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RESUMO 

  
Introdução: Frente a evolução da tecnologia em vários setores, aliar ferramentas digitais a 
serviço da educação é uma necessidade imprescindível. Tais ferramentas podem contribuir 
para minimizar dificuldade ao acesso a peças anatômicas naturais e sintéticas, que culminam 
em prejuízo ao processo de aprendizagem. Objetivo: Avaliar o impacto de website didático 
sobre o aprendizado de anatomia humana do sistema genital feminino em estudantes de 
medicina. Método: Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo e qualitativo 
através da aplicação de um instrumento de pesquisa. Resultados: Do total de entrevistados, 
83,1% fizeram uso do website didático. Desses, 100% afirmaram haver contribuição do 
website para o aprendizado de anatomia. A maior parte dos alunos utilizaram outros métodos 
de estudo concomitantemente. Foram encontradas mais vantagens em comparação a 
desvantagens no uso do website pelos estudantes. Discussão: O amplo uso da ferramenta 
pelos entrevistados reflete a atual fluência digital. Além disso, esse método de estudo 
possibilitou maior aprendizado em anatomia humana. O uso de outros métodos de estudo 
reforça a importância de aliar estratégias de ensino que se valem destas ferramentas como 
complemento ao ensino tradicional. Conclusão: Há uma tendência ao uso de ferramentas 
digitais que comprova a necessidade de incluir essa propensão ao ambiente de estudo, 
devendo esses serem complementares a educação convencional. Além disso, demonstra-se 
que meios digitais possuem impacto positivo sobre o processo de aprendizagem e possibilita 
que o estudante seja personagem principal na busca por seu conhecimento. 
 
Palavras-chave: Anatomia; Histologia; Educação Médica; Tecnologia da Informação. 
 
 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF A DIDATIC WEBSITE ON LEARNING IN 
HUMAN ANATOMY IN MEDICINE STUDENTS 

 
ABSTRACT 
 
Introduction: In view of the evolution of technology in various sectors, combining digital 
tools in the service of education is an essential need. Such tools can contribute to minimize 



difficulty in accessing natural and synthetic anatomical parts, which end up in impairing the 
learning process. Objective: To evaluate the impact of a didactic website on the learning of 
human anatomy of the female genital system in medical students. Method: This is a cross-
sectional study of quantitative and qualitative character through the application of a research 
instrument. Results: Of the total respondents, 83.1% used the didactic website. Of these, 
100% said that the website contributed to anatomy learning. Most students used other 
methods of study concurrently. More advantages were found compared to disadvantages in 
the use of the website by students. Discussion: The wide use of the tool by the interviewees 
reflects the current digital fluency. In addition, this study method enabled greater learning in 
human anatomy. The use of other study methods reinforces the importance of combining 
teaching strategies that use these tools as a complement to traditional teaching. Conclusion: 
There is a tendency to use digital tools that proves the need to include this propensity to the 
study environment, which should be complementary to conventional education. In addition, 
it is demonstrated that digital media have a positive impact on the learning process and 
allows the student to be the main character in the search for his knowledge. 
 
Keywords: Anatomy; Histology; Education, Medical; Information Technology.  



 
 

1 INTRODUÇÃO 

Com o advento das novas tecnologias, em especial a internet, houve uma modificação 

da dinâmica da sala de aula e aprendizado, sendo necessário cada vez mais encontrar formas 

de integração entre a tecnologia e o ensino, sendo que, recursos da internet surgem como 

ferramentas no ambiente educativo e contribuem qualitativamente no desenvolvimento de 

uma abordagem crítica e integrada de conteúdo1. 

Entende-se que o processo de aprendizagem é tão importante quanto o aprendizado em 

si, além disso, é possível observar a eficiência das estratégias de ensino que preconizam a 

maior independência do estudante2. Portanto, a identificação de estratégias que integrem 

aspectos bastante característicos da atual geração: o uso massivo das tecnologias e a 

necessidade de participar ativamente do processo de aprendizagem para que esse seja efetivo 

e atrativo tornam-se mais importantes e necessárias3.  

Aliado a estes fatores, os crescentes desafios na obtenção de peças anatômicas para o 

estudo de anatomia humana, assim como a qualidade das mesmas4, associadas a diversas 

estruturas que apresentam dificuldades em sua visualização decorrentes de sua localização 

intrínseca5, justificam a necessidade da utilização de técnicas alternativas de aprendizado de 

forma a complementar o conhecimento adquirido em sala de aula. 

Nesse âmbito, foi realizada a elaboração de um Website Didático de Morfologia 

Humana (SMH) contemplando as áreas anatomia, histologia, patologia e biologia celular, 

buscando preencher as lacunas de aprendizado que o aluno tem a partir do modelo tradicional 

de ensino. A iniciativa do projeto foi fomentada em um projeto de iniciação cientifica de 

alunos e professores de uma universidade no noroeste do Paraná.  A criação da plataforma se 

deu no intervalo de um ano contemplando diversos sistemas do corpo humano. Tendo como 

endereço < https://www.morfologiaunicesumar.com/>, o SMH visa despertar no aluno o 

interesse para fazer parte da história do conhecimento, de maneira proativa no processo de 

aprendizagem, seja realizando sessões pré-laboratoriais, estudos prévios ou aprofundamento 

após a realização das aulas.   

Nesse ambiente online o usuário é exposto a um conteúdo anatômico, de forma que 

quando apresentado a um contexto histológico, permita assimilar ambas as competências de 

forma contextualizada e integrada. Além disso, condiz com a necessidade de informações 

rápidas e de fácil acesso, à medida que o site oferece imagens de peças anatômicas naturais, 

esquemas e textos de apoio que despertam o interesse no aluno. 

O presente trabalho pretende, portanto, mensurar o impacto do uso de uma ferramenta 

online no processo de aprendizagem. Para isso será realizada a aplicação de formulários 
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elaborados pelos autores de forma a atestar os benefícios encontrados pelos usuários no 

momento de uso da ferramenta, bem como sua aplicação na realidade acadêmica. 

 

2 JUSTIFICATIVA  

Diante do entendimento da importância da criação de uma ferramenta integrativa que 

concilie o ambiente virtual com o de aprendizado, bem como do seu impacto científico, 

justifica-se o interesse no conhecimento de sua relevância no âmbito acadêmico através da da 

identificação da contribuição da ferramenta online sobre o processo de aprendizagem do 

usuário, facilitando sua progressão acadêmica, bem como, o desenvolvimento de habilidades 

e competências essenciais a prática clínica. 

Destaca-se ainda a relevância da importância do uso de ferramentas virtuais, tal atitude 

influenciará no desenvolvimento de outros projetos que instiguem a proximidade entre um 

ambiente de aprendizado e virtual. 

 

3 OBJETIVOS (Gerais e Específicos) 
3.1 Objetivos gerais: 

Avaliar o impacto da criação do website didático de morfologia humana sobre o 

aprendizado de anatomia do sistema genital feminino pelos acadêmicos matriculados no 

módulo temático Concepção e Formação do Ser Humano, na primeira série do curso de 

medicina de uma universidade no noroeste do Paraná. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

Analisar a aplicabilidade de uma ferramenta digital de aprendizagem; 

Entender o perfil do usuário e suas percepções sobre a utilização do ambiente online de 

ensino; 

Avaliar a influência do website sobre a aprendizagem dos usuários. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento da pesquisa 

Trata-se de estudo transversal de caráter quantitativo e qualitativo, considerando a 

construção de uma plataforma hospedando conteúdo de morfologia humana, com o objetivo 

de avaliar o impacto da ferramenta de ensino online sobre a aprendizagem. A avaliação se deu 

por meio da aplicação de instrumento que permitiu a obtenção de dados sobre a percepção na 

utilização e no aprendizado da anatomia do sistema genital feminino dos acadêmicos de uma 

instituição de ensino superior de Maringá/PR.  

Foram selecionados alunos matriculados no segundo semestre da primeira série do 

curso de medicina, cursando o módulo temático Concepção e formação do ser humano. Os 

critérios de inclusão foram: acadêmicos de ambos os sexos, estar presente no dia proposto 

para a coleta de dados, aceitar participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Excluíram-se aqueles que não manifestaram interesse em participar da 

pesquisa por meio da assinatura do TCLE, os menores de dezoito anos, os que não utilizaram 

a plataforma em seus estudos e não estar cursando o módulo de Concepção e formação do ser 

humano.   

Essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) para prévia 

avaliação, amparado pelas Resoluções nos. 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), no qual obteve a aprovação com o parecer de número 3.729.142.  A aplicação 

do instrumento transcorreu no período diurno, ao final de prova teórica da matriz curricular do 

curso, em um único dia, em dezembro de 2019.   

 

4.2 Instrumento 
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O instrumento foi composto por um total de 6 questões, que foram subdivididas em: a) 

Quatro questões com respostas “sim ou não” em que os entrevistados respondiam se haviam 

utilizado o website de morfologia humana em seus estudos, se o uso do website havia 

contribuído para a compreensão da disciplina de anatomia humana, se havia utilizado outro 

atlas de anatomia em seus estudos e se voltaria a utilizar o website; b) Uma questão de 

múltipla escolha com resposta única acerca do método de estudo de preferência do 

entrevistado, as respostas possíveis eram o website de morfologia, utilizou somente o website 

de morfologia e a possibilidade de assinalar a opção “outros”, em que o entrevistado poderia 

relatar de forma livre a sua opinião e; c) Duas questões de múltipla escolha em que havia a 

possibilidade de assinalar uma ou mais alternativas, acerca das vantagens e desvantagens 

encontradas no uso do website de morfologia humana a opção outros foi apresentada em 

ambas as questões. A aplicação do questionário foi realizada por duas pesquisadoras, nas 

dependências das salas de aula com autorização previa das professoras responsáveis pelas 

turmas. 

 
4.3 Tratamento estatístico 

Os dados coletados foram plotados em uma planilha do Microsoft Excel (Microsoft 

Corporation®, versão 2016, Redmond, WA). Posteriormente foram exportados para o 

Programa Estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, Version 23.0, 

Armonk, NY: IBM Corp.). Os resultados foram apresentados como distribuição de 

frequência. As associações das variáveis foram analisadas pelos testes do Chi-square e de 

Fisher, com 95% de intervalo de confiança e nível de significância de 5%. 

 

5 RESULTADOS  

Foram entrevistados 130 estudantes matriculados no módulo temático Concepção e 

Formação do Ser Humano, da primeira série do curso de Medicina, destes, 83,1% (n=108) 

afirmaram ter utilizado o SMH em seus estudos sobre a anatomia do sistema genital feminino 

e 16,9% (n=22) relataram não ter feito o uso da ferramenta (Tabela 1). 

Ao serem questionados se a utilização do SMH contribuiu para a compreensão do 

conteúdo ministrado na disciplina de anatomia humana, 100,0% (n=108) dos estudantes que 

utilizaram a ferramenta afirmaram que ela contribuiu para o entendimento acerca da anatomia 

do sistema genital feminino (Tabela 1). 
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Em relação a utilização concomitante de outro atlas de anatomia em seus estudos, 

dentre aqueles que fizeram uso do SMH, 82,3% (n=84) relataram ter utilizado outro atlas em 

seus estudos, enquanto 17,7% (n=18) referiram não ter utilizado outro atlas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição de frequência quanto a utilização do Site de Morfologia Humana 

(SMH), contribuição do SMH na compreensão da disciplina de anatomia humana e utilização 

de outros atlas de anatomia humana pelos acadêmicos da 1ª série do curso de medicina. 
Característica n Frequência (%) 

Você utilizou o SMH em seus estudos? Sim 108 83,1 

Não 22 16,9 

A utilização do SMH contribuiu para a 

compreensão da disciplina de anatomia 

humana? 

Sim 108 100,0 

Não 0 0,0 

Você fez uso de outro atlas de anatomia 

humana em seus estudos? 

Sim 84 82,3 

Não 18 17,7 

 

Dentre os estudantes que utilizaram o SMH, 64,0% (n=69) indicaram que este foi o 

método de estudo de sua preferência, 13% (n=14) revelaram utilizar apenas este método e 

23% (n=25) afirmaram preferir outros métodos de estudo (Figura 1), a exemplo desses, 

materiais disponibilizados pelos professores para estudo, monitorias e  anotações das aulas. 

 

 
Figura 1. Método de estudo de preferência dos acadêmicos da 1ª série do curso de medicina. 
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Ao correlacionar a utilização de outro atlas de  anatomia humana com a utilização do 

SMH, foi observado que dentre os acadêmicos que utilizaram tanto o SMH quanto outro atlas, 

71% (n=60) relataram que preferiram estudar pelo SMH e 29% (n=24) referiram preferir 

outros atlas ou outros métodos de estudo (Tabela 2). Já entre aqueles estudantes que não 

utilizaram outros atlas, 50% (n=9) afirmaram que preferiram estudar pelo SMH, 44% (n=8) 

utilizaram apenas o SMH e 6% (n=1) preferiu outros métodos  (monitorias, anotações das 

aulas, esquemas) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Correlação entre a utilização do Site de Morfologia Humana (SMH) e outro atlas de 

anatomia com o método elencado como o de preferência pelos acadêmicos da 1ª série do 

curso de medicina. 
Característica n Frequência (%) 

Método de estudo preferido pelos estudantes 

que utilizaram o SMH e outro atlas de 

anatomia humana 

SMH 60 71,0 

Outros métodos 24 29,0 

Método de estudo preferido pelos estudantes 

que utilizaram o SMH sem outro atlas de 

anatomia 

SMH 9 50,0 

Apenas SMH 8 44,4 

Outros métodos 1 5,6 

 

Ao serem questionados sobre as vantagens que encontraram no uso do SMH, 78,7% 

(n=85) elencaram o fácil acesso/ferramenta online, 68,5% (n=74) apontaram a organização do 

conteúdo, 63,0% (n=68) relataram a participação direta dos professores na elaboração do 

SMH, 78,7% (n=85) destacaram a qualidade das imagens e suas descrições, 5,6% (n=6) 

referiram outros. Não houve nenhum apontamento pelos entrevistados para a resposta “não 

encontrei vantagens” (Figura 2). 
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Figura 2. Vantagens do uso do Site de Morfologia Humana elencadas pelos acadêmicos da 1ª 
série do curso de medicina. 
 

Em relação as desvantagens que encontraram ao utilizar o SMH, 0,9% (n=1) dos 
acadêmicos afirmaram que o fato de ser uma ferramenta online é uma desvantagem, 5,6% 
(n=6) referiram a dificuldade de acesso, 31,5% (n=34) apontaram conteúdo incompleto, 
12,0% (n=13) indicaram o déficit nas descrições das imagens, 50,9% (n=55) relataram não ter 
encontrado desvantagens e 9,3% (n=10) responderam outros (Figura 3). Contudo, cabe neste 
resultado uma ressalva, considerando que o conteúdo disponibilizado para a avaliação dos 
estudantes foi a anatomia do sistema genital feminino, os acadêmicos podem ter apontado a 
opção “conteúdo incompleto” pelo fato do módulo temático envolver também a anatomia do 
sistema genital masculino, entretanto, este conteúdo encontra-se em desenvolvimento e, 
portanto, não fora ofertado para a avaliação dos estudantes.  
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Figura 3. Desvantagens do uso do Site de Morfologia Humana elencadas pelos acadêmicos 
da 1ª série do curso de medicina. 
 

Ao correlacionar a experiência de utilização do SMH com a possibilidade de utilizar 
novamente a ferramenta como método de estudo, 100,0% dos estudantes afirmaram que 
fariam uso desta no futuro para aprimorar seus estudos (Tabela 3). 
 
Tabela 3. Correlação entre a utilização do Site de Morfologia Humana (SMH) e a 
possiblidade de utilizar novamente a ferramenta entre os acadêmicos da 1ª série do curso de 
medicina. 

Característica Você utilizaria o site de Morfologia Humana 
novamente em seus estudos? 

n Frequência (%) 
Você utilizou o SMH em 

seus estudos? 
Sim 108 100,0 
Não 0 0,0 

 
 

DISCUSSÃO 

Com base nos resultados encontrados foi observado que a alta porcentagem de 

acadêmicos que tiveram interesse em utilizar o SMH para sua base de estudos e compreensão  

do conteúdo ministrado na disciplina de anatomia humana, demonstra que a era digital se 

tornou mais presente, e que houve grande aproximação entre a tecnologia e o ensino da 
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educação médica. Esse estreitamento permite com que o ensino médico, que rotineiramente é 

desafiador por sua alta complexidade na formação técnica científica6,7, consiga acompanhar a 

dinamização das transformações coletivas. Nesse contexto, um consegue se aliar ao outro em 

condições de contribuição, onde a tecnologia oferece utensílios a implementação de novas 

formas didáticas dos mais diversos formatos, ao mesmo tempo em que a educação médica 

consegue ter maior alcance e conseguimento8. 

 Essa aproximação é ainda reforçada pelo fato de 100% (n=108) dos alunos que 

utilizaram o website terem afirmado que houve contribuição da ferramenta para o 

entendimento acerca do sistema genital feminino, refletindo a fluência digital dos atuais 

acadêmicos, que se sentem confortáveis com plataformas de estudos virtuais2,3. Os discentes 

estão em constante velocidade de informatização9, onde estão permanentemente expostos a 

uma grande quantia de informações que podem se tornar obsoletas caso não administradas de 

forma correta8. Nesse quadro, a fluência digital aplicada a uma correta prática de ensino surge 

de forma enriquecedora, e associa a necessidade de uma educação de qualidade, continuada e 

permanente a propensão tecnológica existente7,8. 

Dentre os alunos que utilizaram outros atlas em seus estudos ou ainda outros métodos, 

como monitorias, anotações, aulas práticas presenciais, entre outras, verificou-se que a 

maioria teve o SMH como método de estudo de sua preferência, que remete a ideia de que o 

acadêmico se torna mais interessado no seu processo de aprendizado com ferramentas que 

esteja habituado, propondo a ele uma forma de metodologia ativa6. A ideia de se ter uma 

metodologias ativas de ensino, até recentemente, era apresentada como pequena preocupação 

dentro de instituições, no entanto a realidade de que uma metodologia pode ter efeitos 

decisórios na formação acadêmica de um aluno mudam a cosmovisão com a qual ela deve ser 

valorizada2. Nesse sentido, uma ferramenta de educação em que o educando tenha que 

desenvolver seu processo de compreensão, sendo exposto ao conhecimento como uma forma 

de pesquisa2, reflete o quão útil se torna o fato de ele ter propensão a esse ambiente, trazendo 

entusiasmo ao buscar conhecimento.  

 No entanto é relevante notar a quantidade de entrevistados que preferiram outras 

fontes de conteúdo, que reforçam a importância do ensino tradicional na formação médica. É 

importante levar em conta que essa forma habitual de ensino permite incorporar à formação 

médica aspectos como contato direto e troca de informações, permitindo uma perspectiva que 

é integrativa que contribui com a abordagem humanizada integralizada7.  Nesse cenário foi 

observada a complexidade com a qual o processo de aprendizagem deve se embasar2, 
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exprimindo necessidades de constante atualizações de metodologias que conciliem os 

melhores aspectos de cada ferramenta.  

Diante da importância de se achar estratégias que integrem tendências da atual geração 

ao incentivo na participação do processo de aprendizado de maneira ativa e efetiva6,7, foi 

observado que, para os acadêmicos entrevistados, o fato de ser uma ferramenta de fácil 

acesso, estar hospedada em plataforma online, ter qualidade de imagem e descrições, além da 

participação direta dos docentes da instituição na elaboração do conteúdo, foram as principais 

vantagens, sendo esse aspecto de influência relevante sobre a propensão ao uso do SMH. Tais 

métodos parecem favorecer o aprendizado significativo pelos alunos, de forma que abstraem 

conteúdos com maior compreensibilidade3. Verificou-se ainda que isso reflete em maior 

motivação do aluno, que demonstra mais interesse no seu processo de aprendizagem, criando 

um ambiente atrativo emblemático de maior ganho cognitivo. Criar essa postura ativa do 

educando contribui ainda para que ele esteja em constante esforço por informação2.  

O fato de a participação dos professores na elaboração SMH ser vista como vantagem 

do website por 63% dos entrevistados reforça novamente o sentido de papel complementar 

que as ferramentas virtuais devem assumir, e reflete a ideia de que os acadêmicos se sentem 

mais seguros em usar plataformas que sejam desenvolvidas por educadores próximos de 

intelecto conhecido. Não houve apontamento por nenhum dos acadêmicos de que “não foram 

encontradas vantagens” no uso do SMH, que transmite a ideia de que, apesar dos acadêmicos 

apresentarem comunicação, aprendizado, pensamentos e métodos distintos de estudo, há 

grande aptidão pelo uso de ferramentas online8.  

Analisou-se que dentre as desvantagens encontradas no SMH, 5,6 % apontaram ter 

dificuldade no acesso ao website, 12% indicaram déficit na descrição de imagens, e 9,3% 

apontaram ainda outras desvantagens. Esses números refletem que, embora haja tendência ao 

uso de plataformas virtuais, para haver a possibilidade de inserir tecnologias digitais a serviço 

da educação, são importantes o desenvolvimento de conteúdos de layout adequado, fácil 

acesso, com alta qualidade de conteúdo, imagens e descrições,  de forma a demandar 

constante atualizações e aprimoramentos para se tornar atrativo e relevante ao conhecimento 

do usuário da plataforma8. Nesse cenário é ainda importante salientar que o uso da tecnologia 

não é garantia de êxito e qualidade de ensino, e exigem ideias de adequação aos modelos 

pedagógicos adotados em instituições e conciliação com as matrizes curriculares, bem como 

reivindicam familiarização tanto por parte de docentes quanto discentes com as ferramentas 

digitais7.  
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Os dados revelaram que 100% dos entrevistados que utilizaram o SMH voltariam a 

usá-lo como forma de aprimorar seus estudos. Esse resultado reflete a premissa com tendência 

aos meios digitais, que permitem maior integração de conteúdos e culminam na formação de 

profissionais mais qualificados6. É relevante perceber que essa tendência é reforçada por 

várias literaturas que destacam o quanto ferramentas digitais podem auxiliar em uma 

iniciativa de autoaprendizado significativo em que o discente assume uma posição de 

protagonista na construção do seu conhecimento1,2,6.  

 

5 CONCLUSÃO 

Com a crescente inserção das tecnologias no cotidiano, é inevitável que essas 

assumam um papel importante na dinâmica de ensino das mais diversas disciplinas, a 

exemplo da anatomia humana. Considerando-se ainda a dificuldade na obtenção de peças 

anatômicas humanas para o estudo prático, cresce a demanda por estratégias alternativas que 

enriqueçam o aprendizado. Nesse sentido, o uso de plataforma integrativa de morfologia 

humana justifica-se por associar a necessidade da comunidade acadêmica atual, denominados 

nativos digitais, pela obtenção rápida de informações com a facilidade na visualização de 

estruturas anatômicas, que poderiam ser observadas de forma falha em decorrência da 

dificuldade na obtenção do material. 

Atribui-se os resultados expostos a fluência digital da atual geração, estudantes esses 

que apresentam grande facilidade de interagir o obter conhecimento através de meios digitais 

justificando sua preferencias por métodos que incluam essas ferramentas. Destaca-se ainda a 

afetividade de métodos que considerem a afinidade do aluno pelo estudo, desencadeando 

motivação do estudante e, portanto, refletindo em ganho cognitivo. Ressalta-se, no entanto, a 

percepção dos próprios acadêmicos de que as estratégias digitais sejam complementares a 

dinâmica tradicional de ensino e não substitutiva de forma a garantir a plena compreensão dos 

temas.  Tal constatação é baseada na preferência de 25 estudantes por métodos tradicionais de 

estudos além do apontamento como umas das principais vantagens do SMH a participação 

dos próprios professores na elaboração do material. 

Foi apontada ainda como vantagem da utilização do SMH a facilidade em seu acesso 

por ser composta de conteúdo online, ressalta-se, no entanto,  a  atenção a layout adequado e 

necessidade de continuidade do projeto para que o conteúdo contemple outros temas de forma 

que torne-se completo, uma vez que, o presente trabalho avaliou apenas a experiencia dos 

acadêmicos com o tema sistema genial feminino. Por fim, nota-se que todos os entrevistados 

relatam que voltariam a utilizar o SMH demonstrando o impacto positivo no aprendizado de 
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anatomia humana e a importância da incorporação de ferramentas de considerem as 

características da atual geração no que diz respeito a sua intensa utilização dos meios digitais.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

1- Você utilizou o site de Morfologia Humana em seus estudos? 
a. (       )      SIM 
b. (       )    NÃO 

RESPONDER APENAS SE A RESPOSTA DA QUESTÃO 1 FOR “SIM” 
2- A utilização do site de Morfologia Humana contribuiu para a compreensão da disciplina de 

anatomia humana? 
a. (       )      SIM 
b. (       )    NÃO 

3- Você fez uso de outro atlas de Anatomia em seus estudos?  
a. (       )      SIM 
b. (       )    NÃO 

4- Qual o método de estudo foi o de sua preferência? 
a. (       )      Site de Morfologia Humana 
b. (       )      Utilizei apenas o Site de Morfologia Humana para os meus estudos. 
c. (       )    Outros. Quais? ______________________________ 

5- Quais as vantagens que você encontrou com o uso do site? 
a. (       )     Fácil acesso 
b. (       )     Ferramenta online 
c. (       )     Conteúdo disposto de forma coesa e organizada 
d. (       )     Participação direta dos professores na elaboração do site 
e. (       )     Qualidade das imagens e das descrições.  
f. (       )     Outros. Quais? ______________________________ 
g. (       )     Não encontrei vantagens 

6- Quais as desvantagens que você encontrou no uso do site? 
a. (       )     Ferramenta online 
b. (       )     Dificuldade de acesso ao site 
c. (       )     Conteúdo incompleto 
d. (       )     Déficits nas descrições das imagens  
e. (       )     Outros. Quais? ______________________________ 
f. (       )     Não encontrei desvantagens 

7- Você utilizaria o site de Morfologia Humana novamente em seus estudos? 
a. (       )    SIM 
b. (       )    NÃO 

 


