Educação profissional e tecnológica
e as transformações em tempos de
pandemia: (re) aprendendo o ensino, a
pesquisa e a extensão.
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Resumo: Doença que se espalhou pelo mundo com origem na cidade de Wuham na China em
2019 foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde - OMS em 11 de março de 2020,
como Covid-19. No Brasil os seus impactos resultaram até o momento em 616.018 mil
mortos apontando como índice de letalidade 2,8%1. Políticas públicas foram realizadas pelos
governos: municipal, estadual e federal no sentido de diminuir danos, no entanto, eles
existiram, e impactaram a sociedade e a economia com destaque o mundo dos negócios.
Diante deste cenário, impactados ainda pela falta do capital de giro, tecnologia e inovação
aplicada, os micro, pequenos e empreendedores individuais sentiram ainda mais e
reagiram de acordo suas próprias possibilidades. Este estudo procurou identificar ações deste
seguimento na cidade de Boa Vista/RR para manter a competitividade. Considerou para fins
de estudo os acontecimentos do período 2019/2020. Metodologicamente a pesquisa tem
caráter exploratório, trabalhou com o instrumento survey onde foi coletado informações
secundárias em sites institucionais de governo e dados primários em pesquisa respondidas a
20 empreendedores locais, com margem de erro de 18,40%. e, confiabilidade de 90%. E em,
entrevista com Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RR,
como resultado apoio a inovação e transformação de processos. Identificou-se que o setor de
serviços conseguiu sobressair a crise com muita inovação e utilização de redes sociais,
utilizando de bancos como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, como suporte
económico.
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