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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )   EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

DESCOMPLICANDO A FISIOLOGIA HUMANA ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

E DE METODOLOGIAS ATIVAS: PROJETO EUREKA 

Lorena Barreto (lorena96barreto@gmail.com)1 

Matheus Ribeiro (mhribeiro99@gmail.com)2 

Nágila Taline Brotto (nagila1999@gmail.com)3 

Henriette Rosa de Oliveira Emilio (henry.emilio@gmail.com)4 

 

Resumo: A Fisiologia Humana é uma disciplina básica ministrada nos primeiros anos dos cursos das áreas de 

Ciências Biológicas e da Saúde. A compreensão dos sistemas orgânicos e a interação entre eles é um processo 

complexo, que justifica a dificuldade de muitos acadêmicos. Os modelos tradicionais, engessados e repetitivos, 

não são mais eficientes e atrativos para as gerações atuais, inseridas numa rotina de informações obtidas de forma 

rápida e facilitada pelas mais diversas tecnologias da informação e comunicação (TIC). O uso de metodologias 

ativas e de redes sociais, tais como o Facebook, são recursos eficientes no processo de ensino-aprendizagem, 

inclusive no ensino superior. O presente projeto visou associar as metodologias tradicionais e ativas aplicadas 

através do atendimento presencial ou de publicações na página do projeto.  De março a julho de 2019, a página 

teve 234 seguidores, sendo 84% mulheres e com idade entre 18 e 24 anos. As publicações alcançaram 2874 

pessoas, sendo 2809 no Brasil, 25 em Portugal, 11 nos EUA, 6 na Alemanha e 23 em países diversos. Através da 

página, apenas 9 pessoas solicitaram atendimento presencial ou online, indicando a necessidade de maior 

divulgação e/ou modificação das estratégias de atendimento.  

Palavras-chave: Ensino; Fisiologia Humana; Facebook; Metodologias Ativas. 

1Moderadora da página (apresentadora do trabalho); Universidade de Estadual de Ponta Grossa; acadêmica do 
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2Moderador da página e responsável pelo atendimento presencial e online; Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

acadêmico do curso de Farmácia (mhribeiro99@gmail.com). 
3Moderadora da página; Universidade Estadual de Ponta Grossa; acadêmica do curso de Farmácia 

(nagila1999@gmail.com) 
4Coordenadora do projeto; Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(henry.emilio@gmail.com). 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

EUREKA - DESCOMPLICANDO A FISIOLOGIA HUMANA 1ª EDIÇÃO  

PÚBLICO-ALVO  

Alunos de cursos de graduação das áreas de Ciências Biológicas e Saúde da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (atendimento presencial) e de outras instituições de 

ensino fundamental, médio ou superior (atendimento online através da página do projeto) e 

candidatos a vagas nos cursos de mestrado/doutorado da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (atendimento presencial) e de outras instituições (atendimento através da página do 

projeto) visando promover grupos de discussões para revisão de conteúdos de fisiologia e 

fisiopatologia humana exigidos nas provas de admissão nos programas de pós-graduação. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil (atendimento presencial), entretanto a página do 

Facebook possibilitou um ampla abrangência (nacional e internacional).  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (sala 57A, bloco M, Campus de Uvaranas). 

JUSTIFICATIVA 

O termo " EUREKA" é uma interjeição mundialmente conhecida que significa "achei", 

"descobri", "encontrei" e que reflete o entusiasmo de quem amplia os seus conhecimentos. É 

justamente esse entusiasmo que o presente projeto proposto visou resgatar. A Fisiologia 

Humana é considerada por muitos acadêmicos como uma disciplina muito complexa e de difícil 

compreensão. Os acadêmicos estão cada vez menos receptivos aos métodos tradicionais de 

ensino e necessitam de alternativas mais dinâmicas, ou seja, que se aproximem mais da sua 

atual rotina. Segundo O’Flaherty e Phillips (2015) as instituições, inclusive as de ensino 

superior, necessitam sofrer transformações, adaptando-se as necessidades contemporâneas. De 

acordo com Andrews et al. (2011) muitas das dificuldades de aprendizagem podem ser 

atribuídas ao papel passivo desempenhado pelo aluno durante as aulas tradicionais. As 
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metodologias ativas e o uso de recursos tecnológicos têm se mostrado muito eficiente no 

processo de ensino-aprendizagem, inclusive no ensino superior.  Os acadêmicos estão 

amplamente familiarizados com diversas tecnologias Web 2.0 (tais como redes sociais, 

podcasts, aplicativos, mundos virtuais) e esses são importantes recursos na facilitação e 

consolidação da aprendizagem (SCHERER & FARIAS, 2018).  O Facebook, por exemplo, é 

uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo, sendo uma das principais redes 

utilizadas pelos universitários. Segundo dados obtidos em abril de 2019 pelo STATISTA, 

importante site alemão de estatística, o Brasil é o terceiro país em número de usuários no 

Facebook, perdendo apenas para a Índia e os Estados Unidos (STATISTA, 2019).   

O Facebook é uma rede de fácil acesso e apresenta uma grande quantidade de 

ferramentas que permitem não somente o encontro virtual entre pessoas, mas também a 

divulgação e compartilhamento de diversas informações, interação rápida e ampla discussão 

dos mais diversos temas. O presente projeto propôs a criação de uma página no Facebook como 

uma alternativa pedagógica para o ensino e discussão extraclasse da Fisiologia Humana, assim 

como das disciplinas relacionadas tais como a Fisiopatologia Humana e a Farmacologia. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Disponibilizar em uma página na rede social Facebook conteúdos atrativos e de fácil 

compreensão relacionados a disciplina de Fisiologia Humana e utilizar essa mesma página 

como um canal direto de comunicação para discussão de diversos temas e agendamentos de 

atendimentos (presenciais e/ou à distância).  

Objetivos Específicos  

-  Desenvolvimento e manutenção de uma página na internet - Facebook com conteúdos atuais 

relacionados à Fisiologia Humana. 

- Atendimento presencial (individual ou em grupo), agendados através da página, para 

discussão de temas relacionados a  Fisiologia Humana com alunos dos cursos de graduação em 

Ciências Biológicas e Saúde da Universidade Estadual de Ponta Grossa  e  futuros candidatos 

aos cursos de mestrado e doutorado que desejem aproveitar as discussões na sua preparação 

para o ingresso nos cursos de pós-graduação.  
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METODOLOGIA 

Este trabalho se refere a etapa do projeto “Eureka: descomplicando a Fisiologia 

Humana” realizada no período de dezembro de 2018 a julho de 2019. Nesta etapa as seguintes 

atividades foram desenvolvidas: desenvolvimento e manutenção da página do projeto no 

Facebook e encontros presenciais para discussão de temas relacionados a disciplina de 

Fisiologia Humana. As atividades desenvolvidas estão detalhadas abaixo: 

1. Página EUREKA- Descomplicando a Fisiologia Humana: a página foi desenvolvida e 

mantida pelos discentes extensionistas e professores participantes do projeto. A página contém 

assuntos básicos, atualidades, esquemas, mapas conceituais, resumos, figuras e vídeos que 

auxiliam na maior compreensão dos sistemas fisiológicos. Através do ícone “enviar mensagem” 

(Messenger) foram realizados agendamentos dos atendimentos presenciais e foram respondidas 

(online – utilizando o próprio Messenger ou via Whatsapp) as dúvidas enviadas pelos visitantes. 

Os dados referentes ao perfil dos visitantes da página, o número de visitas e o alcance das 

publicações foram obtidos a partir da dados estatísticos fornecidos pelo próprio Facebook.  

2. Semanalmente foram disponibilizadas 8 horas para o atendimento presencial (sala 57A, 

bloco M, campus Uvaranas, UEPG) dos visitantes da página que desejassem discutir os diversos 

assuntos relacionados a Fisiologia Humana. Os encontros foram mediados pelos discentes 

extensionistas (acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa) e 

supervisionados pelos professores participantes do projeto, sendo utilizadas nessas discussões 

tanto metodologias tradicionais quanto ativas (mapas conceituais, grupos de discussão, jogos, 

práticas, etc). 

RESULTADOS 

A análise de dados da página do Facebook “Eureka – Descomplicando a Fisiologia 

Humana” foi realizada no período de 03 de março (início das atividades da página) a 05 de 

julho de 2019. Neste período, a página teve 234 seguidores, sendo este um número bastante 

satisfatório, considerando-se que é uma página com enfoque educativo, sem cunho humorístico 

e que não contém propagandas ou sistemas de impulsionamento pagos. Foram realizadas 

análises dos dados demográficos dos seguidores da página e foi verificado, dentro da análise 

por gênero, a seguinte distribuição dos visitantes: 84 % do sexo feminino e 16 % do sexo 

masculino. A faixa etária mais atingida pela página foi a de 18 – 24 anos, sendo 40 % mulheres 
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e 5% homens. Já a faixa etária menos atingida foi a de pessoas com mais de 65 anos, 

correspondendo a apenas 1% das mulheres que visitaram a página (Figura 1). Cerca de 226 dos 

seguidores da página utilizam o Facebook em português (Brasil), 3 em inglês e 3 em português 

(Portugal).  Com relação ao país de origem, 229 residiam no Brasil e 1 seguidor em cada um 

dos seguintes países: Alemanha, Estados Unidos da América e Portugal. Dos que habitam no 

Brasil, 152 moram em Ponta Grossa, 13 em Curitiba, 11 em Cascavel, 7 em Telêmaco Borba e 

6 em Castro (todas cidades do Paraná). Esse resultado pode ser explicado com relação ao círculo 

pessoal dos administradores da página envolver as cidades citadas. 

 

Figura 1. Distribuição dos visitantes da página com relação ao gênero e a faixa etária  

 (período de março a julho/2019). 

 

Fonte: Página “Eureka: descomplicando a Fisiologia Humana / Facebook (2019). 

As visualizações na página seguiram padrões de picos por decorrência dos dias 

escolhidos, sendo que a maioria ocorre na terças e sextas-feiras. O maior pico de visualizações 

na página ocorreu no início do mês de março, provavelmente por se tratar do mês de lançamento 

da página. Foram alcançadas cerca de 2.874 pessoas no período de vigência da página, sendo 

que o maior ponto de alcance ocorreu entre os dias 22 a 29 de junho, fato que pode ser explicado 

por decorrência de uma publicação sobre Sistema Nervoso Autônomo com alto número de 

compartilhamentos. Nessa publicação o conteúdo foi apresentado de forma mais direta e 

objetiva. A boa aceitação desse formato acabou direcionamento as demais publicações, que a 

partir desse período passaram a ser apresentadas dessa forma. Cerca de 72 % do público 
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alcançado (total de 2.874 pessoas) foi de mulheres. Na análise por faixa etária, 33% das pessoas 

alcançadas pelas publicações apresentavam entre 18 e 24 anos, sendo esse público representado 

por 21 % de mulheres. O segundo grupo mais alcançado foi na faixa etária de 25 a 34 anos, 

correspondente a 27% das pessoas alcançadas. A partir da página os acadêmicos também 

realizaram contato para agendamento de encontros presenciais ou discussões online. O número 

de contatos através da página foi de apenas nove pessoas, sendo que quatro delas solicitaram 

atendimento presencial e cinco solicitaram atendimento de forma online. Todos os 

atendimentos agendados tinham como objetivo tirar dúvidas e questionamentos sobre os 

diversos temas relacionados à Fisiologia Humana.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O número de visitas e o alcance das publicações da página do Facebook demostraram 

um resultado bastante satisfatório, com significativa interação dos visitantes e 

compartilhamentos dos conteúdos.  O maior alcance de publicações mais diretas (texto curto e 

apresentação clara) confirmam a necessidade do público da página por informações que possam 

ser obtidas de forma rápida e objetiva. Por outro lado, o número de contatos para discussões ou 

para tirar dúvidas online ou presencial foi abaixo do esperado, indicando a necessidade de maior 

divulgação e/ou da reformulação da forma de divulgação ou até mesmo modificação da 

proposta de atendimento presencial.  
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