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Introdução: A Geração Y é aquela que nasceu sob a influência das tecnologias digitais, atualmente, é representada pelos jovens universitários que criaram um vínculo estreito e rotineiro
com a Internet e suas ferramentas. Pesquisas afirmam que essa geração de jovens imediatistas
e habituados à multitarefa desenvolveu um novo tipo de neuroplasticidade e, portanto, possuiriam hábitos e mecanismos de aprendizado peculiares que deveriam ser respeitados e considerados na dinâmica de ensino e aprendizagem. Objetivos: analisar as características atribuídas
à Geração Y, avaliando o perfil digital dos estudantes, seus hábitos eficazes de aprendizagem,
as tecnologias usadas e as suas complexas relações. Casuística e Métodos: Foi realizada uma
pesquisa do tipo descritivo, como fonte de coleta de dados primeiramente foi feita a pesquisa
bibliográfica, na forma de revisão da literatura e posteriormente foi aplicado um questionário.
Em relação à segunda parte da pesquisa, os alunos de medicina da FAMERP responderam de
forma voluntária ao questionário, após assinatura do TCLE, ambos aprovados pelo Comitê de
Ética em Pesquisa; as opções de resposta apresentavam-se em uma escala de cinco pontos. Os
critérios de inclusão para os participantes foram: cursar medicina na FAMERP, sexo masculino
ou feminino e com idade entre 18 e 35 anos. Resultados: A população final do estudo foi de
78 pessoas, distribuídas proporcionalmente ao número de alunos de cada turma. As respostas
indicaram que 47% dos alunos consideram a tecnologia como uma ferramenta necessária para
o aprendizado e salientam ainda que mesmo com novas tecnologias conseguem manter o foco
nos estudos. Conclusão: Percebeu-se que a tecnologia exerce importante influência na vida
dos estudantes, porém continua sendo uma entre várias outras, o que faz com que o professor
mantenha um papel fundamental na formação desses alunos, principalmente ajudando e guiando-os na utilização correta e completa das novas tecnologias desenvolvidas para o aprendizado.
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