
UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO FERRAMENTA
DIDÁTICA POR ESTUDANTES DO CURSO DE

NUTRIÇÃO

Flávia Camila Pires ANASTÁCIO (UnilesteMG); Priscilla Karla Fernandes LOPES (UnilesteMG);

Orcione Aparecida Vieira PEREIRA (UnilesteMG)

Introdução: A internet é uma moderna tecnologia que favorece o compartilhamento de
conhecimento, podendo colaborar para uma reflexão crítica, permanente e autônoma
quando bem utilizada. 
A internet funciona como ferramenta didática a partir do momento em que colabora
para uma reflexão crítica, para o desenvolvimento de pesquisas e facilita a
aprendizagem de forma permanente e autônoma incentivando, assim, o surgimento de
novas tecnologias. Algumas manifestações demonstram esse impacto no aspecto
didático, como a publicação eletrônica de periódicos além das publicações
relacionadas ao governo, conselhos regulamentadores, teses e comunicação científica
informal, como congressos e outros encontros. Objetivo: O presente artigo teve como
objetivo verificar a utilização da internet como ferramenta didática por estudantes do
Curso de Nutrição do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG). 
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo-descritivo e a população alvo foi
composta por todos os alunos regularmente matriculados do 1º ao 8º semestre do
curso. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário estruturado previamente
validado. A amostra foi constituída de 54 alunos, ou seja, 63,53% da população alvo. 
Resultados: Verificou-se que todos os alunos já acessaram a internet e a utilizam para
pesquisas acadêmicas e/ou científicas, sendo os sites mais utilizados para este fim
Scielo (66,67%) e Google Acadêmico (46,30%).
A maioria dos alunos, ou seja, 36 (66,67%) respondeu não ter dificuldades de
encontrar e/ou identificar os sites confiáveis com informação científica. Entre os que
relataram ter alguma dificuldade (33,33%), as principais indicadas foram a
“dificuldade de distinguir material confiável” (6 afirmações), “pouca utilização” (2
afirmações) e “saber se é científico e validado” (2 afirmações).  
Os sites que os alunos relataram acessar sempre foram, respectivamente o AVA
(ferramenta acadêmica do Unileste), MSN ou vídeo-papo (ferramenta de comunicação
em tempo real), Orkut (site de relacionamento) e sites com literatura científica. Os
principais sites com utilização ocasional foram sites relacionados ao governo, sites dos
conselhos regulamentadores, sites com literatura científica e sites de associações. 
O uso da internet para consultas cientificas e/ou didáticas evidenciou-se relativamente
inferior quando comparado a sua utilização para fins relacionados ao lazer, indicando
talvez que a procura por conhecimento científico em fontes específicas ainda é
dependente de algum estímulo, como os trabalhos acadêmicos. Conclusão: A
utilização da internet como tecnologia facilitadora de pesquisa está inserida no
cotidiano da maioria dos graduandos pesquisados, porém o aluno deve ter
discernimento e domínio das ferramentas em rede, pois uma das características
principais da internet é que esta não possui muitos critérios nem censura para os
conteúdos divulgados.
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