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Introdução

Justificativa

Referências

• A pandemia da Covid-19 impossibilitou o contato dos alunos com

as peças anatômicas.

• A perda do contato físico com as peças anatômicas, dificultaram a

dinâmica do ensino da Anatomia Humana.

• Tendo em vista esse novo cenário, a Liga Acadêmica de Anatomia

da Universidade Federal de Alfenas (LAANAT, UNIFAL-MG)

organizou o ciclo de seminários “Anatomia e Arte”, o qual propôs

analisar as estruturas anatômicas por meio de obras de arte.

Objetivos

• Trazer um novo método de ensino aliando a ciência com a arte;

• Incentivar a adoção de uma nova abordagem pedagógica;

Resultados e Conclusão

Materiais e Métodos  

• Os seminários foram apresentados para os membros da LAANAT,

os quais foram avaliados pelos coordenadores;

• Cada apresentação durou, em média, 15 minutos;

• O ciclo de seminários ocorreu por meio da plataforma Google Meet,

contando com os seguintes temas:

Anatomia e arte: ciclo de seminários internos da Liga 

Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de 

Alfenas-MG

Estátua de Davi,  

de Michelangelo

• Percebendo a ausência da assimilação tátil e visual dos alunos em

função da perda do contato físico com as peças anatômicas, durante

as aulas remotas, a LAANAT / UNIFAL-MG propôs a realização do

ciclo de seminários “Anatomia e Arte”.

• Estimular o aprendizado de Anatomia Humana a partir de uma

dinâmica diferente, aliada ao contexto histórico das obras

estudadas.

Estátua de Aquiles 

Morrendo, 

de Ernst Herter

Estátua de São 

Bartolomeu, 

de Marco d’Agrate

A Lição de Anatomia do Dr. Deyman

A Lição de Anatomia do Dr. Tulp, 

de Rembrandt 

O Útero Gravídico, 

de Leonardo Da Vinci 

• Alcançado os propósitos da LAANAT;

• Demonstraram que a comunicação da ciência com a arte permite:

 agregar dinâmica, criatividade e interesse à experiência acadêmica;

 auxiliar no entendimento do conteúdo e humanização do ensino;

 incentivar uma nova abordagem pedagógica em Anatomia.
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• Ao fim, foram produzidos vídeos para a divulgação dos

resultados das apresentações ao público externo, os quais foram

postados nas redes sociais da LAANAT / UNIFAL-MG.


