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Introdução e objetivos:
Em março de 2020, a Unicamp decretou a interrupção das

ensino na Universidade, porém com melhor aproveitamento e
plena utilização. Um aspecto relevante foi o aprendizado sobre a

atividades acadêmicas presenciais, como medida de prevenção da pandemia no contexto dos conteúdos da disciplina.
covid-19. Esse trabalho busca descrever a experiência da disciplina
de Antropologia da Saúde, oferecida de forma remota pela
Faculdade de Enfermagem em 2020 e 2021.
Metodologia: Os docentes, junto aos discentes dos Programas de
Apoio e Educação Docente, adaptaram o conteúdo e usaram as
plataformas de apoio ao Ensino já utilizadas, como o Moodle e a
nova ferramenta, o Google Meeting. Natureza e Cultura; Corpo,
Saúde e Doença; Aspectos Socioculturais do cuidado e prática de
Enfermagem (CAMPOS, 2009) estavam entre os temas ofertados
através de encontros e aulas síncronas, leitura de textos e artigos,
visualização de conteúdo audiovisual, além das postagens de

Gráfico 1: relação de estudantes matriculados e desistências por

reflexões nos fóruns virtuais de cada conteúdo (APPENZELLER et

ano.

al, 2020).

Ferramentas utilizadas no Ensino Remoto Emergencial:
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Resultados: A disciplina foi oferecida em dois semestres para duas
turmas de graduação. No gráfico ao lado, temos a relação entre a
evasão da disciplina nos últimos quatro anos. Ao que parece, a
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inovação foi bem assimilada pelos alunos e docentes, o que permitiu
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incluir também atividades em grupo virtuais, como maneira de
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