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RESUMO

O Núcleo Acadêmico (NAS) é braço estudantil do Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul (SIMERS) e busca o fortalecimento da relação entre os
futuros médicos, faculdades e o sindicato. No ano de 2020, o NAS
completou 13 anos de atuação e se reinventou para manter seu
funcionamento e seus projetos em meio a pandemia de COVID-19. Relatar
a atuação e as atividades realizadas pelo Núcleo Acadêmico do SIMERS ao
longo do ano de 2020. Com sua atuação baseada em quatro principais
pilares: liderança, empreendedorismo, gestão e responsabilidade social,
os projetos realizados por essas diferentes vertentes tiveram que ser
reinventados, reestruturados ou adiados na gestão de 2020. Ao longo do
ano cerca de 63% das reuniões da diretoria foram online, o tradicional
Trote Solidário foi cancelado e o projeto de voluntariado “Ouvindo a Vida”
foi suspenso.  Ações voluntárias inovadoras foram implementadas, como
“EPI já” com arrecadação de tecidos para confecções de máscaras e
aventais de proteção; recebimento de fraldas geriátricas e produtos de
higiene e limpeza para o Lar Maria de Nazaré; coleta de quase 2 toneladas
de alimentos com apoio à lives; além do estímulo à doação de sangue e
agasalhos. O evento anual SemaNAS teve sua edição de forma online com
duração de 3 dias e com o tema “Residência Médica e outros caminhos da
profissão”, além de 9 lives apresentadas sobre diferentes temas.
Atualmente, há uma reestruturação do Trote Solidário e de outras ações
para que ocorram distintamente de maneira online no ano de 2021.
Foram produzidos trabalhos acadêmicos sobre educação médica e saúde
pública, dentre os quais 14 resumos originais, 6 deles aprovados no 58°
Congresso Brasileiro de Educação Médica - COBEM, relatando ações de
extrema relevância dentro do NAS como a importância do trote solidário e
a capacitação de acadêmicos de medicina para o voluntariado. No I
Congresso Online Internacional de Educação – CONIED, o trabalho “Ensino
a distância nos cursos de medicina do Rio Grande do Sul durante a
pandemia do coronavírus” ficou entre os 3 melhores; e 2 trabalhos foram
enviados ao 15 th Young European Scientist Meeting. Além dos resumos,
estão sendo realizadas outras duas pesquisas sobre o impacto da
pandemia nos estudantes de medicina do Rio Grande do Sul. Com mais de
700 associados, o NAS reestruturou suas atividades na gestão de 2020
garantindo a realização de ações sociais e de eventos de qualidade. Para
o ano de 2021, mudanças foram realizadas para efetivar o tradicional
Trote Solidário,  para manter as produções científicas e para dar
continuidade na criação de eventos pertinentes. O NAS atingiu no ano de
2020 seu objetivo de aproximar os estudantes de todo estado,
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contribuindo para complementação de habilidades dos futuros médicos.
Houve um aumento no desenvolvimento das atividades científicas, assim
como maior número de produção de projetos e conteúdos online. Nesse
contexto, visamos a modalidade híbrida de gestão e projetos  no ano de
2021, além de estimularmos que outras entidades médicas desenvolvam
diretórios acadêmicos voltados a contribuir com estudantes de medicina e
a sua formação.
PALAVRAS-CHAVE: Medicina, Estudante, Pandemia, Gestão
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