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INTRODUÇÃO:
O projeto de extensão Anatomia do Corpo Humano proporciona uma relação mais
próxima entre a comunidade e a universidade. A área de Morfologia do Instituto de
Ciências Biológicas, da Universidade de Passo Fundo, possibilita a visitação às suas
instalações. As visitas são realizadas semanalmente, os visitantes são acompanhados
por alunos extensionistas dos cursos da área da saúde. O projeto tem como objetivos:
possibilitar ao visitante uma visão do corpo humano saudável e patológico;
desmistificar e apresentar o corpo humano demonstrando aspectos morfofuncionais;
proporcionar uma visão ampla sobre os cursos atendidos pela área de morfologia,
despertando o interesse por uma futura profissão. Aos alunos extensionistas, o projeto
permite o desenvolvimento de habilidades interpessoais e o aprimoramento do
conhecimento anatômico.

DESENVOLVIMENTO:
Esta O projeto recebe visitantes das regiões central, norte e nordeste do Rio Grande
do Sul e oeste de Santa Catarina. O início das atividades ocorreu em 2012, e
atualmente já foram acolhidos pelo projeto cerca de 6.400 alunos de ensino médio,
escolas técnicas e cursos de graduação. Ao longo de sua existência foi constatado um
aumento gradual na procura pelas atividades do projeto (gráfico 1).

Muitas instituições de ensino, de 45 cidades (imagem 1), já buscaram as atividades
oferecidas pelo projeto. Estudantes das cidades de Passo Fundo, Marau, Carazinho e
Sananduva foram os mais assistidos.
As visitas ao laboratório de anatomia ocorrem em três momentos: primeiramente os
visitantes são recepcionados pelos extensionistas com um vídeo institucional e uma
aula expositiva dialogada.
Após a aula, os visitantes são acompanhados em uma exposição anatômica dividida
em estações conforme os sistemas corporais, através da demonstração de peças
saudáveis e patológicas mostram-se questões referentes à saúde. Por fim, os
estudantes são direcionados ao museu de anatomia humana e animal, o qual possui
exemplares embalsamadas por técnicas de preservação distintas, além de peças
artificiais para o fácil entendimento do visitante.
O projeto tem uma curva ascendente de procura, isso se deve à maior divulgação do
trabalho no decorrer do tempo através das mídias sociais e entre as coordenações das
escolas. Fica evidente que a busca pelo projeto se faz devido à falta do cenário prático
nas instituições; há necessidade, em dias atuais, de utilizar-se de métodos atrativos
para o ensino do corpo humano, além de sanar a curiosidade dos estudantes. Vale
ressaltar, também, a importância do primeiro contato com uma instituição de ensino
superior que futuramente acolherá muitos destes visitantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O projeto de visitação ao laboratório de anatomia da Universidade de Passo Fundo
oportuniza vivências que são inviabilizadas nas salas de aula da maioria das escolas. A
extensão universitária possibilita uma troca de experiências, aonde o conhecimento
acadêmico adquirido é levado e aplicado à sociedade.
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ANEXOS:

Gráfico 1 – Número de visitantes atendidos pelo projeto

Imagem 1 – Cidades atendidas pelo projeto

