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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo identificar as contribuições que a participação no projeto 

“Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no Ensino e Aprendizagem de Anatomia 

Humana”, trouxe para seus acadêmicos executores. Este projeto possibilita uma troca de saberes entre a 

universidade e a sociedade. Após questionar e analisar as opiniões dos executores, percebeu-se que a 

participação no projeto contribuiu de forma vantajosa para a formação docente, tornando-os reflexivos sobre 

suas futuras práticas pedagógicas, dessa forma, concluímos que a extensão universitária é um processo gerador 

de conhecimentos que contribui para a formação profissional e pessoal dos discentes executores.  
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NOME DO PROJETO 

 Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no Ensino e 

Aprendizagem de Anatomia Humana. 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Educação Física.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa é o município mais atingido, devido à localização da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no entanto, como se trata de um projeto que envolve 

meios de comunicação eletrônicos, o alcance total é imensurável, pois qualquer pessoa, em 

qualquer lugar, pode ter acesso às informações publicadas. 

                                                 
1  Discente executora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Ciências Biológicas. 

marcelyantonio@gmail.com 
2  Discente executora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Licenciatura em Ciências Biológicas. 

fernandafleck28@gmail.com  
3 Professor Doutor, vinculado ao Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

jfcjustus@uepg. 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Online (a partir do bloco M, Centro Anatômico).  

JUSTIFICATIVA 

O projeto surgiu a partir da necessidade de ultrapassar os limites das metodologias 

tradicionais de ensino presentes nas instituições de ensino superior, por meio de postagens 

feitas pelos acadêmicos dos cursos de licenciatura em ciências biológicas e educação física no 

blog nomeado “Anatomia em Foco 2018”.  

OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo expandir o acesso à conteúdos científicos contextualizados 

através da internet, proporcionando a sociedade externa um contato com o meio acadêmico, 

além de facilitar o ensino e a aprendizagem do público alvo (acadêmicos dos cursos de 

licenciatura em ciências biológicas e educação física) em anatomia humana, e contribuir para 

a formação docente dos acadêmicos executores. 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A FORMAÇÃO DOCENTE  

A universidade como entidade que oferece o subsídio para o conhecimento (SÍVERES, 

2013), assume um papel importante na formação de docentes e, para isso dispõe de várias 

estratégias que contribuem para uma formação de qualidade. 

A extensão universitária associada ao ensino e à pesquisa, princípios indissociáveis, 

podem contribuir significativamente para a construção da identidade profissional do docente 

em formação, pois reúne saberes e práticas que são essenciais para o educador (LOPES; 

COSTA, 2016). Essa indissociabilidade é um processo pedagógico que contribui para a 

formação profissional (SÍVERES, 2013), e pessoal de seus estudantes (ALMEIDA, 2012).  

As atividades extensionistas integram a teoria e prática numa comunicação com a 

sociedade, possibilitando uma troca de saberes entre ambos, por meio desta ação acontece a 

construção de novos conhecimentos, portanto, é um dos caminhos para desenvolver uma 

formação acadêmica completa (MANCHUR et al, 2013), contribuindo assim, para uma 

eficiente gestão da prática pedagógica.  

Os métodos tradicionais de ensino utilizados pelos professores não têm ajudado 

significativamente o escolar em seu processo de aprendizagem. A utilização das TICs é uma 

alternativa, mas ainda é um desafio presente na formação de professores que exige a 
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reformulação da pratica docente, em busca de processos educacionais que permitam a 

publicação de conhecimento cientifico e a interação dos mesmos, possibilitando uma 

aprendizagem mais significativa (MERCADO, 2010).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão em todos os lugares, 

praticamente todos os tipos de público utilizam estes recursos em seu dia a dia. Seu potencial 

comunicacional e informacional lhe torna uma ferramenta interessante a ser inserida no 

âmbito escolar (SILVA; ORKIEL, 2018), buscando pelas tão almejadas transformações 

educacionais, refletidas, consequentemente, nos demais espaços sociais (SILVA; ORKIEL, 

2018).  

METODOLOGIA 

Após selecionar 6 alunas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para 

assumir as funções de moderadoras no projeto, o professor coordenador, realizou orientações 

sobre a criação e a manutenção do blog que seria utilizado para a realização de uma atividade 

avaliativa com alunos do ensino superior.  

Após a criação e formatação do blog disponível no endereço online: 

<http://anatomiaemfoco2018.blogspot.com/>, deu-se início a atividade avaliativa 

desenvolvida pelo público alvo, os acadêmicos do primeiro ano dos cursos de licenciatura em 

ciências biológicas e educação física, que elaboravam postagens sobre os conteúdos 

abordados na disciplina de Anatomia Humana. Este material era enviado para um e-mail onde 

as acadêmicas executoras realizavam o processo de avaliação, posteriormente, os posts eram 

publicados no blog. Após a realização da postagem, o público alvo também tinha a função de 

comentar com referenciais teóricos os materiais dos colegas, esses comentários também eram 

avaliados pelas moderadoras. Parte da nota era atribuída a postagem, e a outra parte aos 

comentários. 

Ao término do projeto, foi aplicado um questionário com oito questões para as seis 

acadêmicas, com objetivo de identificar as contribuições que a participação no projeto trouxe. 

A presente investigação enquadra-se na perspectiva da pesquisa qualitativa, uma vez que 

envolve a obtenção de dados descritivos.  

RESULTADOS 

Os resultados foram obtidos a partir de um questionário respondido pelas acadêmicas 

executoras do projeto. De forma a conservar a identidade das extensionistas, as nominamos de 

discente 1 a discente 6.  

http://anatomiaemfoco2018.blogspot.com/
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De acordo com a avaliação das discentes executoras, a participação no projeto foi algo 

muito benéfico para seu desenvolvimento, tanto pessoal, como acadêmico. Pode-se observar 

os dados no gráfico da Figura 1. 

Figura 1 – Avaliação das extensionistas sobre a participação no projeto de extensão. 

 

Legenda: 66,7% das participantes consideraram a participação neste projeto como sendo muito boa e outras 

33,3% como boa. 

Com a participação em projetos de extensão, espera-se um amadurecimento do 

acadêmico participante, tendo um reflexo em seu futuro profissional, lhe preparando para o 

que está por vir (MORAIS et al., 2016). Considerando a experiência das moderadoras no Blog 

Anatomia em Foco 2018, foi questionado se esse meio contribuiu para seu amadurecimento 

profissional. Segundo elas, participando do projeto foi possível aprender a utilizar TICs como 

um instrumento de ensino, puderam desenvolver parâmetros de avaliação e correção, o que 

proporcionou um maior contato com as práticas pedagógicas e sim, um amadurecimento 

profissional. 

Outra questão abordada foi como a participação das extensionistas contribuiu para a 

construção ou aprofundamento do conhecimento científico (contextualizado ou não), acerca 

da Anatomia Humana. Nas respostas observou-se que, como se trata de publicações 

relacionadas a Anatomia humana, a maioria delas sendo curiosidades, as participantes se 

interessavam e foram além com as pesquisas acerca daquele conteúdo, conhecendo novos 

assuntos e/ou revisando conteúdos já trabalhados. Como podemos observar na resposta da 

discente 5: “[...] a participação no blog foi muito importante, pois ao realizar a correção das 

postagens, precisei ler todo o conteúdo e ver se realmente estava correto, para isso era 

necessário procurar saber sobre aquele determinado assunto em referencias confiáveis 

(livros de anatomia e fisiologia humana). ”  

Um dos critérios de avaliação das postagens era a aplicação didática, um princípio 

pedagógico que direciona a prática docente de modo a torná-la mais eficiente. Desta forma, 

foi perguntado se a participação no blog como moderadoras, contribuiu ou poderá contribuir 

para a aplicação didática e gestão do conhecimento cientifico, no âmbito escolar. Com analise 

das respostas, pode-se verificar que sim, segundo elas a aplicação didática é uma maneira 

eficaz para que o conhecimento seja consolidado, saber articular os assuntos e como aplica-

los faz toda diferença, inclusive uma das alunas já usou esse princípio pedagógico na 
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realização do seu estágio, enfatizando ainda mais a contribuição no âmbito escolar. A discente 

3, revela que foi possível conhecer novas formas de ensinar, e fará uso delas em sua prática 

docente: “[...] ao corrigir a aplicação didática, foi possível conhecer várias estratégias de 

ensino que com certeza aplicarei nas minhas futuras práticas em sala de aula. ”  

O blog Anatomia em Foco contava com ferramentas como o slide automático e top 10, 

que atuaram como “divulgadores do conhecimento” que foram criados pelas moderadoras, as 

quais periodicamente realizavam sua manutenção. Tendo em vista esta experiência, em 

resposta ao questionário as extensionista argumentaram ter preparo para criar outras páginas 

com conteúdo científicos e com recursos que divulguem e chamem a atenção dos alunos, 

conforme cita a discente 2: “[...] quando criamos o blog, pensamos também em como chamar 

a atenção dos alunos e divulgar todo aquele conhecimento, essas ferramentas foram 

pensadas com esse objetivo, dessa forma, quando eu estiver atuando na escola, também 

pensarei em formas de chamar a atenção dos alunos para que eles possam se interessar pelo 

assunto e aprender.”.  

Para finalizar, seguem alguns relatos positivos das acadêmicas extensionistas sobre as 

contribuições do projeto para seu desenvolvimento profissional e/ou pessoal: 

Discente 1: “Acredito que o projeto proporcionou grande conhecimento para mim. Me 

ajudou a crescer tanto profissionalmente como pessoalmente. Aprendi a usar o Blogger, a 

fazer slides, etc. Além de todo conhecimento relembrado/criado no decorrer do projeto .” 

Discente 4: “O projeto traz diversas contribuições, como por exemplo, a experiência 

que nos traz de correção de atividades, seguindo parâmetros propostos para que haja uma 

avaliação de fato, que seja justa com os alunos. Também traz uma maior experiência sobre a 

responsabilidade que é necessária, pois é preciso seguir um calendário de atividades, sem ser 

interrompido, pois é necessário que os alunos recebam o feedback de suas atividades 

mandadas, para que mantenham o interesse nas atividades realizadas.” 

Analisamos aqui alguns pontos importantes que foram elencados pelas discentes sobre 

as contribuições que o projeto lhes trouxe.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados, podemos concluir que a participação das 

acadêmicas no projeto “Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 

Ensino e Aprendizagem de Anatomia Humana” lhes dera subsídios para melhor desempenhar 

suas futuras práticas educacionais, pois a atividade extensionista promoveu o contato com 

estratégias inovadoras de ensino, bem como possibilitou um aprofundamento do 
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conhecimento científico acerca da anatomia humana e das TICs, contribuindo de forma 

vantajosa para a formação docente das acadêmicas que fazem parte. 
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