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EXTENSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA EXPERIÊNCIA NA CLÍNICA DE
FONOAUDIOLOGIA DA UFRGS.
Justificativa: a pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2 gerou mudanças
diretas e indiretas no ambiente acadêmico. Entre as mais evidentes, estão as, ainda
em construção, reorganizações do aprender, trabalhar e atender à comunidade.
Objetivo: refletir sobre a vivência da extensão na modalidade virtual da Clínica de
Fonoaudiologia da UFRGS, em projeto desenvolvido por professores,
fonoaudiólogos e estudantes de Fonoaudiologia. Metodologia: a atividade, prevista
para ser presencial, teve início durante a pandemia, assim as estratégias foram
repensadas. As atividades ocorrem por meios virtuais, utilizando as plataformas
Zoom, Google Meet e Whatsapp. As reuniões consistem em abordar novas
estratégias, entre elas, reorganizar os procedimentos operacionais nas Clínicas de
Fonoaudiologia da UFRGS e elaborar um e-book e vídeos para capacitação de toda
a equipe no retorno às atividades presenciais. Resultados Parciais: o objetivo
inicial desta extensão foi prestar atendimento fonoaudiológico à comunidade,
proporcionando aos alunos uma experiência diferente daquela vivenciada em
estágios, porém, essas atividades foram impossibilitadas devido às restrições
impostas pela pandemia. A vivência nesse período permitiu visualizar possibilidades
de oferecer atividades de telefonoaudiologia e repensar aspectos do atendimento
fonoaudiológico para quando as atividades retornarem. Na construção do e-book
foram repensadas questões de biossegurança, as quais impactam diretamente no
dia a dia da Clínica de Fonoaudiologia. Além disso, está sendo realizada a migração
dos prontuários físicos para o sistema AGHUse, adotado pela Faculdade de
Odontologia, o que permitirá a modernização do serviço, agilidade nos atendimentos
e acesso aos dados dos usuários e organização de banco de dados. Este momento
requer adaptações e a equipe do projeto busca as adequações necessárias para
que o retorno às atividades presenciais aconteça de maneira segura. A extensão na
modalidade virtual agrega praticidade e flexibilidade por conta das tecnologias,
sendo este um momento de produção ativa de conhecimento e um recurso essencial
na formação do aluno.
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