
A solução de aprendizagem anatômica ideal

Módulos de vídeo rotativos 3D que apoiam e melhoram a aprendizagem em 
anatomia humana
Os recursos de aprendizagem à distância são essenciais no ambiente atual. No Vídeo Atlas da Anatomia Humana de Acland, quase 
330 vídeos de espécimes anatômicos humanos reais, o mundialmente renomado anatomista Dr. Robert Acland, demonstra o 
movimento realista de estruturas complexas em cada região do corpo. 

Os vídeos podem ser facilmente integrados em qualquer currículo online através do LMS da sua instituição.

Ideal para aprendizagem autodirigida, o Acland oferece aos alunos e aos professores acesso a qualquer hora, em qualquer lugar, a 
qualquer dispositivo. Ferramentas de pesquisa e navegação tornam mais fácil encontrar conteúdo que fornece uma base para a 
função de compreensão da anatomia e se sobressair em cursos, laboratórios ou exames.

Integrar no seu currículo
Integre Acland em seus materiais de curso ou guia de laboratório, incluindo links 
(Urls) para vídeos específicos. 

Você e seus alunos podem navegar facilmente por vídeos por região ou pelo índice 
preparado e pesquisar vídeos por meio de termos-chave. Uma lista de URLS para 
cada vídeo está disponível aqui.

Ensinar conceitos-transcrições e termos-chave reforçam a aprendizagem
Uma transcrição da narração de cada vídeo permite que os alunos reforcem 
rapidamente conceitos-chave. Basta clicar no link Transcrição no canto direito da caixa 
de exibição de vídeo. As transcrições são fornecidas em PDF e podem ser usadas em 
guias de ensino.
Os termos-chave relacionados a cada vídeo estão listados no lado inferior esquerdo do 
vídeo. Depois de clicar em um termo-chave, os alunos verão uma lista de vídeos 
relacionados que fortalecem sua compreensão desse conceito. Uma revisão de vídeo 
aparece no final de cada região, reforçando o que foi aprendido.

Autoavaliação
Exames interativos, cronometrados e pontuados de múltipla escolha para cada região 
permitem aos alunos estudo independente e autoavaliação através da visualização de 
vídeos para aprendizagem e revisão, bem como preparação prática do exame. No final 
de cada exame, os alunos recebem links de correção direta para vídeos específicos 
para revisão adicional.

DICA PRO: Quer compartilhar um vídeo? Clique em EMAIL no canto direito da janela de vídeo e siga as 
instruções para compartilhar um vídeo com alunos ou colegas

BENEFÍCIOS PARA O CORPO DOCENTE

Contate sales@ovid.com para mais informações!

https://aclandanatomy.com/DocumentLibrary/Acland's%20Anatomy%20Video%20URLs.pdf



