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Introdução: Nos semestres iniciais dos cursos da área da saúde são ofertadas disciplinas de Anatomia 

Humana, que, por tratar-se da aprendizagem de inúmeras estruturas que compõem o corpo humano, 

necessita de aulas teóricas e práticas. Levando-se em conta sua importância para os cursos de saúde, sua 

ampla compreensão é fundamental, necessitando de horas extras de estudos, que podem se dar por meio 

das atividades de monitoria. No ano de 2020, em meio à pandemia da COVID-19 e ao Ensino Remoto 

Emergencial, o curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Pampa recebeu 

um aluno com deficiência visual. Desta forma, fez-se necessário adequar as atividades realizadas na 

monitoria devido à complexidade dos conteúdos ofertados nesta disciplina e às dificuldades para um 

aluno com deficiência visual na compreensão das informações através de livros didáticos e atlas. Desde 

o início da pandemia, as aulas e monitorias foram adaptadas para um cenário virtual, e o ingresso de um 

aluno com tal deficiência trouxe maiores desafios. Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar as 

adaptações realizadas para o ensino-aprendizagem da componente curricular Anatomia Humana I para 

um aluno com deficiência visual. Descrição da experiência: Em decorrência do distanciamento social 

e, consequentemente, o impedimento do uso do laboratório onde aulas práticas e atividades de monitoria 

são normalmente realizadas, foram escolhidos cenários virtuais alternativos, sendo o Google Meet e o 

Whatsapp os recursos mais utilizados. As ações de monitoria remota foram realizadas entre fevereiro e 

maio de 2021. Os encontros de monitoria ocorriam duas vezes por semana com duração de uma hora e 

os conteúdos estudados foram: Sistema Esquelético, Sistema Muscular e Sistema Nervoso. Para auxiliar 

no processo de aprendizagem do aluno com deficiência visual, foram disponibilizadas peças anatômicas 

sintéticas para uso em domicílio e durante a monitoria, estas peças eram apresentadas e estudadas com o 

auxílio do monitor através do Google Meet, onde a localização das estruturas era realizada através do 

tato, com o direcionamento verbal do monitor. Além disso, os roteiros de estudo prático foram adaptados 

e ao lado do nome da estrutura anatômica era apresentada uma descrição de como e onde encontrá-la. 

Estes roteiros eram enviados via Whatsapp, onde a utilização do leitor de tela do celular fazia-se mais 

eficiente para a realização de estudo independente, em momentos nos quais o discente não contasse com 

presença do monitor. Resultados: Durante as avaliações práticas realizadas pela docente, via Google 

Meet, com tempo cronometrado para a identificação e localização das estruturas estudadas, o aluno 

demonstrou a aquisição do aprendizado, tendo obtido êxito e aprovação na componente curricular. 

Considerações finais: A partir dos resultados obtidos, foi possível concluir que os métodos utilizados 

mostraram-se eficientes e a monitoria, mesmo remota, foi importante para o processo de aprendizagem 

do aluno, que alcançou aprovação na componente curricular. 
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