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Dados de Identificação
A prática pedagógica descrita a seguir foi desenvolvida com os estudantes do
sexto e sétimos períodos do curso de Biomedicina do campus Barra do Piraí (2020.1),
nas disciplinas de Biotecnologia e Citologia Clínica, respectivamente. Tendo em vista
a urgência da conscientização da comunidade a respeito das condutas de prevenção
da disseminação da COVID-19, a prática pedagógica foi aplicada nas referidas turmas
mesmo não fazendo parte diretamente dos conteúdos das disciplinas.

Objetivos da Ação
 Praticar a pesquisa de informações recentes e atualizadas em órgãos
competentes e artigos científicos.
 Despertar o sentimento de responsabilidade social atribuído à
biomedicina e aos biomédicos.
 Publicar os materiais resultantes nas redes sociais, como o Instagram da
Biomedicina-UGB.

Conteúdos Trabalhados
Os estudantes levantaram informações a respeito do novo coronavírus, suas
manifestações clínicas e, principalmente, das providências necessárias para a
prevenção da disseminação da COVID-19. Esses dados foram levantados em artigos
científicos e sites de órgãos competentes.
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Após o referido levantamento, os estudantes foram orientados a escolher um
tema sobre aspectos da pandemia vigente e um modo de exposição do mesmo (vídeo
ou poster) em plataformas virtuais, com linguagem acessível à população.

Procedimentos
Nos encontros virtuais, após a aula, foram reservados momentos para
discussão da progressão dos trabalhos. Essas discussões virtuais foram realizadas
durante cinco semanas.
Inicialmente, foi solicitado para os estudantes formarem grupos, fazerem o
levantamento da bibliografia e dos dados, além de escolherem um tópico específico
dentro da temática, dando ênfase as informações a respeito dos métodos de
prevenção das infecções como uso de máscaras, álcool em gel, lavagem adequada
das mãos e execução do distanciamento social.
Nas reuniões seguintes, os estudantes apresentaram os tópicos, as fontes
bibliográficas e as ideias para a confecção dos materiais de divulgação.
Posteriormente, foram apresentados os vídeos ou pôsteres de forma que os
professores pudessem fazer considerações, darem ideias e sugestões. Por último, os
professores envolvidos na prática pedagógica se reuniram para avaliação dos
materiais e seleção daqueles que seriam divulgados nas redes sociais da
Biomedicina-UGB.

Resultados
Ao final da prática, os dados obtidos por cada grupo foram compartilhados com
os demais estudantes, possibilitando discussões sobre diversas informações recentes
a respeito da pandemia. A maioria dos grupos optou pela confecção de pôsteres,
entretanto, vídeos relacionados com a lavagem das mãos e utilização adequada de
máscaras também foram produzidos.
Alguns dos materiais confeccionados pelo sexto período pode ser observados
nas Figuras 1 e 2, enquanto outros produzidos pelo sétimo período estão expostos
nas Figuras 3 e 4.
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Figura 1. Visão geral a respeito da COVID-19
Fonte: Criação dos alunos do sexto período de Biomedicina-UGB
Figura 2. Definição dos vírus e características principais do Sars-CoV-2

Fonte: Criação dos alunos do sexto período de Biomedicina-UGB
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Figura 3. Orientações básicas para a utilização de máscaras

Fonte: Criação dos alunos do sexto período de Biomedicina-UGB
Figura 4. Informações gerais sobre a COVID-19 e dados epidemiológicos

Fonte: Criação dos alunos do sétimo período de Biomedicina-UGB
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