
Do dia 16 ao dia 27 de janeiro, Kailane Rita 
dos Santos, aluna do terceiro período de 
Biomedicina, trocou as salas de aula da 
Univale, em Governador Valadares, pelo 
prédio do Instituto de Ciências Biológicas 
da Universidade de São Paulo. Ela está en-
tre os 60 estudantes e recém-graduados de 
todo o Brasil selecionados para participar 
da 13ª Jornada de Anatomia da USP.

“É um curso de aprofundamento em 
anatomia, que este ano está voltado ao 
sistema urogenital. Nesta edição tiveram 
mais de 800 inscritos e 60 selecionados. As 
aulas são ministradas pelos doutorandos 
e mestrandos do programa de pós-gradu-
ação em Biologia dos Sistemas. Após as au-
las teóricas, temos aulas práticas e durante 
o curso estamos dissecando partes do sis-
tema urogenital. Além de toda a parte do 
curso em si, estamos fazendo visitas aos 
laboratório de pesquisas e depois iremos 
escolher dois laboratórios para conhecer a 
linha de pesquisa e acompanhar as ativi-
dades”, explica Kailane. 

Para ela, que ainda está no início da 
graduação, a experiência tem sido enri-
quecedora. “A experiência aqui é muito 
intensa, são pessoas do Brasil inteiro e de 
diversos cursos, e estou me desafiando 
a cada dia ao estar em um local que não 
conheço ninguém. As aulas começam às 
8 da manhã e finalizam às 18h, tem ativi-
dades socioculturais, com interação entre 
alunos. De certo modo, é  diferente do que 

estou acostumada, a USP é uma meta para 
qualquer estudante e é incrível estar aqui, 
ter contato com as pesquisas e biomédicos 
formados. Tenho aprendido muito e me 
surpreendido a cada aula”.

A Jornada de Anatomia é um curso que 
une teoria e prática. Realizado por alunos 
do Programa de Pós-Graduação em Biolo-
gia de Sistemas, o curso acontece anual-
mente no Instituto de Ciências Biológicas 
da USP. A cada edição, as aulas focam em 
um sistema diferente do corpo humano, 
oferecendo formação de anatomia avan-
çada para os participantes. Kailane soube 
do programa por meio da professora Taua-
ne Soyer, e não hesitou em se candidatar. 
“Ter vindo acrescentará muito na minha 
vida acadêmica e profissional, realmente 
uma experiência transformadora, sairei 
outra pessoa daqui”, enfatiza a estudante. 
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A experência é muito intensa e 
enriquecedora.“


