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INTRODUÇÃO: Em fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 no 

Brasil. Devido ao agravo da pandemia de COVID-19, setores da sociedade tiveram que se 

adaptar à nova realidade buscando meios de conter a propagação do novo coronavírus por 

meio do isolamento social. No ensino, a portaria n° 343 publicada no Diário Oficial da União 

em março de 2020 dispôs sobre suspensão de aulas presenciais substituídas por aulas em 

meios digitais, através do ensino remoto emergencial e/ou Ensino à Distância (EaD), pelo 

período de duração da pandemia. Sendo assim, as instituições de ensino foram desafiadas a 

buscar novas estratégias educacionais, principalmente no que tange aos conteúdos teórico-

práticos. Em uma faculdade particular de medicina de Curitiba, adepta do método de 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, do inglês Problem Based Learning), as aulas 

presenciais de todos os períodos foram suspensas no primeiro semestre de 2020, incluindo o 

bloco de CHEP (Citologia, Embriologia, Histologia e Patologia), que inclui a histologia. A 

monitoria acadêmica do CHEP do segundo período também precisou ser adaptada à estas 

mudanças. Destaca-se que a monitoria é uma maneira de proporcionar ao futuro profissional 

médico, contato com a integralidade das etapas e funções do conhecimento, além de permitir 

que o discente auxilie o docente a contextualizar alguns temas, enfatizando a importância dos 

conteúdos – como no caso da histologia, que andará sempre de mãos dadas com a 

compreensão da patologia. OBJETIVOS: Relatar as experiências da monitora e dos 

estudantes durante o ensino de histologia à distância, devido a pandemia do COVID-19. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência sobre a adaptação do ensino de 

histologia em uma faculdade particular de medicina, durante a pandemia do Coronavírus no 

1º semestre de 2021. RESULTADOS: Desde 21 de fevereiro de 2020 – data do primeiro caso 

de COVID-19 no Brasil – as instituições de ensino médico precisaram se reinventar. A fim de 

manter a aprendizagem remota, a instituição desse relato buscou diversas alternativas 

tecnológicas, as quais foram aprimoradas durante o período de distanciamento social. Os 

conteúdos de histologia no primeiro semestre de 2021 foram trabalhados através da 

plataforma online Google Meet® de forma síncrona de aula com presença de docentes e 

discentes e monitora– sendo as lâminas histológicas explicadas pelas professoras por meio de 

slides, e quando possível, mostradas através do microscópio com câmera acoplada, dentro dos 

laboratórios da instituição de ensino. Além disso, foram disponibilizadas atividades 

assíncronas dentro da plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da faculdade. 

Ademais, a monitoria também sofreu alterações a fim de se adaptar ao novo cenário 

educacional, visto sua importância como ferramenta pedagógica, desde sua instituição no país 



durante a década de 1960 e seu reconhecimento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB. A interação entre monitora e os acadêmicos foi feita, exclusivamente, por 

meio de tecnologias de comunicação, seja para suporte aos discentes após a aula, seja para 

atividades de revisão de conteúdo em períodos de avaliações cognitivas.  A utilização de 

outras plataformas digitais, tais como, Socrative ®, como forma de avaliação da 

aprendizagem dos discentes, se tornaram recorrentes durante o período de aulas remotas, 

como uma tentativa de suprir a ausência do contato direto entre monitora e acadêmico. A 

monitora era convidada a preparar atividades lúdicas sobre a aula por meio de seis questões 

interativas objetivas ou na forma de verdadeiro e falso, em relação a imagens histológicas 

sobre o conteúdo de cada aula, que ficavam disponíveis para resposta até 24 horas após a aula 

de mesmo tema. O aplicativo Socrative ® permite visualizar a participação dos estudantes por 

meio da emissão de relatórios dos exercícios propostos, revelando os acertos e erros de cada 

um dos estudantes, de forma a auxiliar na visualização das maiores dificuldades de cada 

turma. As atividades eram realizadas para testar o conhecimento dos discentes de forma 

interessante e convidativas, incentivando a participação de todos, com o propósito de 

melhorar a compreensão do que foi visto em aula, permitindo, ainda, que o estudante tenha 

ciência de suas defasagens acerca do conteúdo, para que possa buscar auxílio e sanar suas 

dificuldades. Além disso, a monitora preparava revisões antes das provas, para que tais 

dificuldades e dúvidas pudessem ser sanadas, além de fornecer slides revisados pelas 

professoras para maior preparo antes das avaliações de cada módulo da faculdade. 

CONCLUSÕES: Mesmo mediante à realidade virtual, os resultados foram satisfatórios, visto 

que foram desenvolvidas atividades lúdicas - como questionários após as aulas - com a 

proposta de incentivar o aprendizado e ter a percepção individual de quais são as partes que 

necessitavam ser revistas por cada estudante. Além disso, a possibilidade de revisão no final 

de cada unidade curricular foi fundamental para a recapitulação do conteúdo, de forma a 

auxiliar nas provas e na continuação da vida acadêmica. No entanto, foi percebido pelos 

acadêmicos, que o tempo de demora da monitora para sanar dúvidas, por meios remotos, foi 

um empecilho para um melhor aproveitamento coletivo da monitoria. Os estudantes enviavam 

várias dúvidas via Whats App®, que foram respondidas na sua totalidade, porém, nem sempre 

de modo imediato, uma vez que a monitora tinha extensa carga horaria de atividades 

obrigatórias a serem realizadas em períodos mais avançados do curso. A seleção de um 

segundo monitor, em fases diferentes do curso, pode ser considerada como uma solução para 

o problema, uma vez que aumenta a quantidade de horários disponíveis dos monitores para 

sanarem as dúvidas dos estudantes. 
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