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  Por fim, conclui-se a importância do ensino online para a continuidade dos estudos dos alunos e colaboradores da instituições. Entretanto, alguns alunos 

apresentam dificuldades como acesso à internet, computador ou dispositivo móvel e desconhecimento das plataformas de ensino. 

          O Coronavírus trouxe vários impactos para o mundo e incertezas para diversos setores, inclusive o do ensino. Aulas caracterizadas 

como tradicionais necessitaram de mudanças durante a pandemia, o que gerou diversos movimentos na reorganização dos programas, com 

foco na utilização do ensino online, sem prejuízo para profissionais e estudantes da área da saúde1,2. Esse estudo tem por objetivo apresentar 

as estratégias de ensino online adotadas em diversos contextos de formação de estudantes e profissionais da área da saúde de um Cancer 

Center, além da participação dos mesmos. 

          Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, no que tange a reorganização dos programas educativos, assim como, os 

diversos públicos neles contidos. 
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          Foram utilizados para todos os públicos, a metodologia de ensino online: 

 

 

 

          A definição pela estratégia a ser utilizada para cada público, considerou os objetivos, conforme a Taxonomia de Bloom, as tipologias de 

conteúdo, metodologias ativas, além do método 6 Disciplinas, no que se refere à educação corporativa. 

          Participaram da estratégia de ensino: 

                                                              Quadro 1 – Participantes da estratégia de ensino 

458 - Educação em Saúde 

Aulas síncronas (ao vivo) 

Aulas assíncronas (aulas gravadas e atividades 

como quiz, fórum, wiki, e-book, vídeos etc) 
Moodle 

Teams®  


