente à tela é um fator de desgaste físico e mental que pode
comprometer a saúde dos docentes. Alia-se a necessidade de dedicação no pós-aula
para checar se as atividades assíncronas estão acontecendo, se os alunos estão
acessando os materiais que foram disponibilizados digitalmente. A carga de
trabalho docente triplicou". 

Contudo, a professora ressalta que esse também foi um momento de aprendizados.
“Particularmente, pude realizar vários cursos e participar de encontros promovidos
pela Universidade e outras instituições. Acredito que sairei com uma bagagem maior
de conhecimentos e um pouco mais habilitada a lidar com a vida digital para o pós-
pandemia”, afirma Kênia.

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Com informações  do Colegiado de Pós-graduação em Enfermagem
Coordenação: professores Kênia Lara da Silva e Francisco Carlos Félix Lana



Professores, discentes, coordenadores e apoio administrativo ligados ao curso de Pós-graduação em
Nutrição e Saúde participaram de um estudo exploratório, de natureza quali-quantitativa, a partir da
utilização de um questionário de avaliação contendo perguntas fechadas com escalas pré-definidas e
organizadas sob a lógica de um sistema de indicadores de avaliação do ERE.

O intuito foi captar as peculiaridades, características, fortalezas e fragilidades do processo educacional
na modalidade de ERE, garantindo, assim, a permanência ou a instauração da qualidade no ensino, e
propondo mudanças por meio das vozes dos diferentes sujeitos do processo.

Participaram da avaliação 27 discentes (67,5% do total de matriculados nas disciplinas oferecidas no 1°
semestre de 2020). Contudo, apenas 16 preencherem ao formulário de avaliação geral, sendo 87,9% do
sexo feminino. A maioria dos discentes respondentes (93,7%) relatou não ter filhos menores de 12 anos,
porém possuíam pelo menos uma pessoa sob os seus cuidados (62,5%). Além do mais, 50% dos discentes
reportaram estar cursando três ou mais disciplinas na PGNS no 1° semestre de 2020 e 68,8% exerciam
algum tipo de trabalho, com exceção da Pós-graduação.

No que se refere aos docentes, todos os nove professores envolvidos em disciplinas em 2020/1
participaram da
pesquisa. Desses, 88,9% eram do sexo feminino, sendo que, mais da metade não possuía filhos menores
de 12 anos (55,6%), mas tinham pelo menos uma pessoa sob os seus cuidados neste período (55,5%).

O espaço disponibilizado para fazer observações sobre as disciplinas apresentou elogios, sugestões e
críticas. Os participantes também trouxeram reflexões e avaliações acerca da sua experiência com o
ERE, além de apontar sentimentos despertados por essa modalidade.

No que se refere aos elogios, os comentários se voltaram para as disciplinas de modo geral, os
conteúdos
abordados e a possibilidade de construção de conhecimentos, como também para a forma de condução
do professor durante o percurso da disciplina. No que tangeàs sugestões, foram apontadas questões
concernentes à disponibilização das gravações das aulas e dos slides utilizados, a revisão da carga
horária total e a distribuição da carga horária semanal. Quanto às críticas, os aspectos pontuados se
referiram à densidade e à complexidade do conteúdo, cuja duração da disciplina dificultou o seu devido
aprofundamento, bem como o alto número de atividades avaliativas e a carga horária semanal intensa
para algumas disciplinas e carga horária total insuficiente para outras.

Quanto às reflexões e avaliações, os participantes destacaram pontos interessantes e positivos da
vivência do ERE, como o menor número de alunos na turma para o melhor diálogo e maior troca de
informações, o uso de plataformas virtuais mais simples e de fácil acesso, como também a possibilidade
de assistir às aulas gravadas em outro momento. Os docentes sinalizaram aspectos que precisam ser
revistos em ofertas futuras, assim como a necessidade de ajustes e alterações na condução da
disciplina ao longo do semestre.

PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE

Com informações  do Colegiado de Pós-Graduação em Nutrição e Comissão responsável pela elaboração
do Relatório de avaliação do Ensino Remoto Emergencial
Coordenação: professores Rafael Moreira Claro e Simone de Vasconcelos Generoso



O ERE despertou sentimentos diversos entre os participantes, como a insegurança em cursar
determinadas disciplinas de forma não presencial, o medo de não se adaptar à nova modalidade de
ensino, como também a surpresa com a grande participação dos discentes e interação entre aluno e
professor.

A satisfação com a execução da disciplina e a gratidão por poder cursar uma disciplina do local de
trabalho foram aspectos que também estiveram presentes nos relatos dos discentes. Alguns
participantes também utilizaram o espaço para expor suas dificuldades com o preenchimento do
Instrumento e para explicar suas respostas em alguma das perguntas.

Quanto aos itens de avaliação e autoavaliação do ERE, observou-se que o grau de satisfação com o
processo do
ERE foi o item com menor média geral; enquanto que, o grau de exaustão obteve a maior média geral
em comparação com o relatado entre discentes e docentes.

Ao comparar as médias das três competências avaliadas entre discentes, docentes e
Administração/Coordenação, observou-se que, os discentes apresentaram o valor de média, enquanto
que a administração/coordenação o menor valor.

No que se refere à avaliação e autoavaliação, observou-se, discentes também apresentaram maiores
valores de média geral para todos os itens avaliados, quando comparados com os docentes. No geral, o
ERE foi bem avaliado por docentes e discentes do Programa, especialmente pelos discentes. Em relação
aos docentes, destacam-se os relatos de exaustão e do pouco tempo para a adaptação das disciplinas
ao ERE. Quanto aos alunos, tem-se o impacto relevante em suas atividades didáticas pelo grande
volume de conteúdos e disciplinas ministrados e cursados. Do ponto de vista da coordenação e
administração do Programa, foi possível perceber o acúmulo de trabalho pela volta súbita das
atividades didáticas num formato novo e de conhecimento incipiente pelos docentes, além da exaustão
dos processos administrativos no período, pelo acréscimo aos procedimentos tradicionais de novas
tarefas para a implementação e monitoramento do ERE.

O Colegiado do Programa de Programa de Pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde realizou em 21
de maio de 2020 uma análise específica das condições de oferta de ensino remoto emergencial(ERE) para
cada uma das disciplinas em curso em 2020/1.

Para elaborar este documento, o Colegiado enviou um questionário via Google Docs para todos os docentes
e discentes no dia 21 de maio de 2020 e também realizou reuniões eletrônicas com todos eles para
apresentar os resultados.

Em função dos resultados da pesquisa, que revelaram interesse e disponibilidade dos docentes e discente
para o ERE, as aulas foram retomadas no dia 14 de julho de 2020, com previsão do encerramento do
semestre no dia 29/10.

Como as disciplinas são bimestrais, o Colegiado considerou necessário fazer uma avaliação do sucesso da
implantação do ERE no mês de setembro. Em 17/09/2020 foi enviado um novo questionário via Google Docs
para todos os docentes e discentes. Os resultados serão apresentados a seguir.

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES
Dez disciplinas foram ofertadas por 13 professores e 11 responderam ao questionário. Quanto ao grau de
satisfação com o processo de implantação do ERE, 9,1% informaram estar muito insatisfeitos, 54,5%
satisfeitos, e 36,4% nem insatisfeito nem satisfeito. 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Com informações  do Colegiado Pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde
Coordenação: professoras Adriane Vieira e Karla Rona da Silva



AVALIAÇÃO DOS DISCENTES
Dos 114 discentes matriculados, 58 responderam ao questionário, sendo 58,6,2% regulares e 36,2% de
matrícula isolados, e os demais de matrícula eletiva.

43,1% dos discentes utilizavam apenas o computar para assistir as aulas, e raramente o celular, 24,1%
apenas o computador, 22,4% computador e celular na mesma proporção, os demais mais o celular.

74,1% informaram que não tiveram dificuldades de acesso a internet em casa ou no trabalho, para
acompanhar as aulas, e 70,7% preferiam alternação entre aulas síncronas e assíncronas.

Quando solicitados a darem uma nota de 1 a 5 para indicar o grau de satisfação com o ERE, 41,4% se
disseram satisfeitos, 25,9% muito satisfeitos, 22,4% nem satisfeitos nem insatisfeitos, e apenas 10,3% muito
insatisfeitos ou insatisfeitos.

Das plataformas que experimentaram e mais gostaram de usar, 46,6 optou pelo Meet, e 46,6 optou pelo
Teams, 36,2% escolheu o Zoom, 20,7% o Moodle e 13,8 o RNP.

As principais vantagens do ERE na opinião dos discentes são: novos desafios e aprendizado; não precisar se
deslocar e pegar trânsito; maior possibilidade de participar; discussões mais ricas; acesso de qualquer
lugar; assistir as aulas em momentos diversos e por mais vezes; comodidade; dedicação e esforço por parte
dos docentes.

 

As principais desvantagens apontadas foram: ausência de interação no processo formativo; instabilidade
do sinal de internet; alunos terem que manter a câmera desligada para melhorar o sinal da internet;
menor vínculo com a turma, consumo de tempo maior para o preparo das aulas, falta de recursos de
qualidade para as aulas, como ebooks, plataformas pagas e estáveis.

Duas semanas depois do início das aulas, 54,5% dos docentes se disseram mais ou menos preparados,
27,3% preparados e 18,2% despreparados para o ERE. No entanto, no momento da pesquisa 63,6% já se
sentiam preparados e apenas 36,4% se sentiam mais ou menos preparados.
45,5% informaram que a maioria das aulas estavam acontecendo de forma síncrona, e o mesmo
percentual disse que estava alternando aulas assíncronas e síncronas.

A plataforma que preferem utilizar é o Teams (54,2%), seguida do Google Meet (45,5%) e do RNP (36,4%).

Quanto a dificuldade de sinal de internet em casa, 54,5% informaram que algumas vezes apresentou
algum problema, e 45,5% disseram que não enfrentaram nenhum problema.

Quanto a assimilação do conteúdo por parte dos alunos, apenas 9,1% eram de opinião de que os alunos
estavam tendo dificuldade, o restante acreditava que os alunos estavam assimilando bem, ou
parcialmente bem o conteúdo.

As principais vantagens do ERE apontadas pelos professores foi: ganho de tempo com a redução do
deslocamento; aprendizado, inovação e novas descobertas; maior mobilidade e acessibilidade para os
alunos que trabalham.

As desvantagens são: cansaço mental e físico de
muitas horas na frente das telas; discussões mais
pobres; maior dificuldade de comunicação e
alinhamento; sobrecarga de atividades para
compensar a falta de aula presencial; cada
professor usando uma plataforma diferente;
dificuldade de instalação da Plataforma Teams;
falha na conexão; aulas longas e cansativas.

Seminário e encontro de egressos do Programa de Pós-Graduação
em Gestão de Serviços de Saúde



CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados coletados junto aos docentes,o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Gestão de
Serviços de Saúde concluiu que eles apresentaram dificuldades iniciais de adaptação ao modo ERE, mas que
elas foram superadas ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Concluiu também que as plataformas
escolhidas (Temas, Meet, RNP e Moodle), estavam atendendo as expectativas e viabilizando o ensino, e que o
sinal de internet de suas residências não impediu a realização as atividades de ensino com qualidade,
apresentando eventualmente algum atraso no sinal. A percepção de assimilação do conteúdo pelos alunos no
modo ERE também foi bastante positiva.

As principais vantagens do ERE apontadas pelos docentes foram: ganho de tempo com a redução do
deslocamento; aprendizado, inovação e novas descobertas; maior mobilidade e acessibilidade para os alunos
que trabalham.

As principais desvantagens apontadas foram: ausência de interação no processo formativo; instabilidade do
sinal de internet; consumo de tempo maior para o preparo das aulas; e falta de recursos de qualidade como
ebooks, plataformas pagas e estáveis.

No que se refere ao discentes, verificou-se que eles não tiveram dificuldades de acesso a internet em casa ou
no trabalho, e que usavam preferencialmente o computador para assistir às aulas. O grau de satisfação com
o ERE é bastante elevado. 

As principais vantagens do usodo ERE na opinião dos discentes são: novos desafios e aprendizado; não
precisar se deslocar e pegar trânsito; maior possibilidade de participar; assistir as aulas em momentos
diversos e por mais vezes. Eles também deram destaque a dedicação e esforço por parte dos docentes nesta
adaptação.

As principais desvantagens apontadas foram: cansaço mental e físico; maior dificuldade de comunicação; uso
de diferentes plataformas pelos professores; e falha na conexão de internet.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIA DO CUIDAR
EM ENFERMAGEM (CEECE)

Em relação ao Ensino Remoto Emergencial no CEECE, no primeiro momento, tivemos dificuldades de
adaptação principalmente com os alunos do Curso porque acharam a interação professor/aluno via
plataforma distante e almejavam o ensino presencial. Porém, a partir de setembro, tanto professores quanto
alunos já estavam mais familiarizados com a plataforma e muitos alunos verbalizaram que apesar da
dificuldade inicial começaram a gostar porque permitia a flexibilidade de estarem em qualquer lugar e
acessar a sala de aula mesmo pelo celular.

Ao final, alguns alunos deram relato que pelo ERE conseguiram seguir todas as aulas, ao passo que, se
estivessem presencial, não conseguiriam, porque muitos trabalham longe de casa e o deslocamento faz os
mesmos perderem tempo. O final do primeiro semestre foi muito positivo porque conseguimos desenvolver
todas as atividades propostas cumprindo 90% do Cronograma e assim, a partir do segundo semestre,,
conseguiremos colocar  em dia e alcançar os objetivos inicialmente propostos pelo Curso.

Por professora Salete Maria de Fátima Silqueira
Coordenadora do curso



As primeiras atividades ofertadas durante a pandemia foram na modalidade roda de conversa online pela
Plataforma RNP, mesmo antes da publicação do cronograma acadêmico da UFMG. Esta atividade permitiu o
encontro dos diversos atores e momentos para desabafo dos medos e anseios, trocas de ideias e
esclarecimentos de dúvidas. Foram momentos de muita riqueza e acolhimento.

Em julho iniciamos o ERE com aulas síncronas e assíncronas, também chamadas de dispersão neste Curso.
Os estudantes demonstraram maturidade com essa modalidade de ensino. Eles fizeram autoavaliação ao
final de cada disciplina, destacando os pontos negativos e positivos e do ERE, como exemplificados por
algumas falas.

O que dificultou foi o prazo da entrega das atividades, foi bem apertado e conjunto com as outras
disciplinas. Atividades avaliativas demandavam bastante tempo para desenvolver e curto prazo para a
entrega.

Talvez as aulas online tenham sido meu maior desafio. A falta de contato com todos da turma é muito difícil.
Trocar experiências e até mesmo a participação mais efetiva nas aulas. Às vezes devido ao tempo pré-
estabelecido não é possível tirar alguma dúvida.

As aulas e as atividades avaliativas sendo remotas facilitam em não ter atrasos. Posso acessar em qualquer
lugar que tenha internet. Consigo organizar melhor meu tempo e planejar as atividades. Planejo meu tempo
para as atividades de dispersão e me dedico aos estudos com mais facilidade.

O que tem me facilitado é gostar muito do tema e estudar com afinco, ter acesso a internet para pesquisar
temas relacionados.

A empatia e a solidariedade foram sentimentos que afloraram, principalmente nos momentos delicados,
como conexão ruim, queda da internet, dificuldade do professor convidado com a tecnologia. Atividades em
grupos permitiram aos estudantes se apoiarem e se tornarem mais fortes superando os obstáculos. O
espírito de vencer a pandemia se impôs na turma, resultando na ausência de evasão e nos prosseguimento
do Curso com disciplina e responsabilidade.

O Ensino Remoto Emergencial (ERE), assim como nos demais cursos, foi um
desafio para o Curso de Especialização Enfermagem em Estomaterapia,
pertencente ao Departamento Enfermagem Básica. A aula inaugural da
Turma 2020 ocorreu em 06 de março, uma sexta-feira, as 13 horas. A seguir,
os estudantes prosseguiram com aulas presenciais na parte da tarde e
noite. No dia 07 de março, sábado, as aulas ocorreram nos períodos da
manhã e tarde. Às 17 horas despedimos de estudantes empolgados com
aulas que tiveram e com alta expectativa em relação as próximas aulas.

As aulas presenciais dos dias 20 e 21 de março já não ocorreram devido a
pandemia Covid-19. Assim, professores, estudantes e secretária do Curso
tiveram que ter superdoses de resiliência, parceria, solidariedade, confiança
e muita fé em acreditar que, mesmo diante da adversidade imposta pela
situação, ainda seria possível a entrega de um Curso de qualidade,
conforme as premissas da missão da UFMG. 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ENFERMAGEM EM
ESTOMATERAPIA

Por professora Eline Lima Borges
Coordenadora do curso



As aulas teóricas foram suspensas em março/2020. No entanto, as coordenadoras mantiveram
semanalmente um “encontro” online com os R1 e com os R2, nos dias que estava programada as aulas
teóricas. Estes encontros tiveram o objetivo de acompanhar a adaptação dos residentes nos campos, em
especial os R1, que haviam começado as atividades tanto na Escola de Enfermagem, quanto nas instituições
de saúde há 14 dias. Também aconteceram webinários com o objetivo dedar continuidade as discussões de
conteúdos imprescindíveis para a atuação, bem como, atualização sobre o coronavírus, utilização de EPIs,
dentre outros.

Com a divulgação do calendário da UFMG as aulas teóricas do curso foram retomadas em agosto de 2020,
após ajustes para o Ensino Remoto Emergencial – ERE. Os docentes envolvidos reprogramaram suas
disciplinas e desenvolveram os conteúdos nas aulas síncronas e assíncronas conforme orientações da
Universidade. 

Foram momentos de muito aprendizado. Dois residentes foram afastados por comorbidade e gestação e
parto. Cinco (05)contraíram COVID-19 nesse percurso, felizmente todos se recuperaram bem. Em maio o
Ministério da Saúde (MS) criou o programa “O Brasil Conta Comigo” e começou a bonificar cada residente
“Ativo” com o valor de R$667,00 mensalmente, além da bolsa mensal de residência, depositada pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC). Para o recebimento desta bonificação, é enviada mensalmente pela
coordenação uma planilha para o MS, especificando se ele está Ativo ou Inativo e justificando quando
inativo.

Entendemos que tivemos muitas perdas neste ano, em especial a falta de convívio com todos, o que
consideramos essencial para as relações afetivas e para o ensino-aprendizagem. Não podemos deixar de
destacar que aprendemos a “conviver com o outro de longe”, nos inserimos de vez no mundo tecnológico e
nas mídias sociais. 

Neste momento as coordenadoras e docentes do Curso torcem para um retorno presencial em breve, pela
“vida” que docentes, técnicos administrativos, alunos e comunidade em geral, dá a nossa EEUFMG. Mas
também, por acreditar no ensino presencial, nas simulações realísticas, na “experiência” vivenciada ao se
discutir um estudo de caso e muitos outros!

Com o início da pandemia e dos trabalhos remotos foram necessários vários
ajustes e negociações para continuidade do Curso de Especialização em
Enfermagem Obstétrica – modalidade residência, em especial com os
campos onde os especializandos residentes desenvolvem sua prática. Assim,
os 21 residentes da enfermagem obstétrica não pararam suas atividades
práticas e continuaram atuando nas maternidades do Hospital das
Clínicas/EBSERH – UFMG; Hospital Risoleta Tolentino Neves, no Hospital
Sofia Feldman e em Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte e Sabará.

Os docentes e as coordenadoras continuaram realizando o
acompanhamento presencial destes residentes tanto nas Unidades Básicas
de Saúde quanto nos hospitais. A coordenação também necessitou
comparecer nos serviços de saúde algumas vezes, para negociação e
articulação da condução e atuação dos especializandos residentes nos
campos.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 
MODALIDADE RESIDÊNCIA

Por Coordenadoras e Docentes do CEEO

Alunas da residência em coleta domiciliar



Com a migração das atividades presenciais para o regime remoto, o audiovisual foi um setor bem solicitado desde o
início do período de isolamento social. Como administramos a Sala Virtual da Escola de Enfermagem, começamos a
receber nesse espaço sessões de defesa de tese e dissertação que não poderiam mais ocorrer presencialmente. Esses
foram os primeiros encontros realizados de forma totalmente virtual. Mas não demoraram a surgir agendamentos da
mesma sala para outras muitas atividades, como reuniões emergenciais, palestras, oficinas e rodas de conversa.

Ao mesmo tempo, fomos conhecendo melhor as ferramentas disponíveis para webconferência, as diferentes
plataformas, com seus respectivos recursos e defeitos. Trabalhando junto com a Assessoria de Comunicação da
Escola, passamos também a transmitir algumas atividades virtuais por serviços de streaming, o que permitiu a
ampliação do número de participantes e facilitou a disponibilização posterior do conteúdo produzido.

Do lado doméstico, as adaptações também foram importantes. Como todos sabem, compartilhar um ambiente de
trabalho com filhos em tarefas escolares, bebê reclamando cuidados e panela de pressão adiantando o almoço, nem
sempre é coisa das mais fáceis.

Mas voltando às solicitações profissionais, ao longo do ano tudo foi se adaptando melhor a esse novo formato digital
e outras tantas atividades foram sendo desenvolvidas com o apoio remoto do audiovisual. Assim, aulas, seminários,
processos de promoção para professor titular e associado, processos seletivos dos cursos de pós-graduação em
Enfermagem e Nutrição, processo seletivo para professor substituto, colações de grau, tudo isso foi ocupando o
cotidiano dos espaços virtuais da nossa Escola.

E apesar do distanciamento físico lamentavelmente experimentado pelos participantes de todas essas sessões, é
preciso reconhecer a efetividade e as vantagens oferecidas por essas novas dinâmicas sociais virtuais. Entre exames
de qualificação e defesas de tese, dissertação e TCC, por exemplo, contamos cerca de sessenta sessões realizadas
remotamente entre abril e dezembro deste ano. E na maior parte dos casos, os participantes se encontravam em
diferentes cidades, ou regiões. Muitas vezes tivemos usuários situados mesmo em diferentes países. A produção
desses encontros seria certamente mais onerosa e complicada se não contássemos com as novas tecnologias de que
dispomos agora. Acredito inclusive que, mesmo depois da pandemia e do distanciamento social que ela nos impõe,
continuaremos a acionar de forma crescente as diferentes possibilidades de diálogo remoto por vídeo.

Fico satisfeito em poder contribuir com relativo protagonismo para a realização de tantas atividades. Mesmo quando
as ferramentas digitais se mostram amigáveis e acessíveis a todos, acho positivo o suporte que prestamos à
comunidade acadêmica. Nosso trabalho desencarrega alunos e professores do gerenciamento de questões técnicas
alheias ao interesse central da atividade. Isto é, a presença do técnico em audiovisual para resolver eventuais
problemas de câmera, som ou rede, para manejar os espaços privados e públicos das sessões, ou as formas de
participação de cada usuário, todo esse apoio permite aos demais participantes maior tranquilidade e concentração
nas solicitações específicas que já têm em cada situação.

No começo de março, quando começaram a aparecer os primeiros
casos de pessoas com Covid-19 no Brasil, ainda não podíamos
dimensionar o quão rápido essa realidade chegaria até nós e o
quanto a pandemia alteraria nossas rotinas, incluindo aí a rotina de
trabalho. O trabalho remoto se impôs um tanto abruptamente, ainda
em março e no início, nas primeiras semanas, o setor de audiovisual
correu para sistematizar minimamente o atendimento online de
demandas já previstas e de tantas outras que surgiam a cada dia.

De partida, tivemos que redefinir o fluxo para recepção das
solicitações, readequar os canais de comunicação com o público e
entre os próprios colegas do setor, criar uma agenda compartilhada
online, enfim, buscamos nos ajustar à nova rotina que se
configurava.

Leonardo Pires Rosse
Servidor técnico-administrativo do Setor de Audiovisual da EEUFMG

RELATO DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO



Hoje nos encontramos reinventando todos os dias, com reuniões,
confraternizações, eventos, todos acontecendo de modo virtual. E aliado a uma
pandemia, era meu primeiro semestre de mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Nutrição e Saúde da UFMG.

A insegurança bateu, o medo de não dar certo, o ensino ser insuficiente ou
ineficiente, porque algumas disciplinas são impossíveis de serem realizadas de
modo remoto, todas essas dúvidas surgiram de uma vez só. Mas tínhamos que
nos adequar à nova realidade, pois a volta presencial estava longe de ser uma
alternativa, e assim fizemos, alunos e professores. Professores se reinventando
em novas metodologias, alunos se adequando as novas rotinas, pois os
trabalhos de muitos continuaram, ou até aumentaram, e a escola tentando dar
o suporte de ambas as partes, criando comissões que pudessem ouvir tanto os
alunos quanto os professores.

E afinal, como foi minha experiência? Digo a vocês que foi a mais positiva
possível. O esforço, carinho e preocupação dos professores em tentar fazer o
melhor, a universidade em dar suporte para aqueles que não tinham acesso a
internet, e os alunos sendo companheiros uns dos outros. Me senti até ‘íntima”
de alguns professores e alunos, pois muitas das vezes compartilhávamos das
mesmas angústias, apreensões, alegrias, até mesmo o conforto de se sentir
acolhida. O esforço, a parceria, a consciência que seremos melhores
profissionais e que somos capazes de passar por isso tudo juntos, aquecem meu
coração, e a frase “seu microfone está desligado” será eternizada.

Priscila Lenita Candida dos Santos
Aluna do curso de Mestrado em Nutrição e Saúde

Com o advento do Ensino Remoto Emergencial, eu enquanto discente
do curso de Enfermagem, fiquei muito receoso com a nossa
formação como futuros profissionais de saúde. Contudo, minhas
expectativas foram surpreendidas, vi um entusiasmo contagiante dos
professores e coordenadores para construírem e proporcionarem
coletivamente o melhor conhecimento e formação possível. Em
virtude de algumas dificuldades que tenho com aulas online, foi
preciso melhorar minha organização e controlar minha ansiedade,
graças a FUMP também consegui auxílios de apoio tecnológico para
acompanhar as aulas, o que tornou possível minha manutenção e
permanência na graduação. Apesar dos grandes desafios, consegui
concluir a parte teórica de um período muito importante no curso,
onde temos as disciplinas iniciais da prática de Enfermagem. Entendo
também que o ERE impõe alguns gargalos, por isso é necessário
algumas mudanças para o próximo semestre, e assim que possível
consigamos voltar para as aulas presenciais. Além das aulas
obrigatórias e optativas, também participo das representações
estudantis no Diretório Acadêmico, que me fez entender mais de
perto da organização dos departamentos e da EEUFMG, com isso vi o
grande esforço dos professores e coordenadores para o melhor
ensino possível nessa pandemia, e por isso sou muito grato a todos
que tornaram esse semestre, que por mais atípico, fosse possível.

Thalisson Carlos Campos Santos
Aluno do 6º período - Curso de graduação em Enfermagem

RELATOS DOS ESTUDANTES



Acho que daí acabei por falar sobre um desafio que foi superado com sucesso, mas esse não foi o único.
Um dos mais complicados foi conseguir organizar tudo, porque com os períodos comprimidos em um
menor espaço de tempo e aulas síncronas e assíncronas, confesso que senti uma fragilidade na minha
organização de tempo que a muito não tinha. Foi necessário reinventar minha organização para conseguir
suprir as novas necessidades que surgiram.

Outro desafio foi não estar tendo contato com o professor em sala. Eu sou uma pessoa que aprende muito
ouvindo o professor falar, mas me acostumar com ele estar falando do outro lado da tela foi complicado.
Se os professores com quem tive aula não tivessem se empenhado tanto para transmitir os conhecimentos
de cada disciplina e não tivessem sido tão compreensíveis com a situação de todos os envolvidos, acho que
eu não teria aprendido nem metade do que absorvi.

No geral ocorreram muitas coisas ruins,  mas ao mesmo tempo, ter aprendido tanto e conseguido
trabalhar em fragilidades que eu nem sequer sabia existirem foi essencial. Por isso, levo esse momento
também como crescimento e amadurecimento tanto para a vida acadêmica quanto para a vida
profissional e pessoal.

 

Isabel Yovana Quispe Mendoza
Aluna do Curso de Especialização Enfermagem em Estomaterapia
A pandemia trouxe um novo cenário para a atuação do binômio
docente-aluno. Embora o ensino presencial seja ótimo porque as
experiências são enriquecedoras. Como aluna do curso de
especialização, o ensino remoto está sendo uma experiência boa,
uma das coisas positivas é que nos permite estar perto da nossa
família, nestes momentos tão difíceis. No início gerou um pouco de
insegurança, mas com o passar do tempo, percebi que o modelo é
capaz de garantir o aprendizado; com certeza, tem suas limitações,
por exemplo, a parte prática, a qual estamos aguardando com muita
expectativa. Além disso, os alunos da turma são conscientes que o
aprendizado depende de cada um de nós. Todos os conteúdos das
aulas são temas importantes para a nossa formação como
especialistas, portanto, reservo tempo para me dedicar
exclusivamente a elas. Como ponto negativo, posso apontar que
dependemos da qualidade da internet, já passei por situações de
estresse em provas, em que o tempo é nosso maior vilão.

EXPERIÊNCIAS -  NA LINHA DE FRENTEBruna Gonçalves Vieira
Aluna do 4º período- curso de graduação em Gestão de Serviços de Saúde

Sou aluna do 4° período do curso de Gestão de Serviços de Saúde,
estou desde o 3° tendo aulas remotas e esse espaço de tempo,
mesmo tão curto, foi o bastante  para criar várias situações
marcantes e proporcionar desafios únicos a serem superados.

Um desses marcos foi a primeira aula de uma disciplina em que tudo
estava indicando que iria dar errado, mas o professor e os alunos
não desistiram, mudamos de plataforma no meio da disciplina,
alunos ajudando professor, professor ajudando alunos... Foi
realmente incrível a mobilização de todos para conseguirmos ter a
aula e no fim deu tudo certo. Nesse momento ficou mais do que
claro que estávamos todos em um mundo novo, todos tendo suas
primeiras experiências, mesmo que diferentes, mas que, apesar de
tudo isso, estávamos todos no mesmo barco e de mãos dadas para
alcançarmos o mesmo objetivo.



A diretora de Inovação e Metodologias de Ensino (Giz), professora Maria Flores, espera ampla adesão dos
docentes na resposta ao questionário, reforçando a autoavaliação participativa, processo que a cultura
institucional da Universidade já vem fomentando.

“O objetivo dessa segunda fase do monitoramento é resguardar esses princípios e detectar a percepção dos
docentes em relação às suas experiências. Esperamos que a avaliação mantenha um caráter propositivo e o
monitoramento permaneça contínuo e amplamente participativo, para que possamos promover ampla
reflexão com os diversos sujeitos que compõem a comunidade universitária sobre as dificuldades e
necessidades que venham a ocorrer em relação ao ensino emergencial para os próximos meses”, acrescenta
Maria Flores.

Os estudantes já responderam ao questionário destinado ao corpo discente. Em janeiro, será a vez dos
técnicos-administrativos em educação participarem do processo.

A primeira fase do monitoramento consistiu de uma pesquisa exploratória e direcionada aos colegiados de
cursos. Os resultados estão disponíveis em relatório que traz uma análise qualitativa, por área e de
abrangência geral, feita pela comissão que monitora e avalia o ensino remoto emergencial.

Também participam da produção e organização do processo membros da Comissão Própria de Avaliação
(CPA), representantes dos estudantes e técnico-administrativos e a professora da Faculdade de Educação
Suzana Gomes. O processo também conta com o suporte do Centro de Apoio à Educação a Distância (Caed)
e da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI).

(Com Centro de Comunicação da UFMG)

Os docentes da Universidade já podem responder ao
questionário de monitoramento, disponível no Minha UFMG,
sobre suas experiências com o ensino remoto emergencial,
implantado em agosto como alternativa para retomada das
atividades acadêmicas, enquanto durar a necessidade do
distanciamento social imposto pela pandemia da covid-19.

As questões objetivas, que podem ser respondidas até 8 de
janeiro, versam sobre a dimensão das tecnologias
disponíveis, seus usos e sobre os princípios do ensino remoto
emergencial, conforme as diretrizes estabelecidas no Guia
ERE e nas resoluções da Pró-reitoria de Graduação,
aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Cepe).

QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES

Monitoramento do ensino remoto emergencial chega aos docentes em sua

segunda etapa

https://ufmg.br/storage/a/f/a/d/afadb1e9b8ddac620e8b1acd2c763060_16052756489457_1742003072.pdf
https://questionarios.ufmg.br/login.php


A Egrégia Congregação da Escola de Enfermagem, reunida
no dia 05 de novembro de 2020, aprovou o Protocolo de
Biossegurança, reorganização de espaços e monitoramento
da Covid-19. 

Elaborado pela Comissão de Biossegurança da Escola de
Enfermagem, coordenada pela Vice- Diretora, professora
Simone Cardoso Lisboa Pereira, o documento objetiva
estabelecer protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-
19 para a EEUFMG com base em evidências científicas;
apontar as adequações de infraestrutura, com levantamento
de recursos materiais necessários e suas especificações, bem
como as possibilidades de reorganização dos espaços físicos
da EEUFMG, que atendam às novas necessidades sanitárias
vigentes e apresentar a sistematização dos condicionantes
para retomadas das atividades não adaptáveis ao modo
remoto.

A Escola de Enfermagem recebeu na última semana a doação de 30
mil máscaras cirúrgicas e 475 face-shields da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG))/SENAI Modatec. As
doações aconteceram por meio de negociação entre a diretoria da
EEUFMG e a diretoria da FIEMG e foram compartilhadas com a
Faculdade de Medicina e outros cursos da área da saúde da UFMG.

Os equipamentos de proteção individual estão sendo
confeccionados pela SENAI Modatec, que é uma unidade da FIEMG
localizada em Belo Horizonte e especializada na formação de
profissionais para o setor da moda. 

O protocolo enfatiza que as atividades remotas ainda serão mantidas por meses par a reduzir a circulação de
pessoas na universidade. No entanto, com base nas evidências científicas disponíveis, torna-se necessário
iniciar o planejamento da retomada de atividades acadêmicas que não podem ser desenvolvidas por meio
remoto, considerando a relevância e a responsabilidade social da UFMG. Ainda segundo informações do
protocolo, é preciso reconhecer que há atividades de ensino, de pesquisa e de extensão que não se adaptam
ao modo remoto em diferentes áreas do conhecimento e em distintas unidades. As atividades de ensino de
graduação e de pós -graduação, bem como as de extensão deverão, conforme decisão do CEPE, ser
aprovadas pelas respectivas Câmaras de Graduação, Pós -Graduação e Extensão.

"A Federação está completamente envolvida na questão do combate ao Covid-19 e está traçando medidas
estratégicas e desenvolvendo ações que possam contribuir com a questão da saúde pública nesse momento
tão difícil e complicado que estamos atravessando no enfrentamento da pandemia", explicou a professora
Sônia Soares.Segundo ela,  as doações vão beneficiar toda comunidade da Escola de Enfermagem, no
momento que as demandas desses equipamentos de proteção são quantitativamente expressivas. "Mesmo
com as aquisições realizadas pela UFMG, vamos precisar de grandes quantidades desses equipamentos de
proteção para atender os protocolos de biossegurança da Unidade e da própria Universidade. Ainda temos
muito pela frente e não sabemos quanto tempo vamos precisar de tudo isto", enfatizou.

Doações de EPI'S da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

PLANEJAMENTO DA AMBIÊNCIA DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM

É essencial o planejamento dos espaços da Escola, mesmo sem previsão de retorno as atividades
presenciais na UFMG. Portanto, algumas iniciativas já estão sendo concluídas e outras estão em
andamento com a finalidade de proporcionar a toda nossa comunidade segurança e acolhimento.

Foram instaladas pias para higienização das mãos na entrada
principal e próximo ao espaço dos diretórios acadêmicos

  A diretora Sônia e a o superintendente Edinaldo foram
buscar as doações

Protocolo de biossegurança, reorganização de espaços e monitoramento da
Covid-19 



O novo modo de aprender e ensinar não presencial, nesta pandemia, nos impôs grandes desafios, mas
também está deixando experiências e frutos importantes para a nossa reflexão, acerca do futuro do ensino
nas universidades públicas. Estamos nos reportando a um ensino com soluções temporárias, remotas,
adaptadas aos recursos e às possibilidades disponíveis, com manutenção da interação síncrona para
mediação. Um ensino que não se configura pela ingênua adaptação das aulas presenciais para o ambiente
digital, mas sim de um movimento de mudanças que vem demandando um expressivo deslocamento,
envolvimento e dedicação de todos nós: gestores acadêmicos, docentes, discentes, técnico-administrativos
em educação e colaboradores/parceiros. 

No âmbito da gestão, tecnologia e logística, esse movimento de mudanças está atrelado à formação de todos
para uso de meios digitais frente a desafios como a necessidade de adequação das normativas
institucionais; carência ou a precariedade de infraestrutura de home office;  pouco ou falta de domínio de
recursos e habilidades digitais;  gestão mais autônoma da nossa aprendizagem, sem contato presencial; o
uso de diferentes ambientes virtuais de aprendizagem (AVA),  determinando  propriedade  em diferentes
plataformas;  a demanda de participação  em atividades síncronas; entre outros. 

No contexto pedagógico, há um movimento de todos emfazer dar certo o ensino remoto emergencial e assim
pensar juntos a melhor organização, criatividade e implementação das disciplinas, para superar
dificuldades dos discentes em gerenciar os estudos, com maior participação e engajamento, especialmente
nos momentos síncronos, para promover maior apreensão dos conteúdos. 

Por fim, a dimensão mais desafiante desse movimento tem sido a socioafetiva, que envolve o enfrentamento
da nossa ansiedade e das nossas angústias trazidas pela pandemia e disparadas pelas incertezas, falta da
convivência presencial e insegurança quanto a nossa saúde e a dos nossos. No entanto, esta tem sido a
dimensão que tem evidenciado os mais ricos dos frutos: empatia, solidariedade, criatividade e união.

Para todos vocês a nossa mais profunda gratidão! Cuidem-se! 
Diretoria da Escola de Enfermagem da UFMG
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