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INTRODUÇÃO: 

A transição do aluno do ensino médio para a universidade marca um período de muitas mudanças e aumento 

das responsabilidades da vida discente (Monteiro et al. 2007; Rovida et al. 2015). Espera-se que a autonomia e o 

pensamento crítico tenham sido habilidades desenvolvidas no ensino básico, porém essa não é uma realidade no 

sistema educacional brasileiro (Polydoro et al. 2015). Neste contexto, durante o curso de graduação, dificuldades 

relacionadas ao estabelecimento de rotina de estudos, preparo para provas, e outras demandas acadêmicas, 

limitações financeiras e relacionamentos interpessoais podem gerar estresse e ansiedade (Lima 2014, Crego e 

Armfield, 2016, Maldonado 2020). E, considerando que a aprendizagem depende de fatores emocionais (Relvas 

2012), o rendimento acadêmico e permanência no ensino superior pode ser comprometido. 

Neste cenário já complexo, a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia de COVID-19, em 

2020, trouxe novos desafios ao corpo discente e docente das instituições educacionais, que, em curto espaço de 

tempo, “aprenderam” a desenvolver o processo ensino-aprendizagem no ensino remoto emergencial (ERE). 

Antes do ERE, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, tais como jogos educacionais, portfólio, 

quizzes e aulas dialogadas, vinham sendo utilizadas no ensino presencial de Fisiologia Humana, no curso de 

Odontologia da UNICAMP (Marcondes et al. 2015, 2019, 2022, Cardozo et al. 2016, 2020, Luchi et al. 2017), com 

o objetivo de motivar e engajar os estudantes, bem como promover a aprendizagem significativa e o 

desenvolvimento de suas habilidades de comunicação e tomada de decisões (Mitre et al. 2008, Berbel 2011). 

Considerando a diversidade quanto à experiência prévia dos estudantes com metodologias ativas de ensino-

aprendizagem e uso de tecnologias de informação e comunicação como recursos educativos, a adaptação para o 

ERE das aulas de Fisiologia Humana ministradas em disciplinas no 1º ano do curso de graduação em Odontologia 

da FOP – UNICAMP, incluiu o uso de diferentes ferramentas digitais e estratégias para promover a participação 

ativa dos alunos no processo ensino-aprendizagem, bem como a sua adaptação à rotina universitária. Para isso, 

foram incluídas oficinas online do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), no cronograma de uma disciplina 

ministrada no 1º semestre e foram disponibilizadas aulas interativas na plataforma online Lt – ADInstruments como 

atividade assíncrona para fixação da aprendizagem.  O objetivo desse estudo foi avaliar a percepção discente 

sobre estas estratégias. 
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METODOLOGIA 

Considerações éticas e delineamento experimental 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da FOP – UNICAMP (CAAE: 42980515.0.0000.5418), e 

envolve atividades desenvolvidas na disciplina Biociências I (DB011), ministrada no 1º semestre do curso de 

Odontologia da FOP. Foram convidados a participar do estudo alunos regularmente matriculados no curso de 

Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – UNICAMP, e que cursaram a disciplina 

Biociências I, em 2021, perfazendo um total de 80 alunos, com idade entre 18 e 25 anos, de ambos os sexos.  

No cronograma da disciplina indicada, foram ministradas 4 oficinas pelo SAE e foram disponibilizadas aulas 

interativas assíncronas. Estas atividades foram realizadas como atividades de ensino e de apoio, 

independentemente deste estudo. Conforme aprovado pelo CEP – FOP, para não comprometer a autonomia e 

reduzir a vulnerabilidade dos voluntários (TENGAN et al. 2005), o convite para participação na pesquisa foi feito 

aos alunos, ao final do 1º semestre letivo. Desta forma, asseguramos a liberdade do aluno, em dar ou não, o seu 

consentimento, já que a professora orientadora era docente na disciplina indicada. Foi explicado que o convite 

para participação no estudo referia-se à autorização para análise, apresentação e publicação dos resultados sobre 

a percepção discente.  
 

Oficinas ministradas pelo SAE 

Ao início do 2º mês do ano letivo, os alunos solicitaram alteração do cronograma da disciplina DB011, porque 

sentiam dificuldades frente à carga horária semanal de 32 horas. Em reunião dos docentes que participavam da 

disciplina foi discutida a necessidade de orientação aos alunos sobre a rotina de estudo e demandas acadêmicas. 

Foi então solicitado ao SAE o oferecimento de 4 oficinas online, que foram incluídas no cronograma da disciplina, 

para garantir a participação do maior número de alunos. As oficinas tiveram duração de 2h, com os seguintes 

temas: conversando sobre adaptação na universidade, definição de objetivos acadêmicos, estratégias de estudo, 

gerenciamento do tempo na vida acadêmica. Foi realizado registro de frequência, e foi atribuída nota por 

participação aos alunos presentes. 
 

Plataforma online Lt de aulas interativas 

Para estudo individual, foram disponibilizadas lições interativas sobre potencial de ação, contração muscular, 

sistema nervoso autônomo e ciclo cardíaco, na plataforma Lt – ADInstuments (Lima et al. 2020) que apresentavam 

explicações em texto, vídeos e exercícios com verificação da resposta correta, de forma que os alunos pudessem, 

ao estudar, e verificar seu aprendizado. A lição interativa permitiu aos alunos complementarem o estudo no livro. 

E, como os exercícios apresentavam comentários na verificação das respostas, a lição interativa também foi 

utilizada como avaliação formativa. Foi definido um prazo para conclusão de cada lição, sendo atribuída nota por 

participação, e não por erro e acerto, à cada lição concluída. 
 

Análise da percepção discente 

Para análise da percepção discente sobre a utilidade das oficinas e das aulas interativas online para a 

adaptação à universidade e o aprendizado, foi solicitado que os alunos respondessem às seguintes questões 

disponibilizadas no Google Forms: As oficinas do SAE foram úteis para a organização de seu estudo e sua 

adaptação à rotina de aulas e atividades do curso de graduação? E As aulas interativas sobre potencial de ação, 

contração muscular e SNA, na plataforma Lt foram úteis para o seu aprendizado? Foi solicitado que respondessem 

se as estratégias foram ou não úteis e indicassem sua opinião, em uma escala do tipo Likert (1 a 5), considerando 

“1 = não foram úteis e 5 = foram necessárias para o meu aprendizado”, e justificassem a resposta. Foi calculada a 
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média e desvio padrão das respostas dadas. As justificativas semelhantes foram agrupadas por frequência de 

apresentação, em número absoluto e porcentagem de alunos que indicaram cada opção. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sessenta e seis alunos aceitaram participar deste estudo, indicando sua concordância no termo de 

consentimento livre e esclarecido disponibilizado em formulário online. A média das respostas indicadas na escala 

tipo Likert foram 3,83 ± 0,99 e 4,76 ± 0,50, respectivamente para as oficinas e aulas interativas na plataforma Lt.  

Dos 66 alunos que responderam a questão sobre as oficinas 54 participaram das mesmas e avaliaram-nas. 

As justificativas de 42 alunos, que consideraram as oficinas úteis para a organização de seu estudo e sua 

adaptação à rotina de aulas e atividades do curso de graduação, foram agrupadas em 4 categorias (Tabela 1), por 

similaridade relacionadas a: 1 - organização de estudos, de acordo com respostas como: "as oficinas ajudaram 

dando opções de como organizar os estudos no dia a dia"; 2 – desenvolvimento de novo método de estudos, 

considerando respostas como: "a desenvolver um método de estudos que funcionasse para mim na faculdade, 

que era diferente da forma que eu estudava no ensino médio"; 3 - controle socioemocional, considerando 

justificativas semelhantes a "me ajudaram a criar uma rotina e controlar as ansiedades do início de uma graduação" 

e 4 - socialização acadêmica, considerando respostas semelhantes a: "elas foram muito úteis para adaptação na 

vida universitária". A justificativa de um aluno foi “participei de todas as oficinas”. Consideramos que esta 

informação não era de fato uma justificativa e por isso não foi incluída nas categorias acima. 

As justificativas dos 11 alunos que avaliaram as oficinas como não úteis para o aprendizado, foram 

agrupadas em 4 categorias indicadas na Tabela 1. A porcentagem das justificativas foi calculada considerando o 

total de alunos que responderam à questão (66). Doze alunos não participaram das oficinas. 

 

Tabela 1: Justificativas dos alunos que consideraram as oficinas do SAE úteis ou não, ou do porquê não terem 

participado das mesmas. 
 

 Frequência de respostaa 

As oficinas foram úteis, porque: 43 (65%) 

direcionaram para uma organização de estudos 29 (44%) 

ajudaram a desenvolver um método de estudos 6 (9%) 
ajudaram no controle socioemocional 4 (6%) 
auxiliaram na socialização acadêmica 3 (5%) 
resposta não justificada (“Participei de todas”.) 1 (2%) 

As oficinas não foram úteis, porque: 11 (17%) 

não foi possível pôr em prática  4 (6%) 

não foi um diferencial na rotina 3 (5%) 
o formato era cansativo 3 (5%) 
o momento da aplicação das oficinas não era oportuno  1 (2%) 

Não participei das oficinas: 12 (18%) 

porque considerei desnecessárias  5 (8%) 
por questões pessoais 2 (3%) 
porque as oficinas iniciaram antes da minha matrícula  3 (5%) 
Não foi apresentada justificativa 2 (3%) 

a Número e (porcentagem) de alunos que apresentaram essa justificativa, considerando o total 
de alunos participantes do estudo (66). 

 

As oficinas visavam apresentar diferentes estratégias de aprendizagem e procedimentos de estudo 

associado ao objetivo da tarefa (Rosário et al. 2014, Núñes et al. 2011). Antes a pandemia de COVID-19, os alunos 

do curso de Odontologia não participavam destas oficinas pela necessidade de deslocamento aos campi de 
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Campinas ou Limeira, que exigiria para ida e volta, 120 ou 60 minutos, respectivamente, além do tempo da 

atividade. Por duas vezes, em 2015 e 2016, a oficina “conversando sobre adaptação na universidade” foi oferecida 

presencialmente na FOP, com deslocamento de profissionais do SAE até o campus de Piracicaba. Porém a 

participação foi de somente 5 e 1 alunos, respectivamente, apesar da divulgação e orientações dadas aos alunos 

sobre seus objetivos. Devido a esta experiência prévia, a opção por incluir as oficinas no cronograma da disciplina, 

atribuindo pontos por participação, teve o objetivo de que os alunos pudessem vivenciá-las, para que pudessem 

posteriormente decidir sobre a participação em outras atividades semelhantes oferecidas pelo SAE, pois os alunos 

tendem a priorizar atividades extraclasse e o uso do horário livre, para, por exemplo, preparar trabalhos das 

diferentes disciplinas ou para estudar.  

Os resultados obtidos mostram que para a maioria (65%) dos alunos, as oficinas foram úteis para a 

organização de seu estudo e sua adaptação à rotina de aulas e atividades do curso de graduação, concluímos que 

esta estratégia se mostrou eficiente. Portanto, estas oficinas representaram uma importante estratégia para 

promover a adaptação de alunos ingressantes à universidade no contexto do ensino remoto digital. E parecem ter 

contribuído para a interação professor-aluno remotamente, e o envolvimento discente durante o ensino online, 

favorecendo o engajamento do aluno, que é uma variável fundamental para a transição ao ensino superior (Fior e 

Martins 2020). Esse engajamento pode ser observado nas principais categorias de justificativas apresentadas, que 

se referiam à organização do estudo. Porém, vale ressaltar que também foi indicado que as oficinas auxiliaram no 

controle socioemocional e para a socialização acadêmica, evidenciando que os alunos reconheceram que a 

adaptação ao ensino superior não envolve somente o processo ensino-aprendizagem, com transferência de 

conteúdo professor-aluno, mas envolve também a troca de vivências da comunidade acadêmica não somente no 

início, mas durante todo o curso de graduação (Guerreiro-Casanova e Polydoro 2010). O resultado obtido também 

mostra a necessidade de os alunos realmente participarem para poderem avaliar se as oficinas podem ajudá-los 

no início do curso e, portanto, o uso de nota por participação como “incentivo” foi um recurso eficaz.  

Com relação à plataforma Lt, além de indicar sua percepção na escala tipo Likert, os alunos também 

responderam à questão “Do que você mais gostou na plataforma Lt?” Os resultados obtidos mostram que, para a 

maioria dos alunos, as lições interativas ajudaram a compreender e lembrar os temas estudados (Tabela 2), pela 

forma de apresentação do conteúdo, de acordo com respostas semelhantes a esta: “os desenhos e esquemas 

ajudaram a fixar o conteúdo, e imagens colaboraram bastante para a compreensão”. 

 

Tabela 2. Percepção dos alunos sobre a utilidade das aulas interativas, na plataforma online Lt, para seu 
aprendizado.   

A utilização da plataforma Lt foi útil, porque Frequência de respostaa 

ajudou a entender, compreender o conteúdo (complementou, portanto, leitura e 
explicação do professor). 

59 (89%) 

ajudou a lembrar o que eu já tinha estudado (ajudou a memorizar o conteúdo) 48 (73%) 

ajudou a aprender de fato, por permitir ver o mesmo assunto, de outra forma 
(solidificou o que já tinha sido compreendido). 

46 (70%) 

permitiu identificar o que eu não sabia, para então rever o conteúdo. 43 (65%) 

ajudou a me preparar para aplicar o conhecimento adquirido, nas discussões e 
exercícios, individuais ou em grupo. 

39 (59%) 

Respostas inconclusivas 2 (3%) 

a Número e (porcentagem) de alunos que apresentaram essa justificativa, considerando o total de alunos participantes 
do estudo (66). Cada aluno podia assinalar mais de uma justificativa. 
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Além disso, os alunos perceberam como útil o fato de haver exercícios nas aulas interativas e a possibilidade 

de verificar o que haviam aprendido, de acordo com respostas tais como: "a opção de ver o que errou e consertar, 

facilitou o aprendizado", "gostei que havia informações que aprofundavam o que foi visto em aula e exercícios que 

ajudaram a fixar o conteúdo", "gostei de testar meus conhecimentos e rever a matéria". Esta percepção mostra 

que os exercícios das lições online interativas constituíram avaliações formativas, além da lição ser uma ferramenta 

digital de estudo, permitindo que o aluno acompanhasse seu progresso de seu aprendizado (Hoffmann, 2019). 

Portanto, essas respostam mostram que a plataforma Lt foi uma metodologia eficiente no ERE, que auxiliou 

na compreensão, revisão e memorização dos temas, e verificação do aprendizado. 

CONCLUSÃO 

       Conclui-se, portanto, que as oficinas ministradas pelo SAE e o uso da plataforma Lt constituíram 

estratégias de suporte para os alunos ingressantes, durante o ensino remoto emergencial. 
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