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Introdução 
 

No Brasil, o ensino médico-odontológico é definido por relações externas ao processo pedagógico, sendo proveniente 

de um modelo vinculado aos componentes econômicos, políticos e ideológicos [1]. 

O projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. O Conselho Nacional de Educação (CNE), a Câmara Superior de Ensino (CSE) 

e a Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), preconizaram a instituição de estágios supervisionados 

durante o curso de Graduação em Odontologia. O estágio supervisionado é definido como o instrumento de integração e 

conhecimento do aluno com a realidade social e econômica de sua região e do trabalho em sua área. Estabelece que seus 

objetivos devam fomentar a relação ensino-serviço e ampliar as relações da universidade com a sociedade e colocar o futuro 

profissional em contato com as diversas realidades sociais, incluindo as práticas e políticas em saúde pública, a realidade do 

mercado de trabalho, possibilitando assim, ser o acadêmico um agente transformador dessas realidades [2]. Além disso, o 

estágio supervisionado ajuda a romper o caráter excessivamente individualista e tecnicista da profissão odontológica, 

permitindo a formação de um estudante que apresentará uma visão mais coletiva [3]. Na Faculdade de Odontologia da 

FUNORTE, o Estágio Supervisionado é uma disciplina com uma carga horária de 220 horas, desenvolvida sob supervisão 

docente.  

Diante do que foi exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar aspectos relacionados à formação acadêmica em 

Odontologia na faculdade FUNORTE, dentro do contexto da Saúde Coletiva e com ênfase nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado. 

 

Material e Métodos 
 

Este trabalho faz parte de um projeto intitulado "Aspectos relacionados à formação acadêmica no curso de odontologia 

da Unimontes com ênfase nos estágios supervisionados", que tem caráter quantitativo e está sendo conduzido 

longitudinalmente através de uma sequência de avaliações transversais realizadas a cada semestre, no decurso cinco anos (1º 

semestre de 2011 ao 2º semestre de 2015). A população alvo deste estudo é, a cada semestre, todos os acadêmicos do 10º e 

último período do curso de graduação em odontologia da Funorte. Como os dados são coletados por semestre, em cinco 

anos, serão referentes a 10 turmas que se formaram e formarão semestralmente a partir do 1º semestre de 2011. 

Para a obtenção dos dados foi aplicado um questionário contendo questões objetivas abordando a temática a ser 

estudada. Os dados do presente trabalho referem-se ao 2º semestre de 2013 e foram tabulados e analisados estatisticamente 

com auxílio do programa SPSS
®
 for Windows

®
, versão 18.0. O projeto resguarda os preceitos éticos determinados pela 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte 
1
parecer 

(2294/2010). 

 

 

Resultados e Discussão 
 

Os resultados deste estudo estão apresentados na tabela 1 abaixo.  

Responderam ao questionário 16 acadêmicos, de ambos os gêneros, sendo 75% do sexo feminino e 25% do sexo 

masculino com idade média é de 24,31 anos de idade. 75% dos acadêmicos relataram que, quando tentaram o vestibular, era 

realmente o curso de odontologia que queriam.
 
Quando questionados sobre o grau de satisfação com a odontologia de um 

modo geral, 25% responderam que estão muito satisfeitos, 56,3% completamente satisfeitos e 18,8% classificaram sua 

satisfação como mediana. Foram também perguntados em relação à satisfação com o curso de odontologia que estão 
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cursando e 62,5% disseram estarem “muito satisfeitos” e 25%, “completamente” satisfeitos. Percebe-se que de um modo 

geral os acadêmicos sentem-se muito satisfeitos com a odontologia e de forma análoga com o curso. 

Outro valor que merece destaque é que 43,8% dos acadêmicos relataram não conhecer o projeto pedagógico do curso e, 

mais da metade deles (56,3%), não conhecem o pró-saúde. Quando questionados se consideram o serviço público de 

odontologia resolutivo 68,8% responderam “médio” e 31,3% “muito”. Os acadêmicos foram também perguntados sobre em 

qual grau eles se consideram capacitados para atuarem no serviço público de odontologia antes do estágio e 37,7% 

classificaram como “médio”, 31,3% como “muito” e 25% “completamente” capacitados. 

 

Considerações Finais 
 

O Estágio Supervisionado tem cumprido o seu objetivo, promovendo a relação ensino e serviços no âmbito de relações da 

universidade e sociedade, favorecendo com que os acadêmicos vivenciem a realidade social na qual estão inseridos. 

De acordo com os dados deste estudo, os acadêmicos do Curso de Odontologia da Funorte que formaram recentemente, 

no segundo semestre de 2013, sentem-se satisfeitos com o curso de odontologia e consideraram o Estágio Supervisionado 

relevante para a sua formação, sentindo-se capacitados para inserção no mercado de trabalho.  

A fragilidade dos dados, dada a natureza seccional e limitação da análise de um único semestre, não permite uma 

inferência mais ampla e generalizada sobre a formação do cirurgião-dentista pela Funorte. Isto será possível, ao final da 

pesquisa quando o estudo for completado. 
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Tabela 1. Aspectos relacionados à formação acadêmica em Odontologia na faculdade FUNORTE, dentro do contexto da 

Saúde Coletiva e com ênfase nas disciplinas de Estágio Supervisionado. n=16 

Varíavel n % Varíavel n % 

Considera importante o estágio do 7ºp?   Quais procedimentos gostaria de realizar no estágio do 10ºp? 

Completamente 5 33,3  Curativos reabilitadores 11 68,7 

Muito 7 46,7  Prevenção e promoção 1 6,3 

Médio 3 20,0  Sem diferença 4 25,0 

Muito pouco 0 0,0 Acha q poderia contribuir na saúde bucal da comunidade? 

Nada 0 0,0 Completamente 3 18,8 

Considera importante o estágio do 7ºp para o 10ºp? Muito 12 75 

Completamente 7 43,8 Médio 1 6,3 

Muito 7 43,8 Muito pouco 0 0,0 

Médio 2 12,4 Nada 0 0,0 

Muito pouco 0 0,0 Em que grau considera que o estágio do 10ºp irá contribuir na 

sua capacitação para atuação no serviço público? 

Nada 0 0,0 Completamente 8 50,0 

Se fosse facultativo você teria feito?   Muito 6 37,5 

Sim 13 81,2 Médio 2 12,5 

Não 3 18,8 Muito pouco 0 0,0 

Deveria haver mais estágios na graduação?   Nada 0 0,0 

Sim 15 93,7 Pretende trabalhar no serviço público?   

Não 1 6,3 Sim 11 73,3 

Já participou de programas como sorriso no campo? Não 4 26,7 

Sim 2 12,5 Qual seria a maior vantagem de trabalhar no serviço público? 

Não 14 87,5 Estabilidade 9 60,0 

Considera esses programas importantes p/ o estágio do 10ºp? Remuneração 0 0 

Sim 15 93,8  Realização pessoal 2 13,3 

Não 1 6,3  Outro* 4 26,7 

Considera preparado clinicamente p/ o estágio do 10ºp? Se o estágio do 10ºp fosse facultativo você teria feito? 

Completamente 5 31,3 Sim 15 100 

Muito 10 62,5 Não 0 0,0 

Médio 1 6,3 Você considera que o curso capacita o acadêmico para  

Muito pouco 0 0,0  inserção no mercado de trabalho?   

Nada 0 0,0 Completamente 4 25,0 

Considera embasado teoricamente p/ o estágio do 10ºp? Muito 9 56,3 

Completamente 5 31,3 Médio 3 18,8 

Muito 10 62,5 Muito pouco 0 0,0 

Médio 1 6,3 Nada 0 0 

Muito pouco 0 0,0 Você considera que o curso alcançou suas expectativas? 

Nada 0 0,0 Completamente 7 43,8 

Quais procedimentos acha q mais realizará no estágio do 10ºp? Muito 8 50 
8 50,0 

Curativos reabilitadores 12 75,0 Médio 1 6,3 

Prevenção e promoção 0 0,0 Muito pouco 0 0 

Sem diferença 4 25 Nada 0 0 

      

   

 
   *Adquirir experiência. 


