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O I Encontro Compartilhando Saberes e Experiências teve como objetivos primordiais: 

proporcionar um momento para que os docentes FAHESP/IESVAP possam compartilhar 

conhecimento e práticas pedagógicas inovadoras, por meio de relatos de experiências; 

possibilitar o debate e a reflexão em torno da formação docente; favorecer a 

socialização de experiências pedagógicas direcionadas aos desafios e às possibilidades 

do ensinar e do aprender, considerando a emergência do ensino remoto, as tecnologias 

educacionais e a readaptação das aulas nos cenários de práticas. 
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RESUMOS 

 
A ARTE POÉTICA NA EDUCAÇÃO MÉDICA DAS SENSIBILIDADES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SILVA, MARIA GORETH PEARCE SOUSA; NASCIMENTO, CLESIVANE SOCORRO SILVA; CORREIA FILHO, JOÃO MARIA; ANDRADE, ANA RACHEL OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, ANY CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES. 

UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIOHUMAN DIGITAL COMO FERRAMENTA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA 

DISCIPLINA DE FISIOLOGIA 

MENDES JÚNIOR, FRANCISCO DAS CHAGAS CANDEIRA; LIMA, LEONARDO FERREIRA BRAZ; NÓBREGA NETO, ANTONIO DE PÁDUA ROCHA 

A METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO CLÍNICA EM ATIVIDADES REMOTAS 

OLIVEIRA, LEONAM COSTA¸ MACHADO, MAURO MENDES PINHEIRO, SANTOS, THAINA PINTO DOS. ALBUQUERQUE, LARISSA AGUIAR LUZ 1. 

MARQUES, FELIPE OSÓRIO 

ENSINO CRIATIVO EM NEUROLOGIA: QUANDO NEUROANATOMIA, SEMIOLOGIA E RADIOLOGIA ANDAM JUNTAS 

OLIVEIRA, GIULIANO DA PAZ¸ PINTO, ANTONIONE SANTOS BEZERRA, SILVA, UZIEL NUNES. MOURA, CÁSSY GEOVANNA FERREIRA, FONTENELE, JEAN 

LIMA, BARBOSA, MARIA CLARA NOLASCO ALVES 

O USO DO FISHBWOL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO EM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM REMOTO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

VAL, JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES; MACHADO, GRACYANNE MARIA; RODRIGUES; AYANE ARAÚJO; MARQUES; GABRIELLE AGOSTINHO 

ROLIM; PINHO; JOYCE BEZERRA. 

O USO DO GOOGLE MAPAS E GOOGLE EARTH COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA MAPEAMENTO DA ÁREA NO 

PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO VIRTUAL NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RODRIGUES, AYANE ARAÚJO, VAL, JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES. 

O USO DOS JOGOS TEATRAIS NO ENSINO REMOTO DE COMUNICAÇÃO HUMANA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

VASCONCELOS, ANY CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES; SILVA, MARIA GORETH PEARCE SOUSA; NASCIMENTO, CLESIVANE SOCORRO SILVA; CORREIA 

FILHO, JOÃO MARIA; ANDRADE, ANARACHEL OLIVEIRA. 

IMAGEMOJI: UM GAME EDUCATIVO PARA O ENSINO DE RADIOLOGIA MÉDICA 

MARQUES, GABRIELLE AGOSTINHO ROLIM; ANDRADE, ANA RACHEL OLIVEIRA; ALDEMAN, NAYZE LUCENA SANGREMAN; FONTENELE, KHALINA 

ASSUNÇÃO BEZERRA; VASCONCELOS, ANY CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES; SILVA, UZIEL NUNES; CAMPELO, YURI DIAS MACEDO. 

OUVIR, INTERPRETAR E SE EXPRESSAR POR MEIO DA ARTE: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO ONLINE DE COMUNICAÇÃO 

HUMANA 

VASCONCELOS, ANY CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES; SILVA, MARIA GORETH PEARCE SOUSA; NASCIMENTO, CLESIVANE SOCORRO SILVA; CORREIA 

FILHO, JOÃO MARIA; ANDRADE, ANA RACHEL OLIVEIRA. 

A PLATAFORMA LT COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE RADIOLOGIA MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

MARQUES, GABRIELLE AGOSTINHO ROLIM; ANDRADE, ANA RACHEL OLIVEIRA ; ALDEMAN, NAYZE LUCENA SANGREMAN; SILVA, UZIEL NUNES; 

CAMPELO, YURI DIAS MACEDO; VAL, JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES; SILVA, GILBERTO PORTELA; MENDES JÚNIOR, FRANCISCO DAS 

CHAGAS CANDEIRA. 

PODCAST COMO FERRAMENTA PARA FEEDBACK NO ENSINO MÉDICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

ANDRADE, ANA RACHEL OLIVEIRA; ALDEMAN, NAYZE LUCENA SANGREMAN; MARQUES, GABRIELLE AGOSTINHO ROLIM; VASCONCELOS, ANY 

CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES 

MODELO DE ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO COMO FERRAMENTA DE ENGAJAMENTO DISCENTE DURANTE AS AULAS REMOTAS 

GARCÊS, TEREZA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA; ALBUQUERQUE, LARISSA AGUIAR LUZ; CARVALHO, VANIA CRISTINA COSTA DE VASCONCELOS 

LIMA; MIRANDA, STELLA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA GARCÊS 

O USO DO PORFÓLIO REFLEXIVO POR EQUIPES E DE UMA MANDALA INDIVIDUAL NA DIVERSIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

FORMATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SILVA, GILBERTO PORTELA; MACHADO, MAURO MENDES PINHEIRO; ANDRADE, ANA RACHEL OLIVEIRA; MARQUES, GABRIELLE AGOSTINHO ROLIM; 

MARQUES, NÁGILA DE AZEVEDO; FURTADO, LHUANA SEREJO PEREIRA. 

OS DESAFIOS DA COORDENAÇÃO DE MODULO DE SOI I EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID – 19 

CAMPELO, YURI DIAS MACEDO; CAMPELO, VANESSA MENESES DE BRITO; COSTA, NEREU BASTOS TEIXEIRA, VERAS JUNIOR, EDILBERTO FERREIRA; 

MARQUES, GABRIELLE AGOSTINHO ROLIM. 

EM PLENO CAOS SURGIU A ESPERANÇA E A SUPERAÇÃO ROMPEU BARREIRAS: UM RELATO DE CASO 

SOUZA, LUAN KELVES MIRANDA DE 1; TEIXEIRA, ELDER BONTEMPO; MENEZES, RURION CHARLES DE SOUZA 

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE DE SEGMENTAÇÃO 3D PARA ENSINO REMOTO EM ANATOMIA 

PINTO, ANTONIONE SANTOS BEZERRA; OLIVEIRA, GIULIANO DA PAZ; SILVA, UZIEL NUNES 

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO EM SENSIBILIZAÇÃO DE UMA EQUIPE 

INTERPROFISSIONAL EM UMA UTIN 

CARVALHO, VANIA CRISTINA COSTA DE VASCONCELOS LIMA; GARCÊS, TEREZA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA; BRITO, GEOVANIA VIEIRA DE 
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RESUMO 

SILVA, Maria Goreth Pearce Sousa1; 

NASCIMENTO, Clesivane Socorro Silva1; 

CORREIA FILHO, João Maria1; 

ANDRADE, Ana Rachel Oliveira1 

VASCONCELOS, Any Carolina Cardoso Guimarães1 

Introdução: A linguagem poética como recurso metodológico no ensino de medicina não é prática comum, muito 

embora possa desenvolver habilidades de percepção sensorial, senso de raciocínio, aprimorar a comunicação, a 

observação, a capacidade reflexiva trabalhar as emoções, os sentimentos e o autoconhecimento. O objetivo deste 

trabalho é relatar a experiência da análise poética na disciplina de Espiritualidade em Saúde na graduação médica. 

Metodologia: A experiência ocorreu durante o regime especial de aprendizagem remota em 2020.2 nas aulas de 

Espiritualidade em Saúde da FAHESP. A plataforma utilizada foi o ZOOM. As poesias de diversos autores 

consagrados foram trabalhadas, tais como: Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Rubem 

Alves, dentre outros. O poema foi compartilhado como uma experiência, além das palavras, e cuja temática poética 

correlacionava-se com o tema central da aula proposta. A atividade consistiu na leitura, seguida das discussões e/ou 

reflexões pelos alunos de forma dinâmica e interativa. Resultados: Um total de 13 aulas e poemas foi trabalhado, 

com uma média de participação de 30 alunos e 1 professora. A temática central de cada aula pode ser 

correlacionada às poesias proporcionando reflexão-ação-reflexão. Percebeu-se uma evolução progressiva das 

interações interpares, tendo a manifestação de emoções e sentimentos pessoais nas análises poéticas. Discussão: A 

poesia é capaz de oferecer uma experiência multissensorial, estimulando os alunos sobre valores humanísticos, 

desenvolvendo a empatia e a compaixão e uma melhor compreensão sobre o binômio saúde/doença de 

fundamental importância na formação médica. A utilização dos poemas no engajamento para a reflexão e ação 

relacionadas à espiritualidade foi um método eficaz para despertá-los com sentimentos, mesmo que no modelo 

remoto de aprendizagem. Conclusão: Trabalhar a linguagem poética durante o ensino remoto permitiu que os 

alunos pudessem reconhecer a poesia como experiência multissensorial, tornaram-se mais reflexivos, criativos, 

empáticos, sensíveis, emotivos, e com mais gosto pela leitura. 

 
Palavras-chave: Educação Médica. Humanismo. Espiritualidade em Saúde. 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Poetic language as a methodological resource in medical education is not a common practice, 

although it can develop sensory perception skills, sense of reasoning, improve communication, observation, reflexive 

ability to work on emotions, feelings and self-knowledge. The objective of this work is to report the experience of 

poetic analysis in the discipline of Spirituality in Health in medical graduation. Methodology: The experience took 

place during the special remote learning regime in 2020.2 in the Spirituality in Health classes at FAHESP. The 

platform used was the ZOOM. The poems of several renowned authors were worked on, such as: Cora Coralina, 

Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Rubem Alves, among others. The poem was shared as an 

experience, in addition to words, and whose poetic theme correlated with the central theme of the proposed class. 

The activity consisted of reading, followed by discussions and / or reflections by the students in a dynamic and 

interactive way. Results: A total of 13 lessons and poems were worked on, with an average participation of 30 

students and 1 teacher. The central theme of each class can be correlated to poetry providing reflection-action- 

reflection. A progressive evolution of peer interactions was noticed, with the manifestation of emotions and personal 

feelings in poetic analyzes. Discussion: Poetry is able to offer a multisensory experience, stimulating students about 

humanistic values, developing empathy and compassion and a better understanding of the binomial health / 

disease of fundamental importance in medical education. The use of poems in the engagement for reflection and 

action related to spirituality was an effective method to awaken them with feelings, even in the remote model of 

learning. Conclusion: Working with poetic language during remote teaching allowed students to recognize poetry 

as a multisensory experience, became more reflective, creative, empathic, sensitive, emotional, and with a greater 

taste for reading. 

 
Keywords: Medical Education. Humanism. Spirituality in Health 

POETIC ART IN MEDICAL EDUCATION OF SENSITIVITIES: 

AN EXPERIENCE REPORT 

A ARTE POÉTICA NA EDUCAÇÃO MÉDICA DAS SENSIBILIDADES: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

(FAHESP/IESVAP), Curso de Medicina; Parnaíba-PI, Brasil. 
*autora correspondente: goreth.pearce@iesvap.edu.br 
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MENDES JÚNIOR, FRANCISCO DAS CHAGAS CANDEIRA 1; 

LIMA, LEONARDO FERREIRA BRAZ 1; 

NÓBREGA NETO, ANTONIO DE PÁDUA ROCHA 1 
 
 

RESUMO 
INTRODUÇÃO: Em tempos de profundas modificações no processo ensino aprendizado, onde a centralização no 

professor esta gradativamente sendo substituída por métodos focados na figura do aluno, sendo ele responsável 

pela construção do seu conhecimento, os ambientes virtuais visam criar autonomia e interatividade facilitando a 

fixação do conteúdo. A utilização destes recursos virtuais no ensino de fisiologia tem se mostrado um método 

eficiente para uma complementação do processo de aprendizagem, visto que conseguem despertar um interesse 

maior do discente no assunto abordado graças as ferramentas de vídeo e animações de estruturas em 3D. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência , elaborado no contexto do módulo 

sistemas orgânicos integrados I, na disciplina de fisiologia, no primeiro período do curso de graduação em 

medicina da instituição FAHESP/IESVAP. A experiência ocorreu através da utilização da ferramenta biohuman 

digital como parte da complementação dos conteúdos abordados nas palestras de fisiologia, sendo utilizados para 

demonstrar processos como ciclo menstrual, etapas da gravidez, fisiologia óssea e a localização de glândulas do 

sistema endócrino, sendo proposto aos discentes a discussão após a visualização, correlacionando com o conteúdo 

teórico ministrado. RESULTADOS E ANÁLISE CRÍTICA: A fisiologia pode ser descrita como estudo do funcionamento 

normal do ser vivo, ou seja, a manutenção da homeostase e está incluída dentro do contexto do ensino básico das 

formações em cursos de saúde sendo muitas vezes abordada apenas de forma teórica e com grandes dificuldades 

de fazer com que os discentes consigam correlacionar o conteúdo teórico com os fenômenos fisiológicos na prática. 

A utilização de plataformas onde os diferentes aspectos do funcionamento da fisiologia são visualizados não de 

forma estática como nos livros, mas utilizando recursos de multimídia, permitem aos nossos discentes uma visão 

mais realística, além de permitir, graças a recursos disponíveis a manipulação virtual dos processos 

anatomofisiologicos. O ensino remoto diante do quadro de pandemia, ocorrido no ano letivo de 2020 fez com que 

docentes procurassem alternativas de promover esse ensino de forma remota e com qualidade, e ainda que 

pudessem ainda promover a interação teoria e prática. O biodigital human é uma plataforma em 3d que simplifica 

o entendimento de anatomia, agravos e tratamentos, explorando o funcionamento do corpo em 3D, através de 

imagens dos diferentes sistemas do organismo humano, manipuláveis através do mouse de um computador 

remoto, permitindo ampliação, conceitos, isolar peças especificas e visualizar fenômenos fisiológicos e patológicos. 

CONCLUSÃO: A utilização do biodigital human como ferramenta pedagógica mostrou um aumento da 

participação discente na busca pelo conhecimento e uma maior interação entre o docente e o discente, facilitando 

um acompanhamento mais próximo da evolução do aprendizado. É importante ressaltar que o conhecimento 

digital vem tomando dimensões cada vez maiores impulsionado pelas inúmeras ferramentas da tecnologia da 

informação. 

 
Palavras-chave: Ferramentas Multimídias. Ensino e aprendizado. Fisiologia 

 

 
UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIOHUMAN DIGITAL COMO 

FERRAMENTA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA 

DISCIPLINA DE FISIOLOGIA 

 
1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

(FAHESP/IESVAP), Curso de Medicina; Parnaíba-PI, Brasil. 

*autor correspondente: fcmendesjrfisio@gmail.com 

mailto:fcmendesjrfisio@gmail.com


I Encontro Compartinhado de Saberes e Experiências 
Revista INOVALE -  ISSN: 2675-6579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RESUMO 

OLIVEIRA, Leonam Costa 1¸ 

MACHADO, Mauro Mendes Pinheiro 1, 

SANTOS, Thaina Pinto dos 1. 

ALBUQUERQUE, Larissa Aguiar Luz 1. 

MARQUES, Felipe Osório 1. 

Introdução: A simulação clínica visa fortalecer a prática de habilidades em cenários padronizados e ambiente 

controlados bem como enriquecer o pensamento crítico reflexivo do estudante acerca de sua prática. Manter essa 

metodologia em atividades remotas é um desafio. Relato de experiência: por conta da pandemia da COVID-19 e da 

suspensão das atividades presenciais, o emprego da simulação teve de ser remodelado, visando preparar o aluno 

para o novo cenário apresentado pela pandemia. Foi realizado uma atividade piloto de simulação via plataforma 

Zoom. Adaptou-se um caso de ginecologia que já era aplicado nas atividades presenciais. Uma professora atuou 

como paciente. O caso foi escolhido de forma que prevalecessem achados da anamnese e a um aluno foi dado a 

tarefa de coletar a história clínica, enquanto os demais assistiam. Durante a coleta o estudante compartilhava sua 

tela de forma que todos podiam acompanhar a escrita da anamnese. Em seguida foi compartilhado fotos dos 

principais achados físicos do caso para avaliação e descrição no prontuário. O caso foi construído com o cuidado de 

que os achados no exame físico fossem possíveis de interpretação apenas por fotos. Por fim o tutor realizou um 

debrifieng com feedback para o grupo de alunos. Discussão: Ao se preparar um caso em que a anamnese já orienta 

o raciocínio clínico e os principais achados de exame físico podem ser expostos em fotos, o objetivo da simulação 

passa a ser o estímulo ao raciocínio clínico e o uso adequado de ferramentas de acompanhamento remoto, 

potencializando o desenvolvimento de habilidades de comunicação, coleta de história, comunicação escrita e 

prescrição capacitando o estudante a trabalhar com a telemedicina. Conclusão: Priorizar simulações para coleta de 

anamnese, treinamento da comunicação verbal e escrita, trabalhando o exame físico com imagens pode ser um 

caminho para não se abandonar completamente a educação baseada em simulação nas atividades remotas. 

 
Palavras-chave: Simulação. Aprendizagem remota. Educação Médica. 

THE METHODOLOGY OF CLINICAL SIMULATION IN 

REMOTE ACTIVITIES 

A METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO CLÍNICA 
EM ATIVIDADES REMOTAS 

 
1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

(FAHESP/IESVAP), Curso de Medicina; Parnaíba-PI, Brasil. 
*autora correspondente: leonam.oliveira@iesvap.edu.br. 
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RESUMO 

OLIVEIRA, Giuliano da Paz 1*¸ 

PINTO, Antonione Santos Bezerra 1, 

SILVA, Uziel Nunes 1. 

MOURA, Cássy Geovanna Ferreira 2, 

FONTENELE, Jean Lima 2, 

BARBOSA, Maria Clara Nolasco Alves 1. 

Introdução: A aversão às neurociências por parte de estudantes de medicina e profissionais da saúde, também 

conhecida com neurofobia, contribui para uma formação médica deficiente. A utilização de novas ferramentas de 

ensino que aumentem o engajamento dos alunos, estimulem a criatividade e o raciocínio clínico pode ser uma 

maneira eficaz para aumentar o interesse pela neurologia. Objetivou-se relatar uma experiência de 

desenvolvimento de estratégias de ensino em neurologia envolvendo a integração entre três áreas: neuroanatomia, 

neurorradiologia e semiologia. Relato de experiência: Fundamos em 2019 o Neuro GEARS (Grupo de Estudo em 

Anatomia, Radiologia e Semiologia neurológica), devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí (CAAE: 03106518.3.0000.5214). A proposta do grupo é discutir casos clínicos a partir da 

integração entre os conhecimentos de anatomia, radiologia e semiologia. Estas mesmas estratégias foram aplicadas 

ainda nas palestras curriculares no Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), módulo de 

Sistemas Orgânicos Integrados V, oportunidade em que foram realizadas discussões sobre síndromes neurológicas 

a partir da exposição de casos reais, utilizando vídeos de manobras semiológicas, achados de exames de imagem e 

realizando correlações anatômicas. Discussão: Além do feedback positivo trazido pelos alunos, tivemos a felicidade 

de conquistar alguns frutos advindos deste projeto: formação de parcerias com outras instituições de ensino, 

conquista de bolsas de iniciação científica, apresentação de trabalhos em congressos nacional e internacional e 

publicação de quatro artigos científicos. Cumpre descrever ainda a grata surpresa de revelação de promissores 

talentos artísticos entre os alunos. Conclusão: A integração entre neuroanatomia, neurorradiologia e semiologia com 

uso de criatividade pode ser uma interessante ferramenta para o ensino da neurologia, além de uma poderosa 

arma de combate à neurofobia. 

 
Palavras-chave: Neurologia, Neurociências, Neurofobia, Anatomia, Radiologia. 

 
 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: The aversion to neuroscience by medical students and health professionals, also known as 

neurophobia, contributes to poor medical training. Using new teaching methodologies that increase student 

engagement and stimulate their creativity can be an interesting tool to increase interest in neurology. The objective 

was to report an experience of developing neurology teaching strategies involving the integration between three 

areas: neuroanatomy, neuroradiology and semiology. Experience report: In 2019, we founded Neuro GEARS (Grupo 

de Estudo em Anatomia, Radiologia e Semiologia neurológica), which was approved by the ethics committee of 

Universidade Federal do Piauí (CAAE: 03106518.3.0000.5214). The group's methodology involves discussions of 

clinical cases integrating knowledge of anatomy, radiology and semiology. These same strategies were also applied 

in curricular classes at Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP), module of Sistemas Orgânicos 

Integrados V. It were conducted many discussions addressing neurological syndromes based on real cases, 

including videos of semiological maneuvers, neuroimaging findings and anatomical correlations. Discussion: In 

addition to the positive feedback brought by the students, it was obtained other fruits of our labor, such as: 

partnerships with other universities, scientific initiation scholarships, presentations at national and international 

congresses and four manuscripts published in journals. We revealed some artistic talents among the students as 

well. Conclusion: The creative integration between neuroanatomy, neuroradiology and semiology can be an 

interesting tool for teaching neurology. It can also be used as a weapon to fight neurophobia. 

 
Keywords: Neurology, Neuroscience, Neurophobia, Anatomy, Radiology. 

ENSINO CRIATIVO EM NEUROLOGIA: QUANDO NEUROANATOMIA, 

SEMIOLOGIA E RADIOLOGIA ANDAM JUNTAS 

1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP), Curso de 

Medicina; Parnaíba-PI, Brasil. 

2 UFDPar, Parnaíba, Brasil 

*autor correspondente: giuliano.oliveira@iesvap.edu.br 
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RESUMO 

VAL, Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves ¹; 

MACHADO, Gracyanne Maria 1; 

RODRIGUES; Ayane Araújo¹; 

MARQUES; Gabrielle Agostinho Rolim¹; 

PINHO; Joyce Bezerra¹;1 

INTRODUÇÃO: A manutenção de atividades de ensino durante a pandemia de COVID-19 exigiu adaptação 

pedagógica. O Fishbowl (Aquário) é um método de discussão colaborativo e dinâmico que serve para investigar 

um tema, aprofundar um conteúdo ou até chegar a conclusões finais depois de um estudo temático. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo promover o diálogo, a troca de experiência entre os participantes sobre a 

importância dos dados epidemiológicos para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, 

controle e tratamento de doenças. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Trata-se de um relato de experiência, o qual descreve 

concepções e análises dos pensamentos críticos acerca da temática. Realizado na aula do módulo Integração 

Serviço-Ensino-Comunidade III, do curso de Medicina (FAHESP/IESVAP), na cidade de Parnaíba-PI, através da 

plataforma ZOOM. Organizou-se a turma em um grande círculo virtual (representando aquário), contendo no centro 

5 vagas a ser preenchidos por alunos. Sendo que quatro alunos entraram no círculo deixando sempre uma vaga a 

ser ocupada pelos quem queiram participar da discussão. Só pode falar se estiver dentro do aquário e quando 

alguém ocupar a vaga livre, outra pessoa deverá, espontaneamente, retornar ao grupo de ouvintes. A dinâmica de 

entrada e saída dos participantes na discussão acontece de forma contínua, sem interrupções, podendo entrar na 

discussão quantas vezes quiser. Quando perguntados desde o conceito de epidemiologia até a importância para a 

saúde pública, constatou-se que os dados epidemiológicos inferem diretamente no planejamento estratégico de 

ações em saúde propiciando ao aluno aprendizagem significativa potencializando a postura crítica e estimulando a 

autoaprendizagem. DISCUSSÃO: Observou-se que o método fishbowl estimulou os alunos menos participativos a 

debater ao passo que mantinha em estado de atenção e observação aqueles que comumente eram destemidos 

rewsaltando a contextualização e a potencialidade de ensino aprendizagem. CONCLUSÃO: O médodo Fishbowl 

evidencia uma metodologia interativa que potencializa o aprendizado, tornando-os sujeitos ativos do processo de 

aprendizagem. 

 
PALAVRAS – CHAVE: Ensino remoto. Metodologia de ensino e aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The maintenance of teaching activities during the COVID-19 pandemic required pedagogical 

adaptation. The Fishbowl (Aquarium) is a collaborative and dynamic discussion method that serves to investigate a 

topic, deepen a content or even reach final conclusions after a thematic study. Thus, the present work aims to 

promote dialogue, the exchange of experience among participants on the importance of epidemiological data for 

the planning, execution and evaluation of prevention, control and treatment of diseases. EXPERIENCE REPORT: This 

is an experience report, which describes concepts and analyzes of critical thoughts about the theme. Held in the 

class of the Service-Teaching-Community Integration module III, of the Medicine course (FAHESP / IESVAP), in the 

city of Parnaíba-PI, through the ZOOM platform. The class was organized in a large virtual circle (representing an 

aquarium), containing 5 spaces in the center to be filled by students. Four students entered the circle, always leaving 

a place to be filled by those who want to participate in the discussion. You can only speak if you are inside the 

aquarium and when someone occupies the free space, someone else must spontaneously return to the group of 

listeners. The dynamics of entry and exit of participants in the discussion happens continuously, without 

interruptions, and you can enter the discussion as many times as you want. When asked from the concept of 

epidemiology to the importance for public health, it was found that the epidemiological data directly infer in the 

strategic planning of health actions, providing the student with significant learning, enhancing the critical posture 

and encouraging self-learning. DISCUSSION: It was observed that the fishbowl method stimulated less participative 

students to debate while keeping those in fear and attention in a state of attention and observation, emphasizing 

the contextualization and the potential of teaching and learning. CONCLUSION: The Fishbowl method shows an 

interactive methodology that enhances learning, making them active subjects in the learning process. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: O Google Mapas e Google Earth são ferramentas tecnológicas com potencial para fins educacionais 

porque proporciona interação do aluno permitindo o uso da criatividade e por ser dotado dos recursos técnicos 

simples para o mapeamento (CAMARGOS; OLIVER, 2019). Assim, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar 

a importância do uso do Google Mapas e Google Earth como recursos didáticos aplicados na territorialização em 

saúde de forma virtual. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, o qual descreve reflexões e aspectos 

vivenciados em relação à aplicação do Google Mapas e Google Earth, realizada no ano de 2020, através da 

plataforma ZOOM, durante a disciplina Integração Serviço-Ensino-Comunidade II, do curso de Medicina 

(FAHESP/IESVAP), na cidade de Parnaíba-PI. O presente trabalho foi constituído de quatro etapas: primeiro foi 

soliscitado, junto à coordenação da atenção básica, os mapas das áreas de abrangengia das ESF, segundo teve a 

sala de aula invertida com estudo prévio sobre o uso do google mapas e google earth, terceiro foi a aplicação do 

google mapas e google earth na territorialização virtual das áreas e quarto foi socialização e envio do mapa 

construído pelos alunos. RESULTADOS: A possibilidade oferecida pelo Google mapas de realizar a territorialização 

em saúde de forma virtual, propiciou ao aluno a oportunidade de conhecer o território mesmo em tempos de 

isolamento social e se mostrou uma ferramenta geotecnológica muito eficaz no processo de territorialização, 

comtemplando dessa forma todos os objetivos propostos no roteiro para territorialização virtual. DISCUSSÃO: O 

mapeamento e o georreferenciamento, através do google mapas e google earth, são ferramentas que objetivam 

tornar o processo de territorialização algo contínuo, favorecendo a aproximação entre profissionais e população. 

CONCLUSÃO: O Google mapas e Google Earth apresenta, como vantagem, o conhecimento das caraterísticas da 

área sem a necessidade de ir ao local. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Google Maps and Google Earth are technological tools with potential for educational purposes 

because it provides student interaction allowing the use of creativity and for having simple technical resources for 

mapping (CAMARGOS; OLIVER, 2019). Thus, the present work aims to demonstrate the importance of using Google 

Maps and Google Earth as didactic resources applied in the territorialization of health in a virtual way. 

METHODOLOGY: This is an experience report, which describes reflections and aspects experienced in relation to the 

application of Google Maps and Google Earth, carried out in 2020, through the ZOOM platform, during the 

discipline Integration Service-Teaching-Community II , from the medical course (FAHESP / IESVAP), in the city of 

Parnaíba-PI. The present study consisted of four stages: first, together with the coordination of primary care, maps of 

the FHS encompassing areas were requested, second had the classroom inverted with a previous study on the use 

of google maps and google earth, third was the application of google maps and google earth in the virtual 

territorialization of the areas and fourth was socialization and sending of the map built by the students. RESULTS: 

The possibility offered by Google maps to perform territorialization in health in a virtual way, provided the student 

with the opportunity to know the territory even in times of social isolation and proved to be a very effective 

geotechnological tool in the process of territorialization, thus contemplating all the objectives proposed in the 

roadmap for virtual territorialization. DISCUSSION: Mapping and georeferencing, using google maps and google 

earth, are tools that aim to make the territorialization process something continuous, favoring the approximation 

between professionals and the population. CONCLUSION: Google maps and google earth have, as an advantage, the 

knowledge of the characteristics of the area without the need to go to the place. 
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Introdução: O uso do teatro vem ganhando espaço na formação médica. Essa estratégia de ensino demonstra ser 

promissora para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e construção da relação humana. Assim, o 

objetivo deste trabalho é relatar a experiência do uso de jogos teatrais no ensino de comunicação humana na 

graduação médica. Metodologia: A experiência ocorreu durante o regime especial de aprendizagem remota em 

2020.2 nas aulas de Comunicação Humana de Medicina (FAHESP). A plataforma utilizada foi o ZOOM somado à 

ferramenta de criação de salas simultâneas. Os 67 alunos foram subdivididos em seis grupos no intuito de 

representar diferentes contextos e personagens utilizando jogos teatrais. Na 1ª etapa, cada grupo pode se organizar 

para expressão em 10’. Na 2ª etapa, as apresentações foram socializadas. O jogo consistiu na representação coletiva 

dos membros/equipe por 3’ com adivinhação do significado pelos demais. Resultados: Os alunos puderam viver a 

experiência das representações e expressões corporais, da habilidade de entender o outro pela observação, gestos e 

mímicas. A ferramenta online proporcionou o desenvolvimento da autopercepção, uma vez que, com o uso das 

câmeras na plataforma, permitiu o autoajuste como um espelho. Discussão: A arte e o teatro são estratégias 

facilitadoras para a aprendizagem da comunicação, pois auxilia o estudante no manejo da complexa relação e 

compreensão do ser humano. Durante o ensino remoto, engajar os estudantes é um desafio. Jogo teatral 

combinado ao ensino online proporcionou estímulo e protagonismo dos alunos, estimulando criatividade, trabalho 

em equipe e experiências sensoriais. A percepção do outro e de si mesmo foram eficazes nas mudanças de atitudes 

e desenvolvimento pessoal. Conclusão: O ambiente de aprendizagem remoto com o uso das emoções e afetividade 

trazidas pelos jogos teatrais é favorável para o desenvolvimento de competências da comunicação, empatia e 

autoconhecimento na formação médica humana e reflexiva. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The use of theater has been gaining space in medical training. This teaching strategy proves to be 

promising for the development of communication skills and the construction of human relationships. Thus, the 

objective of this work is to report the experience of using theatrical games in the teaching of human 

communication in medical graduation. Methodology: The experience took place during the special remote learning 

regime in 2020.2 in the Human Communication Medicine classes (FAHESP). The platform used was the ZOOM plus 

the tool for creating simultaneous rooms. The 67 students were subdivided into six groups in order to represent 

different  contexts  and  characters  using  theatrical  games.  In  the  1st  stage,  each  group  can  organize  itself  for 

expression in 10 ’. In the 2nd stage, the presentations were socialized. The game consisted of the collective 

representation of the members / team by 3 ’with guessing of the meaning by the others. Results: Students were able 

to live the experience of body representations and expressions, the ability to understand others through observation, 

gestures and mimics. The online tool provided the development of self-perception, since, with the use of cameras 

on the platform, it allowed self-adjustment as a mirror. Discussion: Art and theater are facilitating strategies for 

learning communication, as it helps the student to manage the complex relationship and understanding of human 

beings. During remote teaching, engaging students is a challenge. Theatrical game combined with online teaching 

provided stimulation and protagonism for students, stimulating creativity, teamwork and sensory experiences. The 

perception of the other and of oneself were effective in changing attitudes and personal development. Conclusion: 

The remote learning environment with the use of emotions and affection brought by theater games is favorable for 

the development of communication, empathy and self-knowledge skills in human and reflective medical training. 
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Introdução: A gamificação na educação tem contribuído no estímulo dos alunos, despertando a atenção e 

participação nas aulas, bem como favorecendo o trabalho em equipe, contribuindo assim, para a aprendizagem 

efetiva. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do uso da gamificação utilizando emojis no ensino de 

propedêutica por imagem no módulo de sistemas orgânicos integrados. Relato de Experiência: A gamificação foi 

realizada na disciplina de propedêutica por imagem do quinto período, cujo objetivo da aula era correlacionar 

imagens radiológicas patológicas de tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio com 

manifestações clínicas gerais. Artigos científicos foram disponibilizados aos alunos previamente. Utilizaram-se 

emojis diversos, dispostos aleatoriamente nos locais onde os alunos estariam sentados. Cada emoji foi 

anteriormente identificado com um significado pelo professor. A turma foi dividida em dois grupos, cada um com 

seu líder, todos com emojis diferentes. O líder de um grupo recebia o significado dos emojis da equipe adversária e 

vice-versa. Durante o game as perguntas eram projetadas e antes das respostas, os líderes eram responsáveis por 

indicar o participante do seu grupo que responderia a questão. O significado do emoji do escolhido era então 

revelado, o que aumentava a dinâmica da atividade. Discussão: As metodologias ativas (MA) são reconhecidas 

como significativas para o aprendizado, além de excelentes práticas para formação de médicos com habilidades 

gerais, humanas, críticas, reflexivas e éticas. Dentre as MA, a gamificação se destaca pela motivação no aprendizado 

e maior participação individual e em grupo dos discentes. O IMAGemoji, assim intitulado o game relatado, serviu 

como ferramenta para estimular a participação dos discentes de forma ativa no aprendizado da disciplina. 

Conclusão: O IMAGemoji recebeu feedback positivo dos discentes, motivando a autonomia dos mesmos, bem como 

a colaboração entre eles. Contribuiu também de forma dinâmica no cumprimento das metas e objetivos propostos 

no conteúdo pedagógico da disciplina. 
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Introdução: Com a situação emergente pela pandemia (COVID-19), o ensino remoto trouxe maiores desafios para as 

estratégias de formação médica humanizada devido à falta de contato com o outro. O objetivo deste trabalho é 

relatar a experiência do uso da música e da expressão artística nas aulas online de comunicação humana na 

graduação médica. Metodologia: A experiência aconteceu durante o regime especial de aprendizagem remota em 

2020.2 na disciplina de Comunicação Humana de Medicina. As plataformas utilizadas foram o ZOOM e o CANVAS. 

A atividade de escuta ativa foi realizada com 67 alunos em 5 momentos voltados para a escuta de 1 

música/encontro, a interpretação pessoal e expressão dos significados e representações delas por meio do desenho 

artístico. As postagens dos desenhos eram disponibilizadas para a entrega na aba “tarefas” (CANVAS) por 10 dias. 

Resultados: Ao final da disciplina foi construído 224 desenhos por meio de expressão artística a partir da escuta ativa 

de 5 músicas (Ninguém é igual a ninguém, Cabe dentro de um abraço, Pela luz dos olhos teus, Paratodos e The 

Scientist). Todas elas traziam reflexões relacionadas à Comunicação. Discussões: Antes de entender o outro é 

necessário entender a si mesmo para a busca de um bom relacionamento interpessoal e de formação médica 

humanizada. Neste processo, a escuta deve ser valorizada. O ouvinte deve se atentar para compreender e 

interpretar o significado da mensagem enviada. Ouvir é um processo sensorial e emocional que exige disciplina e 

treinamento. Com o uso da música e da expressão artística, esses elementos essenciais da relação humana e para a 

formação médica puderam ser trabalhados, mesmo à distância. Conclusão: A prática da comunicação no ensino 

remoto utilizando a escuta da música e da expressão artística demonstrou ser efetiva para o alcance das 

competências de autoconhecimento, do saber ouvir e interpretar. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: With the situation emerging from the pandemic (COVID-19), remote education brought greater 

challenges to humanized medical training strategies due to the lack of contact with others. The objective of this 

work is to report the experience of using music and artistic expression in online human communication classes in 

medical graduation. Methodology: The experience took place during the special remote learning regime in 2020.2 

in the discipline of Human Communication in Medicine. The platforms used were ZOOM and CANVAS. The activity 

of active listening was carried out with 67 students in 5 moments aimed at listening to 1 song / meeting, personal 

interpretation and expression of their meanings and representations through artistic design. The postings of the 

drawings were made available for delivery in the “tasks” (CANVAS) tab for 10 days. Results: At the end of the course, 

224 drawings were constructed by means of artistic expression based on the active listening of 5 songs (Nobody is 

equal to anyone, It fits inside a hug, by the light of your eyes, Paratodos and The Scientist). All of them brought 

reflections related to Communication. Discussions: Before understanding the other, it is necessary to understand 

yourself in the search for a good interpersonal relationship and humanized medical training. In this process, 

listening must be valued. The listener must pay attention to understand and interpret the meaning of the message 

sent. Listening is a sensory and emotional process that requires discipline and training. With the use of music and 

artistic expression, these essential elements of the human relationship and for medical training could be worked on, 

even from a distance. Conclusion: The practice of communication in remote education using listening to music and 

artistic expression proved to be effective in achieving self-knowledge, listening and interpreting skills. 
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Introdução: A evolução e revolução digital trazem consigo a necessidade de novas metodologias pedagógicas, com 

o objetivo de conciliar os interesses dos alunos nos ambientes virtuais e atingir as metas de ensino-aprendizagem 

propostos pelos docentes. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do uso da plataforma Lt no ensino de 

propedêutica por imagem no módulo de sistemas orgânicos integrados. Relato de Experiência: A plataforma Lt foi 

utilizada na disciplina de propedêutica por imagem do quinto período, cujos objetivos das aulas estavam 

relacionados com a neuroradiologia. Devido à ampla variedade de construção das atividades permitidas na 

plataforma, incluindo desde a produção de texto pelo próprio professor, inserção de figuras, bem como integração 

com vídeos, podcasts e artigos científicos foi possível associar o interesse digital dos discentes, seja através de 

celulares, tablets ou notebooks, com o conteúdo previsto na disciplina. Ressalta-se também que questionamentos 

foram criados para os alunos a fim de avaliar o conhecimento adquirido, desde perguntas de múltipla escolha, 

questões discursivas ou interativas. Discussão: Os avanços tecnológicos têm promovido grandes mudanças na 

educação, a maioria devido à crescente participação da internet e aplicativos de celular. Essa revolução digital faz 

com que a relação pedagógica se transforme, buscando estratégias que estimulem a participação ativa, reflexiva e 

crítica do aluno, além de permitir acesso à informação a qualquer hora e em qualquer lugar, como é o caso da 

plataforma Lt. A ferramenta serviu para estimular a participação dos discentes de forma ativa no aprendizado da 

disciplina. Conclusão: O uso da plataforma Lt no ensino de radiologia permitiu a participação ativa dos alunos no 

aprendizado, através da integração de vídeos, artigos científicos, imagens e atividades dinâmicas, recebendo 

feedback positivo dos discentes. Além disso, permitiu criar aulas que cumprissem o objetivo pedagógico, trazendo 

como aliado o celular, um dos grandes desafios do ensino para a juventude digital atual. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The evolution and digital revolution bring with it the need for new pedagogical methodologies, in 

order to reconcile the interests of students in virtual environments and achieve the teaching-learning goals 

proposed by teachers. The objective of this work is to report the experience of using the Lt platform in the teaching 

of image propaedeutics in the integrated organic systems module. Experience Report: The Lt platform was used in 

the fifth-period imaging propaedeutics discipline, whose class objectives were related to neuroradiology. Due to the 

wide variety of construction of the activities allowed on the platform, including since the text production by the 

teacher himself, insertion of figures, as well as integration with videos, podcasts and scientific articles, it was possible 

to associate the digital interest of the students, either through cell phones, tablets or notebooks, with the content 

provided in the discipline. It is also noteworthy that questions were created for students in order to assess the 

knowledge acquired, from multiple choice questions, discursive or interactive questions. Discussion: Technological 

advances have promoted major changes in education, mostly due to the growing participation of the internet and 

cell phone applications. This digital revolution transforms the pedagogical relationship, looking for strategies that 

encourage active, reflective and critical student participation, in addition to allowing access to information anytime 

and anywhere, as is the case with the Lt platform. It served to stimulate the participation of students in an active 

way in learning the discipline. Conclusion: The use of the Lt platform in the teaching of radiology allowed the active 

participation of students in learning, through the integration of videos, scientific articles, images and dynamic 

activities, receiving positive feedback from students. In addition, it allowed the creation of classes that fulfilled the 

pedagogical objective, bringing the cell phone as an ally, one of the great teaching challenges for today's digital 

youth. 
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RESUMO 

ANDRADE, Ana Rachel Oliveira1; 

ALDEMAN, Nayze Lucena Sangreman1; 
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VASCONCELOS, Any Carolina Cardoso Guimarães11 

Introdução: O uso de podcast no ensino superior vem crescendo nos últimos anos, sendo utilizados para fixação e 

complementação de conteúdo pelos docentes ou discentes. Este atua como um agente dinamizado atendendo as 

diferenças individuais de cada aluno. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da utilização de podcast para 

o feedback das Tic´s (Tecnologia da informação e comunicação) dentro do módulo de sistemas orgânicos 

integrados. Relato de experiência: A experiência ocorreu durante o período de regime especial de aprendizagem 

remota (REAR) pela COVID-19 no segundo semestre do ano de 2020. 476 alunos estiveram envolvidos nas atividades 

inserida nos módulos de sistemas orgânicos integrados 1, 2, 3, 4 e 5. As atividades foram postadas semanalmente na 

plataforma de ensino CANVAS, totalizando 16 atividades para as turmas de SOI 1 e 5 e 17 atividades para as turmas 

de SOI 2, 3 e 4. Após a finalização, individualmente o acadêmico recebeu um feedback na forma escrita ou de 

podcast, sendo realizados áudios de até dois minutos, trazendo informações referentes ao desempenho do mesmo 

naquela atividade específica. Discussão: Com a utilização do podcast, os alunos puderam ter uma proximidade 

maior com a tutora no período remoto, além de ter sido observado um empenho maior dos mesmos no 

desenvolvimento das atividades. A ferramenta proporcionou um melhor gerenciamento de tempo e melhoria na 

construção de uma resposta efetiva. Observa-se um potencial educativo na utilização de podcast, devido a sua 

natureza colaborativa e interativa. Essa mídia digital pode estimular um maior interesse para autorregulação de sua 

aprendizagem visto que os alunos podem escutar diversas vezes um mesmo áudio a fim de melhor 

compreenderem o conteúdo. Conclusão: A utilização de podcast demonstrou ser favorável para a melhoria da 

compreensão do feedback auxiliando no desenvolvimento de habilidades e atitudes esperadas em uma formação 

médica reflexiva e humana. 

 
Palavras–chave: Ensino remoto. Medicina. Mídias audiovisuais. 

 
 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: The use of podcasts in higher education has been growing in recent years, being used for fixing and 

complementing content by teachers or students. This acts as a dynamic agent taking care of the individual 

differences of each student. The objective of this work is to report the experience of using a podcast for the 

feedback of Tic´s (Information and communication technology) within the module of integrated organic systems. 

Experience report: The experiment occurred during the period of special remote learning regime (REAR) by COVID- 

19 in the second half of 2020. 476 students were involved in the activities included in the integrated organic systems 

modules 1, 2, 3, 4 and 5. The activities were posted weekly on the CANVAS teaching platform, totaling 16 activities for 

the classes of SOI 1 and 5 and 17 activities for the classes of SOI 2, 3 and 4. After completion, individually the student 

received feedback in the form written or podcast, with audios of up to two minutes, providing information 

regarding the performance of that specific activity. Discussion: With the use of the podcast, the students were able 

to have a closer relationship with the tutor in the remote period, in addition to their greater commitment to the 

development of activities. The tool provided better time management and improved construction of an effective 

response. There is an educational potential in the use of podcast, due to its collaborative and interactive nature. This 

digital media can stimulate a greater interest for self-regulation of their learning since students can listen to the 

same audio several times in order to better understand the content. Conclusion: The use of a podcast proved to be 

favorable for improving the understanding of feedback, helping to develop the skills and attitudes expected in a 

reflective and human medical training. 

 
Keywords: Remote education. Medicine. Audiovisual midia. 
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RESUMO 

GARCÊS, Tereza Cristina de Carvalho Souza ¹*; 

ALBUQUERQUE, Larissa Aguiar Luz ¹; 

CARVALHO, Vania Cristina Costa de Vasconcelos Lima ¹; 

MIRANDA, Stella Cristina de Carvalho Souza Garcês ¹ 

A pandemia causada pela COVID-19 mudou a vida cotidiana em muitos aspectos, incluindo o âmbito educacional. 

Esse cenário exigiu uma rápida adaptação dos docentes em relação às aulas teóricas e acelerou a busca por 

metodologias que colocassem o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, dentre elas o modelo de 

rotação por estação. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do uso da 

metodologia de rotação por estação no ambiente de ensino remoto. Trata-se de uma experiência que ocorreu 

durante um dos módulos do curso de Pós-graduação em Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras da 

FAHESP/IESVAP. Os alunos foram divididos em cinco grupos e redirecionados para uma sala simultânea na 

plataforma ZOOM. A atividade proposta contava com três estações, as quais contemplavam missões a fim de 

atender o objetivo proposto da aula e foi disponibilizada por meio de um link construído através do aplicativo 

genial.ly, o qual continha o comando e o tempo previsto para a realização de cada atividade. Cada grupo teria que 

passar por todas as estações, escolher um relator para realizar as anotações e, ao final, na sala geral compartilhar 

uma síntese da discussão com os demais integrantes da turma. A atividade contribuiu para o desenvolvimento de 

diferentes habilidades, competências e atitudes, pois proporcionou a discussão, o raciocínio, a criticidade, a análise 

de situações, a construção de produtos, o engajamento dos discentes, a gestão do tempo, a autonomia e o trabalho 

em equipe. Além disso, é um excelente método para ser aplicado em turmas grandes e permite uma participação 

mais ativa dos alunos na construção do conhecimento. O uso dessa metodologia aliado aos recursos tecnológicos 

têm se destacado no ambiente de ensino remoto, pois estimula a motivação dos participantes e o 

compartilhamento de ideias, contribuindo com uma aprendizagem significativa. 

 
Palavras-chave: Motivação. Aprendizagem significativa. Metodologia ativa. Ensino remoto. 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The COVID-19 pandemic has changed everyday life in many ways, including the educational field. This scenario 

demanded a quick adaptation of the teachers in relation to the theoretical classes and accelerated the search for 

methodologies that would place the student at the center of the teaching-learning process, among them the 

rotation model by season. Therefore, the present work aims to report the experience of using the rotation 

methodology by station in the remote teaching environment. This is an experience that took place during one of 

the modules of the Postgraduate course in Active Methodologies and Innovative Practices at FAHESP / IESVAP. The 

students were divided into five groups and redirected to a simultaneous room on the ZOOM platform. The proposed 

activity had three stations, which included missions in order to meet the proposed objective of the class and was 

made available through a link built through the genial.ly application, which contained the command and the 

estimated time for the realization of each activity. Each group would have to go through all the stations, choose a 

reporter to take the notes and, at the end, in the general room share a synthesis of the discussion with the other 

members of the class. The activity contributed to the development of different skills, competences and attitudes, as 

it provided discussion, reasoning, criticality, analysis of situations, construction of products, student engagement, 

time management, autonomy and work in a team. In addition, it is an excellent method to be applied in large 

classes and allows a more active participation of students in the construction of knowledge. The use of this 

methodology coupled with technological resources has stood out in the remote teaching environment, as it 

stimulates the motivation of participants and the sharing of ideas, contributing to significant learning. 

 
Keywords: Motivation. Meaningful learning. Active methodology. Remote teaching. 
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RESUMO 

SILVA, Gilberto Portela¹; 

MACHADO, Mauro Mendes Pinheiro 1; 

ANDRADE, Ana Rachel Oliveira 1; 

MARQUES, Gabrielle Agostinho Rolim 1; 

MARQUES, Nágila de Azevedo 1; 

FURTADO, Lhuana Serejo Pereira 1. 

Introdução: A crescente transformação do processo ensino-aprendizagem tem apontado em direção a uma maior 

autonomia do estudante, acompanhada de uma maior diversificação da avaliação. A necessidade de um ensino 

emancipador que possibilite ao discente evoluir seu senso crítico-reflexivo e sua capacidade para atuar em cenários 

de equipe está em sintonia com a revisão de paradigmas da formação. A formação em saúde deve estimular a 

capacidade de solucionar novos problemas e, para alcançar este perfil, o modelo pedagógico baseado em 

competências tem demonstrado efetividade. Atuais diretrizes educacionais brasileiras e estrangeiras concordam 

com a implementação de novas maneiras de se pensar e praticar o ensino-aprendizagem para ressignificar práticas 

antigas. Dentre as muitas metodologias inovadoras de ensino, aprendizagem e avaliação destaca-se o portfólio 

reflexivo. Relato de Experiência: O módulo de Integração Ensino, Serviço e Comunidade I (IESC I) vem trabalhando a 

associação das avaliações somativa e formativa, além de metodologias ativas. Intencionando adequar-se às novas 

demandas do regime remoto utilizado durante a pandemia, o módulo de IESC I adaptou o sistema de avaliação 

para 2020.2, potencializando a avaliação formativa. No sistema de avaliação, o somativo e o formativo 

corresponderam a 40% e 60% da avaliação total, respectivamente. A maior ênfase ao formativo foi realizada com o 

uso de uma ferramenta de equipe – o portfólio reflexivo – e de uma individual – a mandala. Discussão: A aplicação 

de ferramentas inovadoras para calouros requer cuidado. É comum que a maioria dos alunos iniciem a graduação 

com pouca ou nenhuma experiência com metodologias ativas. Para uso das ferramentas citadas, foram de muita 

importância uma ampla explanação sobre o uso das mesmas, a criação de um canal de diálogo para 

acompanhamento da construção e o uso de rubrica com as competências, habilidade e atitudes a serem atingidas. 

Nas duas ferramentas, foram utilizadas a autoavaliação e o feedback continuado. O portfólio de equipe demonstrou 

um maior índice de satisfação por parte dos discentes. Conclusão: O uso do portfólio reflexivo e da mandala como 

ferramentas formativas no acompanhamento remoto de estudantes teve boa adesão e bom índice de satisfação, 

tendo, assim, avaliado de maneira efetiva as competências, habilidade e atitudes requeridas. 

 
Palavras-chave: Portfólio reflexivo. Educação médica. Metodologia ativa. 

ABSTRACT 
Introduction: The growing transformation of the teaching-learning process has pointed towards greater student 

autonomy, accompanied by greater diversification of assessment. The need for an emancipatory teaching that 

allows students to evolve their critical-reflexive sense and their ability to work in team settings is in line with the 

review of training paradigms. Health training should stimulate the ability to solve new problems and, to achieve this 

profile, the competency-based pedagogical model has shown effectiveness. Current Brazilian and foreign 

educational guidelines agree with the implementation of new ways of thinking and practicing teaching and 

learning to re-signify old practices. Among the many innovative teaching, learning and assessment methodologies, 

the reflective portfolio stands out. Experience report: The Teaching, Service and Community I (IESC I) Integration 

module has been working on the association of summative and formative assessments, in addition to active 

methodologies. Intending to adapt to the new demands of the remote regime used during the pandemic, the IESC 

I module adapted the assessment system for 2020.2, enhancing formative assessment. In the evaluation system, the 

sum and formative corresponded to 40% and 60% of the total evaluation, respectively. The greatest emphasis on 

training was made using a team tool - the reflective portfolio - and an individual one - the mandala. Discussion: The 

application of innovative tools for freshmen requires care. It is common for most students to start graduation with 

little or no experience with active methodologies. For the use of the aforementioned tools, a wide explanation about 

their use, the creation of a dialogue channel to monitor the construction and the use of a rubric with the skills, 

ability and attitudes to be achieved were of great importance. Both tools used self-assessment and continued 

feedback. The team portfolio showed a higher level of satisfaction on the part of the students. Conclusion: The use of 

the reflective portfolio and the mandala as training tools in the remote monitoring of students had good adherence 

and a good level of satisfaction, thus having effectively assessed the competences, skills and attitudes required. 

 
Keywords: Reflective portfolio. Medical education. Active methodology 
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INTRODUÇÃO: Com a pandemia causada pelo novo Coronavírus, um número expressivo de escolas e 

universidades no mundo todo teve suas atividades presenciais suspensas. Professoras e professores, agentes 

fundamentais no processo educacional, viram-se, de um momento para outro, tendo que atuar diante de 

um contexto de excepcionalidade, e alternativas passaram a ser adotadas com o objetivo de reduzir o 

prejuízo educacional e a preservação do direito à educação. Neste processo a gestão e integração com os 

professores do modulo foram importantes para que todo o processo de ensino – aprendizagem não fosse 

prejudicado. Relato de Experiência: A coordenação do modulo de sistemas orgânicos integrados I se tornou 

algo mais que desafiador com a pandemia da COVID – 19, tivemos que nos adaptar a todo processo REAR, 

primeiramente nossas dificuldades iniciaram-se com as reuniões docentes para organização da disciplina e 

como nos comunicar sem estarmos no presencial. Aos poucos fomos nos adaptando ao novo processo de 

comunicação e novas ferramentas de encontro, como a plataforma zoom e WhatsApp se tornaram nossos 

meios de comunicação e reunião. Os Desafios na gestão do modulo de SOI foram vencidos e foi possível nos 

organizar e manter uma comunicação eficiente para que tudo pudesse acontecer da melhor maneira 

possível, vale ressaltar que um outro grande desafio foi a comunicação com o aluno, como fazer ele 

entender que este era um novo momento para todos, aos poucos eles foram vivenciando e entendendo o 

processo, mesmo com essas questões conseguimos levar e transmitir aos nossos alunos a nossa mensagem 

possibilitando um excelente processo de ensino – aprendizagem. Outro ponto importante e um grande 

desafio foi tentar trazer aos professores novos processos de avaliação deste processo, docentes que estavam 

acostumados com o contato com aluno de forma presencial para esta avaliação diária, sendo um desafio 

muito importante neste contexto. Discussão: Com a necessidade da pandemia, escolas e universidades 

precisaram se organizar para migrar para o ensino com o uso das tecnologias digitais. Este processo 

promoveu uma transposição de práticas e metodologias do ensino presencial para as plataformas virtuais 

de aprendizagem, o chamado ensino remoto. Este momento foi um grande desafio para gestores de 

modulo engajar a equipe e não desanimar para que o processo de ensino aprendizagem não fosse 

comprometido, inúmeras marcas foram deixadas no ensino remotos, encontros afetuosos, discussão sobre 

temas relevantes na disciplina e a transmissão de boas práticas curriculares. CONCLUSÃO: A emergência do 

coronavírus provocou várias mudanças nas nossas vidas e, em relação à educação, mostrou o que já 

estamos discutindo e estudando há muito tempo: a educação precisa se reinventar. Outros desafios 

poderiam ser citados aqui. Vencemos os desafios, possibilitando uma excelente gestão e integrada do 

modulo de SOI I. 

 

Palavras-chave: Gestão em educação; desafios; Sistemas Orgânicos Integrados I. 
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RESUMO 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo 

novo coronavírus – SARS-CoV-2 (COVID-19) – constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, ou seja, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Com isso, o 

referido trabalho possui como objetivo relatar a experiência vivida por um docente do curso de Medicina que notou 

que em pleno caos é possível ter esperança e que a superação pode romper barreiras. Contudo, pode-se relatar que 

esse ano de 2020 entrará para a história por ter sido um período de inúmeras incertezas, medos e angústias. A 

pandemia provocada pelo o vírus SARS-COV-2, promoveu um caos em todas as esferas da vida humana e no 

âmbito educacional não foi diferente. Professores, colaboradores e alunos vivenciaram e passaram por uma 

turbulência em pleno período letivo. As aulas tiveram que ser ministradas em plataformas digitais, na nossa IES 

(FAHESP/IESVAP) utilizamos duas: a plataforma Canvas e a plataforma Zoom. A princípio, não se sabia como usar, 

como lecionar, como seria a receptividade dos alunos. Estávamos sim, a beira do precipício. No entanto, existe uma 

palavra chamada esperança que fortifica tudo e todos. E assim foi feito, todos juntos segurando as mãos para um 

único objetivo, a produção do conhecimento, das habilidades e atitudes, mesmo que distantes. A incerteza dava 

lugar a força de vontade, a inovação, a superação e acima de tudo a união. Sim, juntos e unidos, conseguiu-se andar 

no meio do caos mostrando que a superação pode sim romper barreiras. Novas metodologias foram utilizadas, 

empregadas e com eficiência comprovada. Por fim, em breves palavras, tenta-se mostrar que por mais que existam 

medos, a união e o trabalho em equipe podem conseguir vencê-los. Ser docente é isso, se superar a cada dia e fazer 

com o que seu aluno saiba que sempre existirá uma forma de aprender. 
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ABSTRACT 
 

The World Health Organization (WHO) declared, on January 30, 2020, that the outbreak of the disease caused by the 

new coronavirus - SARS-CoV-2 (COVID-19) - constitutes a Public Health Emergency of International Importance, the 

Organization's highest level of alert, as provided for in the International Health Regulations. On March 11, 2020, 

COVID-19 was characterized by WHO as a pandemic. Thus, this work aims to report the experience lived by a 

professor of the medical course who noted that in the middle of chaos it is possible to have hope and that 

overcoming may break barriers. However, it can be reported that this year of 2020 will go down in history because it 

was a period of countless uncertainties, fears, and anguishes. The pandemic caused by the SARS-COV-2 virus, 

caused chaos in all spheres of human life and in the educational field was no different. Teachers, employees, and 

students experienced and went through turbulence in the middle of the school year. The classes had to be taught 

on digital platforms, in our IES (FAHESP / IESVAP) we used two: the Canvas platform and the Zoom platform. At first, 

it was not known how to use it, how to teach it, what the students' receptivity would be like. Yes, we were on the 

edge of the cliff. However, there is a word called hope that fortifies everyone and everything. And so, it was done, all 

together holding hands for a single goal, the production of knowledge, skills, and attitudes, even if distant. 

Uncertainty gave way to willpower, innovation, overcoming and above all unity. Yes, together, and united, we 

managed to walk in the middle of chaos showing that overcoming can indeed break barriers. New methodologies 

were used, employed and with proven efficiency. Finally, in a nutshell, we try to show that as much as there are fears, 

unity and teamwork can succeed in overcoming them. That is what teaching is all about, getting over yourself every 

day and letting your student know that there will always be a way to learn. 

 
Keywords: Pandemic, Coronavirus, Education, Active Methodology. 
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RESUMO 
Introdução: Diante da diminuição do número de doações de cadáveres, os métodos alternativos de ensino na 

anatomia se tornam cada vez mais úteis, visto que a necessidade de corpos para estudo é maior do que a 

disponibilidade. A partir do desenvolvimento científico e da evolução tecnológica dos aparelhos de aquisição de 

imagens foi possível desenvolver novos métodos de diagnóstico por imagem. Atualmente, existem softwares que 

permitem a renderização de modelos em 3D, fornecendo melhor localização das estruturas e avaliação volumétrica. 

O objetivo deste trabalho é relatar a exeperiência do grupo com o uso de exames de imagens e softwares de 

reconstrução 3D para a complementação do ensino em anatomia. Relato de experiência: Durante atividades do 

Grupo de Estudos em Radiologia e Imaginologia de Cabeça e Pescoço (GICAP) foi apresentado o software InVesalius 

(https://www.cti.gov.br/pt-br/invesalius). O planejamento em 3D de uma área anatômica com esse software envolveu 

realizar uma segmentação manual, na qual é possível combinar um corte específico da Tomografia 

Computadorizada e das imagens de Ressonância Magnética, reconstruindo a região antômica em uma única 

imagem e ,assim, os alunos foram capazes de recriar as estruturas anatômicas tridimensionais, determinando seus 

parâmetros precisos e o seu volume com base nos limiares, através da segmentação manual das estruturas. 

Discussão: A nova realidade imposta pelo atual cenário de pandemia abriu os horizontes para a implementação do 

uso de instrumentos computacionais para a prática de ensino em Anatomia. A possibilidade de realização de 

segmentações manuais como ferramenta de software permite que os alunos desenvolvam um sentido mental de 

tridimensionalidade para a anatomia favorecendo a fixação do conteúdo abordado em aulas teóricas e práticas, 

onde a perspectiva 3D é dificilmente percebida. Conclusão: A utilização de recursos computacionais e de softwares 

de análise tridimensional pode ser uma ferramenta útil para o ensino em anatomia, facilitando o entendimento dos 

acidentes anatômicos, além de interpretação de imagens radiológicas. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: In view of the decreased number of cadaver donations, alternative methods to teach anatomy have 

become increasingly more useful as the need for corpses for study purposes is greater than their availability. With 

the scientific development and technological evolution of image-acquiring devices, it was possible to build up new 

image diagnostic methods. Nowadays, there is software allowing 3D models to be rendered so that one can better 

visualise structures and determine their volume. The objective of the present report is to support the use of imaging 

examinations and 3D reconstruction software for complementing the teaching of anatomy. Experience report: The 

software InVesalius (https://www.cti.gov.br/pt-br/invesalius) was presented during the activities of the Study Group 

on Radiology and Imaging of the Head and Neck (GICAP). The 3D planning of an anatomical area involved manual 

segmentation, in which it is possible to combine a specific CT slice with MR images to reconstruct the anatomical 

structure into a single image. Therefore, through manual segmentation, the students were able to reproduce three- 

dimensional anatomical structures by accurately determining their parameters and volume based on their 

thresholds. Discussion: The new reality imposed by the current scenario of COVID-19 pandemics has allowed the use 

of computer-based tools for teaching anatomy. The possibility of using software tools to perform manual 

segmentations allows students to develop a three-dimensional mental representation of the anatomy, which 

favours the fixation of the content addressed in theoretical and practical classes, where 3D perspective is hardly 

perceived. Conclusion: The use of computer-based resources, along with 3D analysis software, can be a useful way to 

teach anatomy and thus facilitate the understanding of anatomical accidents as well as the interpretation of 

radiological images. 
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RESUMO 
Introdução: A linguagem poética como recurso metodológico no ensino de medicina não é prática comum, muito 

embora possa desenvolver habilidades de percepção sensorial, senso de raciocínio, aprimorar a comunicação, a 

observação, a capacidade reflexiva trabalhar as emoções, os sentimentos e o autoconhecimento. O objetivo deste 

trabalho é relatar a experiência da análise poética na disciplina de Espiritualidade em Saúde na graduação médica. 

Metodologia: A experiência ocorreu durante o regime especial de aprendizagem remota em 2020.2 nas aulas de 

Espiritualidade em Saúde da FAHESP. A plataforma utilizada foi o ZOOM. As poesias de diversos autores 

consagrados foram trabalhadas, tais como: Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Rubem 

Alves, dentre outros. O poema foi compartilhado como uma experiência, além das palavras, e cuja temática poética 

correlacionava-se com o tema central da aula proposta. A atividade consistiu na leitura, seguida das discussões e/ou 

reflexões pelos alunos de forma dinâmica e interativa. Resultados: Um total de 13 aulas e poemas foi trabalhado, 

com uma média de participação de 30 alunos e 1 professora. A temática central de cada aula pode ser 

correlacionada às poesias proporcionando reflexão-ação-reflexão. Percebeu-se uma evolução progressiva das 

interações interpares, tendo a manifestação de emoções e sentimentos pessoais nas análises poéticas. Discussão: 

A poesia é capaz de oferecer uma experiência multissensorial, estimulando os alunos sobre valores humanísticos, 

desenvolvendo a empatia e a compaixão e uma melhor compreensão sobre o binômio saúde/doença de 

fundamental importância na formação médica. A utilização dos poemas no engajamento para a reflexão e ação 

relacionadas à espiritualidade foi um método eficaz para despertá-los com sentimentos, mesmo que no modelo 

remoto de aprendizagem. Conclusão: Trabalhar a linguagem poética durante o ensino remoto permitiu que os 

alunos pudessem reconhecer a poesia como experiência multissensorial, tornaram-se mais reflexivos, criativos, 

empáticos, sensíveis, emotivos, e com mais gosto pela leitura. 
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ABSTRACT 
 

The Neonatal Intensive Care Unit (UTIN) of the Hospital Dirceu Arcoverde (HEDA), in Parnaíba, Piauí, participates in 

an action of Permanent Education in Health (EPS) called QualiNeo. One of the topics addressed was the rational use 

of oxygen in the treatment of premature newborns. The problem concerns the medical, nursing and physical 

therapy teams. Aiming at integration, a questionnaire was prepared and answered by twelve professionals. The 

responses resulted in a summary that was returned to professionals along with update articles. After the activity, we 

complemented the action with holding rounds of conversation on the topic with professionals of higher and 

medium level, using the methodology of the Maguerez arch. The Legislation of Permanent Education in Health 

(EPS), which deals with the strengthening of practices, contemplates the promotion of training and development of 

workers in SUS, based on the daily problems related to health care and the organization of health work. We 

consider the complexity inherent in health education including the need for critical reflection by professionals 

involved in care. EPS can be experienced as a form of professional involvement in a form of care that goes beyond 

the mere technical formality of the professional act based on humanized and conscious knowledge, skill and 

competence. The knowledge of the existing programs and their effective participation in the elaboration of an 

action plan in the services are observed in different contexts of health care. The dialogical aspect was achieved, as 

the teams were heard, they expressed previous knowledge and had access to the content guided by the MS. We 

conclude that it is possible to achieve quality improvement with the active participation of the interprofessional 

team. 
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