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RESUMO 

Os desafios na área do ensino do ensino superior da Fisioterapia em 2020 são muitos, 
devido ao cenário mundial da pandemia do COVID
então, estavam acostumados com a
depararam-se com um novo cenário: prática remota de ensino, regulamentada pelo MEC 
através das Portarias Nº 343, de 
544, de 16 de junho de 2020. Desta forma, docentes foram estimulados a desenvolver novas 
práticas de ensino, que motivassem os acadêmicos. Acrescenta
práticas de ensino desse grupo de estagiários era geralmente desenvolvida com usuários do 
SUS, quando de forma presencial. Neste contexto, surgiu o interesse em realizar uma 
atividade remota, que envolvesse docentes, discentes do curso de Fisioterapia da 
Faculdade Santa Terezinha/CEST com a comunidade em geral, para disseminar 
conhecimentos, atingindo objetivos
profissionalizante. Trata-se de relato de experiência de ensino remoto, com o seminário 
acadêmico intitulado “Práticas em Fisioterapia: conhecendo a Clínica
O evento foi realizado de forma on
período de 22/06/2020 a 09/07/2020, no turno matutino, com 6 supervisores docentes e 33 
discentes, com as apresentações dos setores de Fisioterapia Aquática, Pediátrica, 
Respiratória, em Uroginecologia e Ob
etapas foram constituídas por: elaboração e discussão do projeto; divulgação nas redes 
sociais e pelo aplicativo Whatsapp dos flyers de cada dia do evento; construção das 
apresentações pelos grupos de dis
grupo de estágio realizou a apresentação em um dia e hora previamente definidos, com 
tempo estipulado de apresentação de quinze minutos para cada discente, utilizando 5 a 7 
slides por acadêmico. O pro
apresentações e, ao término das mesmas, havia um momento de discussão sobre os temas 
abordados, com todos os presentes. Concluí
adotado foi exitoso, tendo havido ade
os dias do evento, tendo o objetivo de popularização da ciência sido alcançado.

 

Palavras-chave: Comunidade; Ensino; Fisioterapia; Seminário; Tecnologia 
Educacional. 
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Os desafios na área do ensino do ensino superior da Fisioterapia em 2020 são muitos, 
devido ao cenário mundial da pandemia do COVID-19. Professores e discentes que, até 
então, estavam acostumados com a prática de ensino presencial durante os estágios, 

se com um novo cenário: prática remota de ensino, regulamentada pelo MEC 
, de 17 de março de 2020, Nº 473, de 12 DE 

. Desta forma, docentes foram estimulados a desenvolver novas 
práticas de ensino, que motivassem os acadêmicos. Acrescenta-se a esse cenário, que as 
práticas de ensino desse grupo de estagiários era geralmente desenvolvida com usuários do 

rma presencial. Neste contexto, surgiu o interesse em realizar uma 
atividade remota, que envolvesse docentes, discentes do curso de Fisioterapia da 
Faculdade Santa Terezinha/CEST com a comunidade em geral, para disseminar 
conhecimentos, atingindo objetivos similares à realidade do campo do estágio 

se de relato de experiência de ensino remoto, com o seminário 
acadêmico intitulado “Práticas em Fisioterapia: conhecendo a Clínica-Escola APAE/CEST”. 
O evento foi realizado de forma on-line, através da plataforma digital Google Meet, no 
período de 22/06/2020 a 09/07/2020, no turno matutino, com 6 supervisores docentes e 33 
discentes, com as apresentações dos setores de Fisioterapia Aquática, Pediátrica, 
Respiratória, em Uroginecologia e Obstetrícia, no Setor Adulto e Escola de Posturas. As 
etapas foram constituídas por: elaboração e discussão do projeto; divulgação nas redes 
sociais e pelo aplicativo Whatsapp dos flyers de cada dia do evento; construção das 
apresentações pelos grupos de discentes, orientados por seus supervisores docentes; cada 
grupo de estágio realizou a apresentação em um dia e hora previamente definidos, com 
tempo estipulado de apresentação de quinze minutos para cada discente, utilizando 5 a 7 
slides por acadêmico. O professor de cada grupo de estágio foi o moderador das 
apresentações e, ao término das mesmas, havia um momento de discussão sobre os temas 
abordados, com todos os presentes. Concluí-se que o modelo de seminário acadêmico 
adotado foi exitoso, tendo havido adesão e participação da comunidade em geral, em todos 
os dias do evento, tendo o objetivo de popularização da ciência sido alcançado.
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