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Re(significar) as ações acadêmicas com novas práticas, em tempos de pandemia 

Do ensino básico ao superior, a pandemia da Covid-19 trouxe muitas 

consequências educacionais, entre elas o reforço das desigualdades e a 

imposição da segregação. Nessa perspectiva, muitas instituições 

interromperam suas atividades de graduação por tempo indeterminado, como 

foi o caso da Universidade Federal do Pará. Entretanto, como houve 

flexibilização para as ações extensionistas e de pesquisa, guardando as 

necessárias adaptações, pode-se (re)significar o projeto de extensão recém-

liberado para a execução, originalmente toda presencial, intitulado “Promoção 

de Saúde Quaternária: os riscos e efeitos da polifarmácia e da automedicação 

em idosos”.  

Para repensar em um novo processo de trabalho, o grupo formado por duas 

docentes coordenadoras e cinco estudantes de medicina de diferentes 

semestres, passou a se reunir periodicamente por plataformas digitais, 

entendendo a necessidade de não deixar que este distanciamento fosse 

impeditivo para as ações educativas, bem como também se mantivesse um 

canal de diálogo entre os envolvidos. A partir desse planejamento virtual, 

foram desenvolvidos dois produtos, cuja temática principal envolveu a 

proteção da população idosa em tempo de pandemia. O primeiro produto foi 

uma cartilha física com as principais perguntas da população quanto às 

medidas de prevenção e controle, seguidas das respostas com linguagem 

simples e acessível. Estas foram entregues na unidade de saúde envolvida no 

projeto para serem distribuídas para a comunidade atendida. Em paralelo, um 

vídeo com o mesmo teor foi produzido e divulgado por via digital, esperando 

um maior alcance.  
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Na atualidade, este grupo extensionista prepara um projeto de pesquisa com 

intuito de verificar o uso de medicações pela população idosa no momento da 

pandemia, com questionário on-line para coleta de dados. Portanto, desafios 

são inúmeros, trazendo uma necessidade de reformular projetos iniciais, 

mudança de paradigmas de ensino-aprendizagem, além de reajustar as 

formas de comunicação para que se para se mantenha aceso esse convívio tão 

necessário nas escolas, bem como o auxílio à população.  

Este momento é de compreensão e esperança. Compreensão para 

entendermos que a realidade do outro nem sempre é semelhante à nossa e a 

responsabilidade social deve se fazer presente, principalmente no mundo 

acadêmico, que, mais que um lugar de ensino, é um espaço de aprendizagem. 

E esperança para reconfortar os corações diante de um cenário mundial tão 

triste e catastrófico. Afinal, não são números, são vidas. E vidas sempre 

importam. 
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