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 Perfil digital dos alunos ingressantes na graduação em enfermagem 

 

Introdução:  

Os ingressantes na graduação em enfermagem encontram hoje em dia novos 

métodos de aprendizagem baseados nas tecnologias atuais principalmente a 

internet e através dela podendo usufruir de fóruns de discussão e outros recursos 

providos na internet . 

Estas ferramentas vem agregar conhecimento e informação ao ensino presencial 

tradicional da área de saúde. 

No Brasil o uso dessas ferramentas tecnológicas se baseiam nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e na Portaria n° 4059 /04 do Ministério da Educação, 

limitando-se a 20% de matérias semipresenciais da carga horária do curso. E 

por meio também do Decreto n ° 5.662, que definiu a Educação a Distância 

(EaD), através de tecnologias da informação e comunicação.  

Apesar de muitas informações online e trocas de experiências entre profissionais 

nos meios digitais, fica comprovado que os alunos de graduação em 

enfermagem não conseguem discernir as informações publicadas de maneira 

correta, por exemplo, sobre as DSTs, mas contribui para isso a escassez de 

publicações com maior confiabilidade e verdade ou conhecimento científico.  

Para a o graduando de enfermagem é importante se familiarizar com as 

tecnologias e ferramentas oferecidas para pesquisas na internet, para ter acesso 

a fóruns de discussão para trocas de experiências, que é uma forma de 

educação a distância (EaD). É importante também a possibilidade de se realizar 

as disciplinas em ambiente virtual, pois o cotidiano muitas vezes não permite a 

disponibilidade de tempo e com o ambiente virtual, podemos acessá-lo de 

qualquer local e a qualquer hora, assim proporcionando a possibilidade de 

termos autonomia nos estudos.  

Objetivo: 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e descrever o perfil digital dos 

alunos ingressantes no curso de graduação em enfermagem. 
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Método  

Pesquisa de revisão de literatura bibliográfica narrativa e exploratória que utiliza 

textos na íntegra das bases de dados LILACS, Scielo e MedLINE dos últimos 5 

anos, nos idiomas português, espanhol e inglês, que atendem ao objetivo da 

pesquisa. A análise dos resultados compreenderá a leitura e análise crítica e 

comparativa.Os Descritores obtidos através do DeCS/MeSH ultilizados foram:  

Educação em Enfermagem, Estudantes de Enfermagem, Estudantes e 

Tecnologia Educacional. Palavras chave complementares foram: Curso de 

enfermagem, Tecnologia,  Alunos, Estudantes, Educação, Ensino em 

Enfermagem, Alunos de enfermagem, Estudantes de Enfermagem, Enfermeiros 

Estudantes. 

 

 

 

 

Quadro 1. Seleção de artigos em bases de dados. 

 Artigos 
encontrados 

Artigos 
Excluidos 

Artigos 
Selecionados 

Resultado 
de Busca 

Scielo 15 7 8 966 

Lilacs 8 0 8 100 

Mediline 10 1 9 500 

Total 34 8 25 1566 

 

Os autores do presente estudo estão em fase de análise dos artigos 

selecionados. De acordo com artigos analisados até o momento existem 

correlações positivas entre o uso de redes sociais pelos alunos para sua 

resiliência pessoal de grupo.Também mostram a importância de conhecer o 

perfil dos alunos e a opinião dos discentes relacionadas ao uso da tecnologia, 

as habilidades e conhecimentos em tecnologia, principalmente em relação ao 

uso de computadores com acesso a internet e sabendo da importância desses 

recursos como facilitadores nos estudos, existem certas dúvidas pelos alunos 

referente a disciplinas aplicadas a enfermagem em EAD, talvez por falta de 

informação ou utilização inadequada destes recursos. 
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