
ANATOMIA HUMANA - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

O projeto de extensão ANATOMIA HUMANA - APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E 

MÉDIO, orientado pelo professor Dr. Sérgio Murta Maciel, tem como objetivo oferecer uma 

visão geral do estudo da anatomia para os estudantes primários e secundaristas por meio de 

uma visita ao laboratório e museu de Anatomia do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF. 

O projeto tem uma longa história. Fundado em 1986 pelas professoras Marcia Pontes 

e Maria Inês Boechat, foi interrompido em 1996 quando da aposentadoria das docentes. Em 

1999, o professor Sergio guiou o retorno das atividades e, desde então, orienta a atividade de 

extensão.  

A atividade acontece semanalmente às terças-feiras, das 14 às 16 horas e por semestre 

são atendidos cerca de 500 alunos de escolas municipais, estaduais e federais da própria 

cidade de Juiz de Fora e também de outras cidades da região como Santos Dumont, Matias 

Barbosa, Ipatinga, Barbacena, Muriaé e outras cidades já participaram do projeto. Tal impacto 

trouxe o reconhecimento através de premiações no Congresso Brasileiro de Anatomia, 

Goiânia/GO, 2000 e também na II Mostra da UFJF, 2006. 

Atualmente, os universitários Marcelo Henrique de Souza e João Paulo de Castro são 

os monitores que guiam as visitas ao laboratório. Em 2 horas, os alunos são levados a conhecer 

de forma palpável o que estão vendo nos livros. Demonstrando o corpo humano e abordando 

as transformações causadas por algumas das doenças mais conhecidas, a visita aproxima o 

conhecimento anatômico ao cotidiano dos alunos. Dessa forma, são apresentados os diversos 

órgãos e sistemas e a curiosidade dos próprios visitantes vai guiando a visita de forma 

interativa e prazerosa.  

Ao final da visita há um misto de sentimentos, principalmente entre aqueles que estão 

buscando a definição do seu futuro profissional. Alguns querem tirar dúvidas e saber mais 

sobre os cursos da área de Saúde da UFJF. Outros, porém, saem do laboratório certos de que 

essa não é a área que desejam seguir. Assim, a iniciativa do projeto vai além de uma simples 

visita para ser mais um instrumento de decisão para o futuro acadêmico do estudante. 

 


