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RESUMO 
 

A necessidade da universalização do acesso à saúde e a falência do modelo 

pedagógico centrado na transmissão de conhecimento tem levado a mudanças na 

formação de profissionais de saúde. O objetivo deste estudo foi proporcionar uma 

nova alternativa para avaliação de cursos de Odontologia por meio do 

desenvolvimento, validação e aplicação de critérios com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN). Para tanto, o estudo foi desenvolvido em três etapas: 

desenvolvimento e validação de critérios de avaliação de cursos de Odontologia com 

base nas DCN; estudo piloto para verificação da aplicabilidade dos critérios validados 

e avaliação de cursos de Odontologia da região nordeste. Na primeira etapa foi 

formulado modelo lógico que permitiu a construção de uma matriz de critérios validada 

por meio da técnica de consenso Delfos modificado, apresentando as dimensões: 

Perfil do egresso, Orientação do cuidado em saúde, Integração ensino-serviço e 

Abordagem pedagógica. O estudo piloto foi realizado com cinco cursos de 

Odontologia, por meio de estudo documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC), aplicação do questionário validado e entrevista com os coordenadores de 

curso.  Os resultados do estudo piloto indicam a possibilidade de serem verificados, 

por meio dos critérios validados e utilizando-se diferentes propostas metodológicas, 

avanços e limitações curriculares frente à proposta de reorientação da formação 

recomendada pelas DCN. A avaliação de cursos de Odontologia da região Nordeste 

foi realizada a partir da aplicação do questionário validado a coordenadores de 30 

cursos, incluindo instituições públicas e privadas. Os dados foram submetidos à 

análise descritiva, sendo ainda testada a diferença entre médias e a correlação entre 

a avaliação dos coordenadores nas dimensões e subdimensões entre si, entre a 

avaliação geral dos cursos e entre as variáveis: categoria administrativa, tempo 

decorrido da última atualização curricular, participação em programas de reorientação 

da formação de profissionais de saúde, nota ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes) e CPC (Conceito Preliminar do Curso) do ano de 2013. 

Foi constatada correlação positiva (p<0,01) entre as médias obtidas pela percepção 

dos coordenadores na maior parte das dimensões e entre estas e o desempenho geral 

do curso. Não houve diferenças significativas entre a percepção dos coordenadores 

quanto ao desempenho dos cursos e a categoria administrativa (público/privado). 

Essa diferença foi um pouco maior quando comparou-se as médias de desempenho 
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ao tempo decorrente da última atualização curricular, obtendo melhor desempenho 

cursos com atualização curricular mais recente, mesmo sem diferença significativa 

entre dimensões. Obtiveram melhores médias de desempenho os cursos que não 

participam de programas de reorientação da formação profissional, com diferença 

significativa (p<0,05) para o escore geral e para todas as dimensões, exceto a 

dimensão Integração ensino-serviço (p=0,064). Não foi observada correlação 

significativa entre a avaliação dos coordenadores em todas as dimensões e na 

avaliação geral e as notas do ENADE e CPC 2013. O instrumento final proposto neste 

estudo representa alternativa diferenciada de avaliação da formação, tanto de 

cirurgiões-dentistas como de outros profissionais, considerando que as DCN preveem 

a formação com foco nas necessidades de saúde da população, integrada ao SUS e 

baseada na aprendizagem centrada no estudante. 

 

Palavras-chave: Educação em Odontologia / Avaliação Educacional / Recursos 

Humanos em Saúde 
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ABSTRACT 
 

The need for universal access to health and the failure of the pedagogical model 

centered on the transmission of knowledge has led to changes in the training of health 

professionals. The objective of this study was to provide a new alternative for 

evaluating dental students through the development, validation and application of 

evaluation criteria based on the National Curriculum Guidelines (DCN in Brazil). 

Therefore, the study was conducted in three phases: development and validation of 

evaluation criteria of Dentistry courses based on the DCN; a pilot study to verify the 

applicability of the validated criteria and evaluation of the dentistry courses in the 

Northeast. In the first stage, a logical model was formulated, allowing for the 

construction of a criteria matrix, validated by a modified Delphi consensus technique. 

The validated matrix has the following dimensions: Profile of graduates, health care 

guidance, teaching and service integration, and pedagogical approach. The pilot study 

was conducted in five dental courses through a documentary study of the pedagogical 

project course (PPC), and application of validated questionnaires and interviews with 

course coordinators. The results of the pilot study indicate the possibility of being 

verified by means of validated criteria and using different methodological proposals, 

advances and curricular limitations facing the proposed reorientation of training 

recommended by DCN. The evaluation of Northeast Dentistry courses was carried out 

by applying a questionnaire validating a matrix of 30 course coordinators, including 

public and private institutions. The data were submitted to descriptive analysis, and 

also tested the difference between means and the correlation between the assessment 

of the coordinators in the dimensions and sub-dimensions with each other, among the 

general evaluation of courses and between the following variables: administrative 

category, time since last curriculum updating, participation in reorienting the training of 

health professionals programs, ENADE and CPC (Preliminary Concepts of the Course) 

scores in the year 2013. Positive correlation (p <0.01) was found between the means 

obtained by the perception of the coordinators in most dimensions, and also between 

them and the overall performance of the course. There were no significant differences 

between the coordinators’ perception about course performance and the administrative 

category (public / private). This difference is slightly higher when the average 

performance is compared with respect to time due to the last curriculum update, getting 

better performance in courses with the latest updated curriculum, even with there not 
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being this significant difference between dimensions. Better averages of performance 

were obtained in courses that do not participate in reorientation programs of 

professional training, with a significant difference (p<0.05) for the overall score and for 

all dimensions except the dimensions of teaching-service Integration (p = 0.064). There 

was no significant correlation between the assessment of coordinators in all 

dimensions, in the overall assessment or ENADE and CPC scores in 2013. The final 

instrument proposed in this study is a different alternative assessment for health 

training of both dentists and other professionals, considering that the DCN providing 

for the training and graduation of professionals is focused on the health needs of the 

population, integrated with the SUS (the National Brazilian Health System) and based 

on student-centered learning. 

 

 

Keywords: Education, Dental / Educational Measurement / Health Manpower 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Vários aspectos contribuem para a constatação atual, embora incipiente, de 

que há mudanças na formação de profissionais de saúde. Dentre eles podem ser 

citados o descrédito em um modelo puramente assistencialista e focado em 

procedimentos, a necessidade da universalização do acesso à saúde, assim como a 

constatação da falência do modelo pedagógico centrado na mera transmissão de 

conhecimentos. 

Tais transformações exigem uma mobilização dos órgãos gestores e das 

instituições formadoras para uma nova postura e redirecionamento dos projetos 

pedagógicos, dos currículos e dos campos de atividades dos cursos de nível superior 

em saúde, incluindo a Odontologia. 

Ao se discutir na atualidade as diferenças entre recursos humanos e 

trabalhadores na saúde, vários são os questionamentos relacionados a como a 

formação de profissionais em saúde tem superado as tensões em sua estrutura, 

envolvendo trabalho, trabalhador e sociedade a favor das evoluções no sistema de 

saúde, da flexibilização das relações de trabalho e do desenvolvimento das políticas 

sociais. Frente a estas mudanças de paradigma, consequentes demandas por 

investigações têm sido propostas, com a perspectiva de elucidar fenômenos do 

emprego/trabalho e educação. (ASSUNÇÃO et al., 2007).  

Em pesquisa com estudantes dos cursos de Odontologia, Medicina e Psicologia 

fica evidenciado um imaginário de atuação liberal-privatista, articulada à atuação na 

esfera pública simplesmente para maior experiência profissional. (CECCIM et al., 

2008). 

A formação é uma das áreas menos problematizadas na construção de 

políticas para o Sistema Único de Saúde (SUS) e, na área da educação, pouco se 

discute sobre a docência e o processo ensino-aprendizagem orientado para as 

profissões de saúde (CECCIM, FEUERWEKWER, 2004a).  

Portanto, vivemos hoje um processo de esgotamento do modelo tradicional de 

educação superior. A necessidade de mudanças dessa formação tem estado na pauta 

das discussões há algum tempo, e pouco se tem avançado. A questão da formação 

de profissionais de saúde envolve diretamente as oportunidades advindas do mercado 

de trabalho, o perfil profissional e a satisfação das demandas populacionais. Assim, a 



20 

 

articulação entre as políticas de educação e de saúde é fundamental para que as 

transformações sejam possíveis. (ARAÚJO, 2006) 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) traz em seu artigo 200 a 

responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) pela ordenação da formação de 

recursos humanos na área da saúde. Embora observados avanços após duas 

décadas da implantação do SUS, a formação e desenvolvimento desses profissionais 

ainda enfrenta dificuldades pela reflexão de que as práticas de atenção à saúde 

demonstram o distanciamento entre a formação profissional e as reais necessidades 

do sistema de saúde vigente (BRASIL, 2006). 

Para efetivação dos princípios da Constituição Federal em relação à 

reorientação da formação de profissionais de saúde, vários dispositivos trouxeram 

respaldo e orientações nesse processo, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996) e o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 

2001a).  

Essas propostas culminaram na elaboração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação em Saúde que, em sua maioria, 

tiveram o seu parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) no ano 

de 2001 e no ano de 2002 foram instituídas por meio de resoluções do próprio CNE, 

inclusive as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Odontologia. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais constituem orientações para a construção 

dos currículos de todos os cursos de graduação. Contudo, sem estipular condições 

rígidas para os currículos, as DCN propõem a flexibilidade, diversidade e a qualidade 

da formação oferecida a fim de garantir uma sólida formação básica para que o 

egresso esteja preparado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da 

sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício profissional 

(BRASIL, 2001b). 

Dessa forma, as DCN reforçam a aproximação entre a Educação Superior e a 

Saúde, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde e 

na formação de profissionais capazes de atuar com qualidade, eficiência e 

resolutividade no SUS. Para tanto, apontam para o desafio de promover no estudante 

o desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente, competência 

essa que não se encerra com a conclusão do curso (BRASIL, 2001b). 

A partir da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de 

graduação em saúde iniciaram suas mudanças curriculares por meio da construção 
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do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) baseado nas novas DCN e os novos cursos 

já foram estruturados nessa nova lógica de formação. Desta forma, os cursos de 

graduação em Odontologia iniciaram os processos de mudança curricular para a 

adequação do projeto pedagógico do curso aos aspectos fundamentais direcionados 

nas DCN, a saber: Perfil do Formando Egresso/Profissional; Competências e 

Habilidades; Conteúdos Curriculares; Estágios e Atividades Complementares; 

Organização do Curso e Acompanhamento e Avaliação (BRASIL, 2002). 

O contexto de mudanças curriculares nos cursos de Odontologia no país ainda 

está em um momento de transitoriedade, evidenciando alguns avanços na 

incorporação dos valores éticos, na integração ensino-serviço (GUIMARÃES, MELLO, 

MORETTI-PIRES, 2014), na orientação integral do cuidado e nas práticas 

pedagógicas. Tais mudanças parecem ser bem aceitas, principalmente no plano 

teórico de suas orientações normativas gerais (DCN) e específicas de cada curso 

(PPC), mas ainda encontram muitas resistências, precisando ser melhor 

compreendidas por todos os sujeitos implicados na formação, afim de que tais 

orientações não se tornem meramente documentos prescritivos formais. (SILVEIRA, 

GARCIA, 2015). 

Parcerias entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde por meio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), criada em 2003, 

renderam políticas de integração entre as instituições de ensino superior (IES) e os 

serviços de saúde com o intuito de proporcionar uma formação reorientada para as 

práticas de atenção, o processo de trabalho e a construção do conhecimento a partir 

das necessidades do serviço (BRASIL, 2006), e consequentemente da população, 

fortalecendo a implantação das DCN.  

Tais políticas se caracterizaram não apenas pela regulamentação dos cenários 

de prática pela formação de convênios entra as IES e os serviços (BRASIL, 2008a), 

mas também pela implantação de programas ofertados pela parceria entre os 

ministérios da saúde e da educação como incentivo e apoio às mudanças nos cursos 

de graduação na área de saúde e implementação das DCN, como o Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde em 2005 

e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde, em suas várias 

ofertas desde o ano de 2008.   

Com o estabelecimento das DCN e com a mudança curricular em curso nas 

IES, fez-se necessário o desenvolvimento de processos avaliativos consolidados em 
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primeira instância pela implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, operacionalizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (BRASIL, 2004). Entre outros aspectos, a 

avaliação dos cursos propõe uma análise do quanto às diretrizes foram atendidas, no 

que se refere à qualidade, à relevância e à adequação dos cursos às necessidades 

de desenvolvimento do país (HADDAD et al., 2006). Esta avaliação, enquanto parte 

do SINAES, é referencial básico no processo de regulação e supervisão, no que 

concerne à autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 

(BRASIL 2009). 

Em 2006, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) publicou estudo sobre a trajetória dos cursos de graduação na área 

da saúde, o qual buscou estimular a reflexão e discussão sobre a avaliação da 

formação dos cursos de nível superior em saúde a partir do Censo da Educação 

Superior, do Cadastro de Docentes, do Cadastro de Instituições e Cursos, do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e Relatórios das Comissões 

Próprias de Avaliação (CPA) (HADDAD et al., 2006).  

Por meio deste estudo (HADDAD et al., 2006), constatou-se um aumento 

significativo da disponibilidade de cursos de Odontologia em todo país, principalmente 

no setor privado, o que não foi diferente para região nordeste, apesar de esta 

apresentar um menor crescimento em relação a outras como as regiões sudeste e sul. 

Ainda assim, o referido estudo demonstra um crescimento de mais de 100% do 

número de cursos de Odontologia na região nordeste. Atualmente, na região nordeste 

são ofertados 49 cursos de Odontologia, sendo 20 em instituições públicas e 29 em 

instituições privadas (e-MEC, 2014). 

Ainda em 2006 o Ministério da Saúde e o da Educação investigaram, com base 

nos relatórios dos processos avaliativos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) 

conduzidos pelo INEP no período de 2002 a 2006, a adoção das Diretrizes 

Curriculares Nacionais no contexto dos PPC desses cursos (BRASIL, 2006). Segundo 

esse estudo, as DCN para os cursos de Odontologia significaram um importante 

avanço por estabelecerem os princípios e fundamentos para a formação do cirurgião 

dentista e por definirem o perfil do egresso por meio de competências e habilidades 

necessárias à formação de um profissional da área da Saúde. 

Entretanto, um dos pontos que mais dificultam a aderência dos cursos de 

Odontologia às DCN é a real concepção dos professores, coordenadores e diretores 
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dos cursos na forma de saber conduzir o conceito filosófico alinhado à aplicabilidade 

na estruturação curricular. Ainda, há muitas dificuldades no desenvolvimento do 

ensino no SUS, na integração curricular e na condução de processos pedagógicos 

inovadores. (HADDAD et al. 2006). 

Pouco mais de uma década da instituição das DCN e do início das mudanças 

curriculares nos cursos de graduação da área da saúde, mais especificamente nos 

cursos de Odontologia, diversos questionamentos emergem sobre a verdadeira 

efetivação das diretrizes na formação de cirurgiões-dentistas. Apesar da relevância 

da produção acadêmica nacional sobre as experiências de inovação curricular no 

contexto de implantação das DCN, percebe-se que nas resistências postas ao novo 

modelo há mais que desconhecimento ou incompreensão das determinações contidas 

nas diretrizes (COSTA, 2009).  

Neste sentido, Costa (2009) alerta que há uma indisponibilidade de reflexões 

que dialoguem de forma mais aprofundada com as ciências da educação para que os 

obstáculos à mudança possam ser compreendidos na perspectiva do hiato entre a 

macropolítica educacional, que orienta os sistemas formadores de profissionais de 

saúde, inclusive cirurgiões-dentistas, e o micro-universo dos ambientes reais de 

aprendizagem, e assim possam ser superados para a efetivação das mudanças 

curriculares. Portanto, além dos aspectos relacionados ao processo de regulação, são 

necessários estudos que aprofundem elementos essenciais no desenvolvimento 

cotidiano destas instituições. 

Para tanto, torna-se necessário o desenvolvimento de instrumentos avaliativos 

para além dos normativos, a fim de que as respostas obtidas nos processos avaliativos 

sejam um reflexo mais próximo entre a realidade e as mudanças requeridas. Espera-

se que os critérios desenvolvidos contribuam com os processos de reflexão nas 

instituições formadoras, estabelecendo a prática auto avaliativa inclusiva e 

permanente, que resulte no desencadeamento de melhorias na qualidade da 

formação de profissionais de saúde. 

Pela relevância da avaliação dos cursos da área de saúde, dentro do que se 

enquadra os cursos de Odontologia, com todas as suas multidimensões associadas 

aos contextos pedagógicos, estruturais e de saúde do nosso país, executada por 

critérios quantitativos e qualitativos investigados no contexto regional ao qual os 

pesquisadores e respectivas instituições de ensino estão inseridas, o presente 

trabalho é proposto, visando verificar a efetivação ou não das mudanças requeridas 
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nas DCN para uma formação de acordo com as necessidades atuais de saúde da 

população.  

Assim, utiliza-se a classificação de nível de análise sugerida por António Nóvoa 

(1992), que leva em consideração a sociologia das organizações escolares e propõe 

uma avaliação no nível meso de análise, a qual se encontra entre o nível micro de 

sala de aula e o nível macro das perspectivas sócio institucionais focadas no sistema 

educacional, para que assim possa ser levada em consideração a dimensão própria 

de cada instituição, onde são tomadas importantes decisões educativas, curriculares 

e pedagógicas. O autor afirma que os processos de mudança e de inovação 

educacional perpassam pela compreensão das instituições escolares em sua 

complexidade técnica, científica e humana: 

“A identificação das margens de “mudança possível” implica a 
contextualização social e política das instituições escolares, bem como 
a apropriação ad intra dos seus mecanismos de tomada de decisão e 
das suas relações de poder. As escolas constituem uma 
territorialidade espacial e cultural, onde se exprime os jogos dos atores 
educativos internos e externos; por isso, sua análise só tem verdadeiro 
sentido se conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, 
simbólicas e políticas da vida escolar, não reduzindo o pensamento e 
a ação educativa a perspectivas técnicas, de gestão ou de eficácia 
stricto sensu” (NÓVOA, 1992, p.16). 

 
Desta forma, o presente trabalho é fruto de um percurso de vivências, reflexões, 

inquietações e tentativas de construções metodológicas que buscam caminhos para 

a avaliação da formação odontológica frente às atuais mudanças neste campo e à 

escassez de respostas que encaminhem transformações possíveis e efetivas, 

principalmente pela identificação de avanços e limitações explicitados no contexto das 

instituições formadoras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

2.1 Por que e como tem mudado a formação de profissionais de saúde?  

 

Por muito tempo a falta de compreensão de que formação em saúde deveria 

extrapolar os limites de reprodução técnica para incorporar valores inerentes ao 

profissional que se responsabiliza pela saúde de outros levou à uma prática 

estritamente tecnicista, fragmentada e estritamente biológica. 

A abordagem restrita ao corpo dos pacientes e de suas partes reduziu a visão 

do contexto social onde o indivíduo se insere. Houve portanto uma valorização da 

investigação científica e técnica, em detrimento da prática empírica e uma nova forma 

de atuar sobre o corpo humano moldou o perfil de profissionais de saúde, 

fragmentando-o em especializações e subespecializações. (LAMPERT, 2009). 

Desta forma, a maior parte da rede de ensino ficou circunscrita à reprodução 

interna de conhecimentos, sem interlocução com as necessidades e as potenciais 

parcerias de seu entorno. A ideia da centralidade da universidade na formação de 

profissionais é uma das questões que o avanço tecnológico das últimas décadas tem 

relativizado impiedosamente: o profissional deixa de ser monolítico e monotemático, 

para interagir com outras áreas do saber, contextualizar e processar dados e 

informações de fontes diversas e estabelecer redes colaborativas na análise de 

problemas. Essa nova tarefa e esse desafio estão a exigir da universidade uma 

revisão de seu modus operandi, incluindo desde o currículo até o exercício da 

docência. (CASOTTI, RIBEIRO E GOUVÊA, 2009). 

Nesse contexto, Oliveira (2008) destacam na atualidade quatro transições 

simultâneas no cenário brasileiro, que exigem respostas e reestruturação em vários 

setores da sociedade: (1) transição demográfica e epidemiológica da população 

brasileira; (2) mudança da estruturação do modelo assistencial do SUS e reorientação 

do trabalho com a implementação da Estratégia da Saúde da Família e a busca da 

construção da prática da integralidade em saúde; (3) mudança do enfoque teórico-

metodológico e também prático das questões de saúde na ESF e (4) mudança da 

educação dos profissionais de saúde na direção do SUS. 

As mudanças curriculares, portanto, devem manter o foco da formação em um 

modelo de atenção à saúde centrado no usuário, entretanto, muitas vezes a inserção 
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dos cenários reais de aprendizagem na formação revela que ainda se produz saúde 

na perspectiva de um modelo tecnoassistencial hegemônico, centrado no 

procedimento curativo. (Albuquerque et al., 2008). 

Segundo Lampert (2009), ao traçar seu compromisso, a escola tem como 

referência a relação entre Estado e sociedade, e as políticas constituídas, tendo em 

vista suas possibilidades de interação no contexto em que se situa. Desta forma, se 

compromete com atividades de ensino, pesquisa e extensão, e carece de um sistema 

de avaliações com indicadores quantitativos e qualitativos que lhe permita identificar 

e acompanhar fragilidades e fortalezas ao focar estrutura, processos e resultados.  

Neste sentido, Araújo (2006) destaca de forma contundente que a relação da 

academia com a sociedade deve ser reorientada, pois, ao analisarmos as funções 

básicas da universidade na atualidade, deparamo-nos com a seguinte situação: o 

ensino que recebe a maior parte das energias e recursos nutre-se, principalmente, de 

conhecimentos que vêm de outros países e que têm pouca relação com os problemas 

da nossa sociedade; a pesquisa estuda problemas relativamente superficiais, com 

pouca ou nenhuma participação das comunidades a que se destinam, quando têm 

destinação social; e a extensão universitária passa como que à margem do sistema 

universitário e do sistema de saúde, levando à comunidade, de forma paternalista e 

unilateral, os resíduos das preocupações universitárias.  

Em busca do objetivo de uma formação contextualizada e transformadora, 

Ceccim e Feuerwerker (2004a) afirmam que a tarefa da gestão em saúde para a 

mudança na formação deve ter como objetivo o engendramento de novas relações de 

compromisso e responsabilidade entre a universidade e o SUS, de modo a possibilitar 

a compatibilidade de perfis profissionais, de produção de conhecimento e de 

prestação de serviços, cooperação e assessoramento. O projeto de formação de cada 

curso da área da saúde, em cada tempo dado, será sempre o resultado de uma dada 

conformação tecnológica que se expressa nos serviços de atenção, na lógica de 

gestão do sistema de saúde, na participação promovida aos usuários, na gestão dos 

processos de ensino e nas práticas pedagógicas. 

Enfatiza-se então que uma escola/instituição formadora de profissionais de 

saúde, além de ter em mente o perfil do profissional a ser formado, tem que ter, 

portanto, a percepção do mundo do trabalho, das carências de assistência em saúde, 

da base política e econômica da profissão, do mercado de trabalho com as diversas 

formas de prestação de serviços de saúde. (LAMPERT, 2009). É preciso que haja 
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transformações na formação e no desenvolvimento dos profissionais da área da 

saúde, qualificando a atenção e a gestão do SUS, só assim haverá uma efetiva 

reorientação do modelo de atenção e mudanças de práticas (BRASIL, 2006). 

Com o intuito de responder ao anseio da sociedade pela formação de 

profissionais que possam se aproximar das necessidades da população e do sistema 

de saúde, ultrapassando o modelo biomédico de cuidado, traduzido pelo modelo 

flexneriano tradicional das escolas formadoras de profissionais de saúde e o modelo 

pedagógico tradicional da transmissão de conhecimentos, iniciativas históricas no 

campo da educação e da saúde vem ocorrendo. Entre as rupturas e continuidades 

deste processo, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que 

em seu primeiro artigo defende que educação deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social (BRASIL, 1996) e o Plano Nacional de Educação, que traz 

como uma das metas para o ensino superior a melhoria na qualidade da educação. 

(BRASIL, 2001a).  

A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área de 

saúde representou, pois, um marco neste histórico de modificações. Estabelecidas 

entre os anos de 2001 e 2002, não distanciadas dos princípios colocados há pouco 

pela Reforma Sanitária do país, tais orientação propuseram uma flexibilização na 

organização dos currículos pelas IES e uma base comum para os referidos cursos, 

sinalizando a necessidade de maior interação ensino-serviço-comunidade. 

Conferiram, portanto, liberdade às instituições para elaborarem e gerirem seus 

projetos político-pedagógicos, segundo sua realidade, adequando-os às demandas 

sociais e aos avanços técnico-científicos (Brasil, 2002). 

As DCN definem um perfil profissional do egresso dos cursos da área da saúde, 

geralmente proposto como indivíduo com formação generalista, técnica, científica e 

humanista, com capacidade crítica e reflexiva, preparado para atuar, pautado por 

princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, 

enfatizados na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Para tanto, as diretrizes 

curriculares orientam a elaboração dos projetos pedagógicos e seus currículos, e 

devem ser adotadas por todas as Instituições de Educação Superior (IES). (BRASIL, 

2006). 

As DCN apontam ainda a necessidade dos projetos pedagógicos incorporarem 

o arcabouço teórico do SUS e a valorização dos postulados éticos, a cidadania, a 
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epidemiologia e o processo saúde/doença/cuidado, no sentido de garantir formação 

contemporânea de acordo com referenciais nacionais e internacionais de qualidade. 

A interlocução entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde converge para 

a implementação das DCN como estratégia essencial para as mudanças na 

graduação, buscando orientar a formação do profissional às necessidades de saúde 

da população e do SUS. (HADDAD et al., 2006). 

Com a publicação das DCN para todos os cursos da área da saúde, o Ministério 

da Saúde tem tentado cumprir o seu papel de ordenar a formação de profissionais 

para atuação no SUS e implantado programas de incentivo de caráter indutor para 

acelerar os processos de mudança. Estes têm como objetivo estimular processos de 

mudança na formação de profissionais de saúde, com ações de diversificação dos 

cenários de aprendizagem, articulação com os serviços e criação de ações 

interdisciplinares na graduação, tendo os princípios do SUS e as DCN como alicerce. 

Trata-se, então, de um momento oportuno para a emergência de experiências 

inovadoras que possam transformar o modelo pedagógico das escolas e da formação 

como um todo. (SILVEIRA; STELET; PINHEIRO, 2014). 

Em estudo realizado por Haddad et al. (2010), que objetivou analisar a trajetória 

de 14 cursos de graduação da área da saúde no período entre 1991 a 2008, por meio 

da investigação do número de ingressantes, taxa de ocupação de vagas, distribuição 

de concluintes por habitante, gênero e renda familiar coletados a partir dos bancos do 

Ministério da Educação, os autores constataram nos cursos avaliados a busca pela 

aproximação entre serviços de saúde e instâncias formadoras de profissionais de nível 

superior pela implementação das DCN, possibilitando mudanças na concepção e perfil  

dos profissionais egressos, direcionados para a integralidade do cuidado das pessoas, 

famílias, grupos sociais e comunidades. 

Pelo reconhecimento da inadequação dos modelos de formação para enfrentar 

os desafios atuais da atenção à saúde, muitas iniciativas disparam o desenvolvimento 

do pensamento crítico e estimularam o fortalecimento do movimento por mudanças 

no processo de formação, as primeiras desde a década de 1970, como o Projeto de 

Integração Docência Assistência (IDA) e dos anos 1990, quando, por iniciativa da 

Fundação Kellogg, o Programa UNI (Uma Nova Iniciativa na Educação dos 

Profissionais de Saúde - União com a Comunidade).  

Este último se baseou na relação de parceria entre a universidade, os serviços 

locais de saúde e a comunidade, como o alicerce sobre o qual devem estar fundados 
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os processos de transformação da educação dos profissionais e dos sistemas de 

saúde. Uma das críticas ao projeto é de que não foram consideradas as desigualdades 

de poderes e saberes entre estes componentes, assim como as contradições delas 

decorrentes, revelando as disputas ocorridas no interior da academia, dos serviços e 

da comunidade, como nos espaços de negociação entre eles. (FEUERWERKER; 

ALMEIDA; LLANOS, 1999; FEUERWERKER; SENA, 2002; CASOTTI; RIBEIRO; 

GOUVÊA, 2009).  

Em 2003 foi criada no Ministério da Saúde a Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde (SGTES), composta por dois departamentos: Departamento 

de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Degerts) e o Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (Deges). A nova secretaria objetivou valorizar os 

trabalhadores da saúde e colocar em destaque os temas da gestão do trabalho e da 

educação na saúde (BRASIL, 2006), a partir do que foi instituída a Política de 

Educação para o Sistema Único de Saúde – Educar SUS, por meio da análise 

cuidadosa e organizada das iniciativas anteriores no campo do desenvolvimento dos 

profissionais de saúde, das experiências de mudança na graduação, dos estudos a 

respeito do processo de especialização em serviço, das experiências de educação 

popular em saúde e da busca e análise de práticas inovadoras de educação na área 

da saúde.(BRASIL 2004b). 

Uma das primeiras iniciativas da política foi a incorporação de estratégias tais 

como as Vivências e estágios na realidade do Sistema Único de Saúde (Ver SUS), 

projeto construído em parceria entre o Ministério da Saúde e o Movimento Estudantil 

dessa área, tendo como principal objetivo proporcionar aos estudantes a vivência e a 

experimentação da realidade do SUS. (BRASIL 2004c).  

A primeira edição do VER-SUS/RS aconteceu em julho de 2002 e continua até 

os dias atuais, por meio de parcerias com a Rede Unida, com a Rede 

Governo Colaborativo em Saúde/UFRGS, com a UNE (União Nacional dos 

Estudantes), com o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e com o 

CONASEMS (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde). O objetivo do 

VER-SUS é realizar estágios de vivência no SUS para que os participantes possam 

ter a oportunidade de vivenciar e debater acerca da realidade do SUS. Atualmente é 

realizado numa metodologia de imersão com duração de 7 a 15 dias, de forma 

transdisciplinar, com a participação de estudantes de graduação, residentes, técnicos 

e movimentos sociais. (BRASIL 2004c). 
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Outras iniciativas do Educar SUS deram-se por aproximações entre o sistema 

de saúde e as instituições formadoras, por meio dos Pólos de Educação Permanente 

em Saúde e do processo de certificação dos hospitais de ensino. Tais estratégias de 

cooperação compuseram o que foi denominado de Aprender SUS que incluíram: 

convocatória nacional para o desencadeamento da sistematização de práticas 

inovadoras de integralidade no ensino da saúde; ampliação do pensamento crítico 

dinamizador da mudança na graduação em saúde por meio do Curso de ativadores 

de processos de mudança na graduação, da implementação de oficinas regionais para 

a análise crítica das estratégias e processos de mudança e do apoio à produção de 

conhecimento sobre processos de mudança;  trabalho articulado com o Ministério da 

Educação; desenvolvimento de linha adicional de financiamento aos Pólos de 

Educação Permanente em Saúde e sistematização de experiências. (BRASIL 2004d). 

Em março de 2002, a portaria interministerial nº. 610 instituiu o Programa 

Nacional de Incentivo às Mudanças Curriculares para as Escolas Médicas (PROMED), 

com o objetivo de incentivar a promoção de transformações dos processos de 

formação, geração de conhecimentos e prestação de serviços à comunidade, por 

meio de inovações curriculares, baseadas nas Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Medicina, aprovadas pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2002b). 

Em 2005, a articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde 

foi formalizada pela Portaria Interministerial no 2.118, instituindo a cooperação técnica 

entre os dois ministérios, para a formação e o desenvolvimento de recursos humanos 

na saúde, envolvendo o nível técnico, a graduação e a pós-graduação.  As propostas 

a partir de então se tornaram bem mais abrangentes, envolvendo abertura de editais 

de convocação nacional para que as instituições apresentassem seus projetos. 

Incentivados pela experiência do PROMED, foi lançado o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) que tem por objetivo 

geral incentivar transformações no processo de formação, geração de conhecimentos 

e prestação de serviços à população, para abordagem integral do processo saúde-

doença. (BRASIL, 2006).  

A primeira edição do Pró-Saúde, lançada em 2005, abrangeu os cursos de 

Medicina, Odontologia e Enfermagem, buscando integrar a formação às necessidades 

da atenção à saúde, na direção apontada pelas DCN, sendo a proposta organizada 

em três grandes eixos: orientação teórica, cenários de prática e orientação 

pedagógica (BRASIL, 2007). No ano de 2007, o Pró-Saúde foi ampliado para todos 
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os cursos da área da saúde (Pró Saúde II) e em 2010 definiu-se pelo apoio às 

Instituições de Educação Superior (IES) da região Norte e algumas do Nordeste (Pró-

Saúde III) (Brasil, 2011a). 

Visando avanços para além do alcance do Pró-Saúde, foi instituído pelos 

Ministérios da Saúde e Educação, no ano de 2008, o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde – PET-Saúde (BRASIL, 2008b). O PET-Saúde viabilizou 

programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da 

saúde, bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos aos 

estudantes da área, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde -

SUS, por meio de grupos tutoriais compostos por tutores docentes das instituições de 

ensino superior, preceptores profissionais do SUS e monitores estudantes dos cursos 

da área da saúde que se inseriram nos serviços para atividades de ensino, pesquisa 

e extensão articulando as necessidades dos serviços e população e fortalecendo a 

articulação ensino-serviço. O incentivo financeiro foi concedido pela oferta de bolsas 

a todas as modalidades de participantes do programa (BRASIL, 2008b).  

O primeiro edital do PET-Saúde foi lançado no ano de 2009 e foi denominado 

PET-Saúde da Família, voltado para atividades no âmbito da atenção básica. Logo 

após, no ano de 2010, mais dois editais foram lançados para a Vigilância em Saúde e 

Saúde Mental, sendo também renovada a proposta do PET-Saúde da Família. No final 

de 2011, a SGTES lançou um edital conjunto Pró-Saúde e PET-Saúde, convocando 

a apresentação de propostas que contemplassem as políticas e as prioridades do 

Ministério da Saúde com os mesmos objetivos de mobilizar as instituições de ensino 

superior do país, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de Saúde e 

com a participação da comunidade, na maior integração ensino-serviço, a centralidade 

na produção de saúde e no cuidado humanizado na formação da graduação das 

profissões da área da saúde. (BRASIL, 2011b). 

Segundo Souza, Zeferino e Da Ros (2011) desde a criação do PROMED não 

foi prevista nem exigida uma avaliação de impacto do programa sobre a formação do 

estudante e as mudanças curriculares consequentes, o que na visão dos autores 

permite inferir que não há um resultado mensurado sobre essa proposta de mudança. 

Chamam ainda a atenção para a necessidade de continuidade dos programas, muitas 

vezes interferida pelas mudanças administrativas e eleitorais determinados pelos 

interesses políticos. Isso parece se perpetuar para os programas subsequentes, dos 
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quais na literatura as experiências são relatadas de maneira isolada, principalmente 

pelas experiências exitosas galgadas.  

Ferraz (2012) apresentou uma bem sucedida estratégia de implementação e 

integração do curso de pesquisa em saúde promovido pelo Pró-Saúde e PET-Saúde 

no município de Chapecó/SC. Ressalta que a conexão das ações dos dois programas 

é justificada, uma vez que o trabalho desenvolvido pelos grupos do PET-Saúde, com 

o apoio do Pró-Saúde, possibilitou o cumprimento das diretrizes propostas nos dois 

programas: a aplicação de tecnologias que promovam a saúde no âmbito da 

Estratégia Saúde da Família. Concluiu ainda que esta experiência no PET-Saúde 

reitera a iniciativa do Pró-Saúde em motivar não somente a classe acadêmica, mas 

também os profissionais da área da saúde para a investigação, utilizando a pesquisa 

para produção coletiva de estratégias e ações de promoção da saúde de maneira 

contextualizada.  

Já Albuquerque et al.  (2013) avaliaram a contribuição de três experiências do 

PET-Saúde para a formação médica, verificando o desenvolvimento da inserção na 

atenção básica, mesmo em frente às limitações do serviço. As concepções educativas 

em sua maioria foram fundadas nas pedagogias do “aprender a aprender” e estão 

contribuindo para a formação de trabalhadores flexíveis, efetivos na aplicação da 

tecnologia para a solução dos problemas, nos limites impostos pela ordem vigente. 

Além, foi observado investimento no conteúdo científico que, segundo os autores, 

contribuiu para a formação de sujeitos críticos, capazes de questionar os limites 

impostos pelo Estado e pela sociedade para a plena realização da vida. 

Com o objetivo de conhecer a situação dos cursos de Odontologia no Brasil 

envolvidos com o Pró-Saúde, em relação aos diferentes espaços de aprendizagem, 

Silva et al. (2012) constataram que, em maior ou menor grau, todas as escolas 

avaliadas demonstraram adotar os espaços do SUS como cenários diversificados de 

aprendizagem, embora com diferentes cargas horárias. Segundo os autores, o 

primeiro ano de mudança fomentado pelo Pró-Saúde correspondeu ao “desatar os 

nós de uma amarra feita há muito tempo”, que privilegiava a formação do cirurgião-

dentista voltado exclusivamente para a técnica, concluindo que a transformação para 

um novo modelo ainda está em processo. Sugerem que avaliações do Pró-Saúde 

sejam feitas de forma subsequente, na expectativa de ser ter um ambiente de cuidado 

à saúde qualificado nos serviços, com profissionais aprendendo e sendo formados 

para a resolutividade e para a efetividade do sistema.  
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Ao contrário desta última, nas experiências relatadas acima não fica claro se 

os avanços proporcionados pelos programas são postos para toda a comunidade 

acadêmica e dos serviços de saúde, ou apenas para aqueles que tem a oportunidade 

de desenvolvê-los, colocando em discussão a sustentabilidade e o propósito inicial 

destas propostas. Desta forma, para além dos programas de reorientação dos 

profissionais de saúde, e muitas vezes até de forma paralela, mudanças nos currículos 

e cursos podem ser percebidas pelos mesmos direcionamentos apontados pelas DCN 

para a formação de profissionais de saúde. 

Visando a obtenção de um perfil profissional de acordo com as DCN, aliada à 

necessidade de valorização, aperfeiçoamento e educação permanente do profissional 

da Atenção Básica e com base no objetivo prioritário de garantir o acesso de toda a 

população a uma atenção à saúde de qualidade, os Ministérios da Saúde e da 

Educação lançaram mais um programa, agora para além do âmbito da formação 

superior. Em 2011, foi instituído o Programa de Valorização do Profissional da 

Atenção Básica (PROVAB), com o objetivo de estimular e valorizar o profissional de 

saúde que atue em equipes multiprofissionais no âmbito da Atenção Básica e da 

Estratégia de Saúde da Família. (BRASIL, 2011c).  

O PROVAB contemplou inicialmente profissionais médicos, e posteriormente 

enfermeiros e cirurgiões-dentistas, os quais, além de serem inseridos na atenção 

básica e/ou Estratégia Saúde da Família em áreas prioritárias, participam 

obrigatoriamente de curso de especialização em Saúde da Família, sob 

responsabilidade das universidades públicas participantes do Sistema Universidade 

Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). (BRASIL, 2011c).  

Ao questionar se o PROVAB tem potência para a mudança de modelo, Weiller 

e Schimith (2014) discutiram que, se por um lado o programa objetiva suprir a carência 

de profissionais e pode se apresentar como uma estratégia para sensibilização destes 

com relação à construção da rede de atenção, principalmente os médicos, por outro 

lado, pelo seu caráter temporário, fica comprometido o vínculo da equipe com os 

usuários e o atributo da longitudinalidade na atenção básica. 

Já em 2013, foi instituído pela Lei federal nº 12.871 o Programa Mais Médicos 

(BRASIL, 2013b), com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para 

o SUS por meio de estratégias como o incentivo à criação de novos cursos de 

Medicina em áreas de relevante necessidade social, da ênfase no redirecionamento 

da formação médica para o que preconizam as DCN, além da implantação do 
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polêmico Projeto Mais Médicos para o Brasil, o qual insere profissionais médicos 

formados no país ou no exterior nas equipes de atenção básica.  

À semelhança do PROVAB, o Mais Médicos possui, dentre outros, o objetivo 

de ampliar a inserção do médico nas unidades de atendimento do SUS, 

principalmente em áreas de maior carência de atenção médica, proporcionar maior 

experiência no campo de prática médica durante sua formação e oferecer curso de 

aperfeiçoamento profissional supervisionado. (BRASIL, 2013b). Ainda assim, são 

programas de curta duração, transparecendo fragilidades no vínculo profissional, 

favorecendo a rotatividade dos profissionais nas áreas prioritárias.  

Gonçalves et al. (2014) sugerem que para a superação desta dificuldade, a fim 

de promover a continuidade do cuidado e uma melhor aplicabilidade dos recursos 

investidos no profissional, seria necessário o desenvolvimento de estratégias voltadas 

para a estruturação de um plano de carreira no SUS, seja para enfermeiros, dentistas 

ou médicos.  

Em síntese, os avanços orientados pelas DCN apontam para mudanças na 

formação profissional que contemplem elementos de fundamentação essencial no seu 

campo do saber ou profissão, numa concepção de autonomia do estudante e do 

profissional de saúde, engajados num processo de educação permanente. Para tanto, 

os cursos de graduação devem ter como base a aprendizagem ativa, centrada no 

aluno, como sujeito da aprendizagem e no professor, como facilitador e mediador 

deste processo de ensino-aprendizagem. Enfoca-se o aprendizado baseado em 

competências, em evidências científicas, na solução de problemas e orientado para a 

comunidade. A diversificação de cenários e ambientes de aprendizagem centra-se na 

prática e na inserção do estudante no sistema público de saúde vigente, já no início 

da sua formação. (BRASIL, 2006). 

Percebe-se que nas perspectivas de mudanças na formação dos profissionais 

da saúde, está incluída a transformação da interface ensino/trabalho, ou seja, das 

relações entre o ensino e os serviços de saúde. Tais espaços ocupam agora lugar 

privilegiado na formação, ao desenvolver no aluno a percepção acerca do outro no 

cotidiano do cuidado. Quando a integração ensino-serviço acontece de forma efetiva, 

unindo docentes, estudantes e profissionais de saúde com o foco central no usuário, 

a dicotomia entre o ensino e a produção dos cuidados em saúde se ameniza. Assim, 

não é possível pensar a mudança na formação dos profissionais de saúde sem a 

discussão sobre a articulação ensino- serviço. (ALBUQUERQUE et al., 2008). 
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Como condição para as mudanças efetivas na formação visando o cuidado 

integral, há de ser considerada uma visão multidisciplinar do cuidado em 

contraposição ao modelo hegemônico fragmentado de formação. É pois urgente e 

emergente a necessidade de se pensar estratégias para implementação de uma 

educação interprofissional, na perspectiva da inter e transdisciplinaridade, para 

fortalecimento do processo de reorientação da formação dos profissionais de saúde, 

as quais são ainda desconhecidas, de maneira sistemática, pela maioria dos sujeitos 

envolvidos com a educação em saúde. (COSTA et al., 2014). Uma das alternativas 

parece ser a mudança curricular pautada em módulos, ou unidades de aprendizagem, 

mas muito ainda tem que se avançar neste sentido.  

Souza et al. (2012) relataram a experiência de adoção de ações 

interdisciplinares no processo de ensino-aprendizagem no curso de Odontologia da 

Universidade Severino Sombra (USS), realizadas com fomento do Pró-Saúde. 

Concluíram que como condição para que as ações interdisciplinares sejam praticadas 

no ensino superior, deve haver uma diretriz no projeto pedagógico, uma equipe 

docente comprometida com a inovação metodológica e gestores institucionais 

empenhados em efetuar mudanças e preparados para os desafios que o trabalho 

interdisciplinar impõe. 

Pensando-se agora na perspectiva pedagógica, a educação e saúde são bens 

públicos com traços em comum e diferenciados em relação às demais dimensões da 

vida. Constituem-se em dois elementos fundamentais para a promoção da igualdade 

social, desta forma, a mudança na educação de profissionais de saúde que resulte 

em benefícios claros à sociedade, só pode ser promovida tendo como eixos centrais 

a educação e a saúde, elementos essenciais para a coesão social e para a criação de 

condições dignas de vida. (HADDAD et al., 2006) 

 Um dos referenciais teóricos para a confluência entre educação e saúde na 

perspectiva social são as teorias de Paulo Freire. A partir destas, pode-se considerar 

uma educação “bancária”, passiva, transmissora, e outra “libertadora”, crítica, reflexiva 

e problematizada. (FREIRE, 1999). Muitas vezes, a postura adotada na condução 

pedagógica pelos professores não está  alinhada ao modelo de saúde que se deseja 

colocar em prática, como defende Moretti-Pires (2013, p.259): 

 

“A importância da valorização na educação, não apenas dos 
conteúdos anteriormente elaborados do ser humano, mas também da 
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realidade e de seu potencial para fins de ensino, caminhando 
paralelamente e com a mesma valorização, refere-se, no pensamento 
“freireano”, ao princípio de que o ser humano não está no mundo como 
um local inócuo em que a vida se desenrola. O mundo está em um 
conjunto de relações entre homens e homens, e entre estes e o 
mundo, tal como é a fundamentação da Saúde da Família.” 

 

O autor ainda alerta sobre a necessidade de investigação do modelo 

pedagógico, não apenas em sua estrutura curricular, mas também na forma como as 

disciplinas são trabalhadas, priorizando o contínuo exercício da práxis, tanto pelos 

educandos como pelos educadores. (MORETTI-PIRES, 2013). 

Analisando as tendências pedagógicas para a formação de profissionais de 

saúde, Pereira (2003) defende que a prática norteada pela pedagogia da 

problematização vem se mostrando adequada para área, uma vez que promove a 

valorização do saber do educando, possibilitando-a a capacidade de transformar a ele 

mesmo e a sua realidade por meio de um trabalho criativo que propicie aos que estão 

sendo cuidados também participação ativa nas ações de saúde, com consequência 

positiva para o desenvolvimento dos indivíduos e sociedade. 

Embora sejam considerados os avanços, ainda há perceptível distanciamento 

entre o processo educativo das profissões em saúde e as necessidades sociais. O 

discurso hegemônico leva a uma falsa interpretação de que a educação e a saúde 

servem aos interesses de uma sociedade abstrata, expressa apenas como um 

conjunto de indivíduos com mesmos interesses e necessidades, oculta a divisão de 

classes, mascarando as necessidades do mercado por uma força de trabalho mais 

barata e flexível e as necessidades equânimes de saúde da população. 

(ALBUQUERQUE et al., 2013). 
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2.2 A formação do cirurgião-dentista no Brasil: de onde e para onde? 

 

Um conciso histórico do ensino odontológico no Brasil e na América Latina é 

proposto por Carvalho (2006) no qual podem ser destacadas três fases desta 

trajetória: a fase artesanal, desenvolvida de forma empírica nos primeiros centros 

formadores, a qual preocupava-se com a estética; a fase acadêmica, assinalada pela 

implantação formal das primeiras Faculdades de Odontologia, e depois pelo 

reconhecimento da necessidade do embasamento das ciências biológicas; e, as 

últimas décadas do século XX, surgiram as preocupações de introdução das matérias 

da área de humanidades no currículo odontológico. 

Teve início no Brasil o primeiro curso de Odontologia no ano de 1884, 

pertencente à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. As primeiras políticas para a 

formação em Odontologia foram delineadas em meados do século XX, fortemente 

influenciadas pelo modelo americano. Este caracterizava-se por uma concepção 

voltada para o aperfeiçoamento da técnica, do ensino artesanal, onde os profissionais 

formados pela prática acolhiam novos pretendentes ao ofício, transmitindo assim a 

tradição da arte dentária. Em um paradoxo entre prevenção e cura, a odontologia se 

desenvolve como um apêndice da medicina, buscando a sua consolidação como 

resposta à necessidade de tratar doenças na população (BRASIL,2006).  

A regulamentação profissional do cirurgião-dentista se deu pela Lei nº 1.314, 

de 17/01/1951, a qual estabelecia que o exercício da profissão só seria permitido aos 

que se achassem habilitados por título obtido em escola de odontologia oficial ou 

legalmente reconhecida. Para tanto, era exigido o registro do diploma na Diretoria do 

Ensino Superior e a anotação no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, na 

repartição estadual competente (CARVALHO, 2006). A partir do momento em que a 

profissão de cirurgião dentista passa a ser reconhecida oficialmente, tornou-se alvo 

de grande expansão (BRASIL,2006). 

 Um marco para a organização e fortalecimento da formação odontológica no 

nosso país foi a criação da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), 

ocorrida no ano de 1956. A ABENO defendia o ensino integrado e se preocupava com 

a atuação docente. Por solicitação do Governo Federal, e ouvida a ABENO, a CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) constituiu uma 

Comissão para apresentar sugestões para a “melhoria das condições do ensino 

odontológico no Brasil” que, em 1961, propôs a ampliação do currículo odontológico 
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mínimo para quatro anos, agrupamento de disciplinas em departamentos para permitir 

o entrosamento de disciplinas afins e o “estudo orientado” com o objetivo de aproveitar 

o tempo do estudante. Apoiado nas sugestões desse Grupo de Trabalho da ABENO, 

passa-se a defender um “currículo mínimo” e a organização do calendário escolar em 

atendimento à então recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

(HADDAD et al., 2006) 

Os cursos públicos foram responsáveis pelo crescimento inicial da formação 

em odontologia no país. A expansão dos cursos privados foi efetivada no período em 

que se defendeu um amplo processo de interiorização de faculdades, notadamente 

nas áreas de humanidades e, especificamente, das licenciaturas. Essa interiorização 

se deve, antes de mais nada, à política educacional vinculada à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, promulgada em fins de 1961. Além da liberalização do 

processo de instalação de faculdades, a nova legislação previu um amparo legal e 

financeiro à iniciativa privada no campo do ensino. Daí a maior expansão de 

faculdades ter se verificado na rede particular. Na prática, o critério do mercado de 

trabalho foi ignorado. (HADDAD et al., 2006) 

  Foi estabelecida pelo Conselho Federal de Educação a Resolução nº 4, de 

3/9/1982, o conteúdo mínimo dos cursos de Odontologia, visando à formação de um 

profissional generalista, e determinou um mínimo de carga horária de 3.600 horas e 

de 8 semestres de duração do curso. Desta forma, foram introduzidas matérias das 

áreas de psicologia, antropologia, sociologia e metodologia científica. Segundo 

Haddad et al. (2006), a introdução dessas matérias gerou questionamentos, sendo 

muitas vezes consideradas “perfumarias” ante as necessidades da formação técnica 

do profissional. A incorporação de ciências comportamentais e sociais no currículo, 

considerada uma evolução na educação odontológica, parece não ter sido 

amplamente entendida na oportunidade. 

A formação superior em Odontologia no Brasil sempre acompanhou os 

interesses mercadológicos da profissão, durante décadas associada à lógica liberal 

privatista, o que modulou tanto a organização curricular como a definição do perfil dos 

docentes, consolidando um modelo autossuficiente, baseado na transmissão de 

conteúdos e práticas. Essa perspectiva promoveu um retardo na incorporação da 

pesquisa e na produção de conhecimento como parte do processo educativo, 

limitando as práticas educativas à reprodução de procedimentos. Assim, a inclusão 

de novas perspectivas tecnoassistenciais e da adoção de metodologias ativas de 
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ensino, centradas no desenvolvimento da autonomia e da capacidade crítica, promove 

ainda hoje uma dicotomia entre a odontologia de mercado e a saúde coletiva. 

(CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊA, 2009). 

 A saúde coletiva então expressa a sua força frente ao mercado odontológico 

brasileiro primeiramente com a inserção da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia 

Saúde da Família no ano 2000 (BRASIL, 2000), o que abriu um largo campo de 

atuação de profissionais na atenção primária à saúde. Em 2004, foram lançadas as 

Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, iniciativa inédita no país conhecida 

posteriormente pela divulgação nacional como “Brasil Sorridente”, com consequente 

qualificação das equipes de saúde bucal na atenção primária e ampliação dos 

serviços prestados para a atenção secundária e terciária, abrindo novos campos de 

trabalho e de perspectivas de cuidado integral à saúde bucal dentro de uma rede 

hierarquizada de serviços (BRASIL, 2004e).  

Se as motivações epidemiológicas e sociais não tinham sido ainda suficientes 

para disparar processos articulados de reorientação da formação para práticas mais 

integrais e efetivas em saúde na Odontologia, certamente a abertura destas 

oportunidades o foram, mesmo que ainda sejam encontradas diversas dificuldades 

das instituições de ensino odontológico neste sentido. 

Assim, o processo de formação em Odontologia, seguindo a mesma lógica de 

êxitos e desafios já explanados na mudança da formação de profissionais de saúde 

de uma maneira geral, passou por inúmeras transformações nas últimas três décadas, 

acompanhando as orientações advindas dos serviços de saúde, como produto da 

demanda assistencial da população. Somem-se a isso, as iniciativas ministeriais e os 

programas de fomento criados para possibilitarem a interação da academia com os 

serviços do SUS, têm apontado caminhos para a mudança do ensino odontológico no 

Brasil. (SILVA et al., 2012). 

Um exemplo mais atual destas iniciativas para a formação odontológica foi a 

instituição no ano de 2014 do componente GraduaCEO no âmbito da Política Nacional 

de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), que constituiu ações e serviços de saúde bucal a 

serem desenvolvidos e prestadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) com 

curso de graduação em Odontologia, tendo como objetivo, dentre outros, integrar as 

clínicas odontológicas das IES à rede pública de serviços de saúde bucal compondo 

a Rede de Atenção à Saúde. (BRASIL, 2014a). 
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Ao analisar as dificuldades de cirurgiões-dentistas de serviços públicos de 

saúde, Costa e Araújo (2011) sugerem a necessidade de mudanças nos currículos, 

que formem profissionais de saúde que reflitam sobre sua prática e desenvolvam as 

competências de saber, saber fazer e saber ser. Casotti, Ribeiro e Gouvêa (2009) 

afirmam que o que está em jogo nos processos de mudança nos cursos é a disputa 

pela legitimação de discursos e práticas, caracterizada como um ponto de tensão da 

concepção de como se ensina e como se aprende odontologia no Brasil. 

Portanto, Finkler, Caetano e Ramos (2011) defendem que, para serem 

efetivadas as propostas para uma nova formação em Odontologia, exige-se uma 

organização de coletivos comprometidos com uma diversidade de dimensões 

pedagógicas: das práticas de ensino, de atenção à saúde, de gestão setorial e de 

controle social, e com a defesa do interesse público na política de saúde e de 

educação nacionais. Entretanto, é necessário o exercício da perseverança na 

superação dos obstáculos, baseada na certeza de que a construção de cidadania e 

da democracia dependem fundamentalmente do sucesso no trabalho intersetorial da 

saúde e da educação. “Aproximar-se dos serviços de saúde tem de ser uma opção 

consciente e oficial de cada um dos cursos”. (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011). 

Em diferentes aspectos e motivações, observa-se a tendência de mudança da 

formação em Odontologia também no contexto internacional. Pode-se citar o exemplo 

da China e da Índia. Nas últimas décadas, as escolas chinesas de odontologia têm 

passado por mudanças principalmente inovando em suas práticas pedagógicas 

problematizadoras e nas relações interpessoais de comunicação, mesmo em frente a 

resistência de docentes e instituições. Diferentemente do Brasil, limitações são 

destacadas pelos chineses com relação à formação clínica do cirurgião dentista, uma 

vez que o paciente necessita pagar pelo tratamento. (LING; FU, 2007).  

Na Síria, a mudança do quadro epidemiológico dos últimos anos exigiu uma 

formação em saúde mais voltada para a atenção primária. Em resposta, a Faculdade 

de odontologia da Universidade de Damasco propôs mudança curricular de educação 

em saúde orientada pela comunidade, onde os cuidados são promovidos na 

perspectiva da promoção de saúde. (DASHASH, 2013).  

Ao discutir a produção acadêmica sobre a formação do cirurgião-dentista entre 

os anos de 1992 e 2005, Pinheiro et al. (2009) já evidenciou nos estudos avaliados 

uma tendência de mudanças de uma formação predominantemente tecnicista e 
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curativa para uma Odontologia mais voltada às necessidades sociais e a integração 

ensino-serviço, na perspectiva da promoção de saúde.  

Ainda em 2014, investigando sobre a influência dos modelos, do mercado e do 

poder não expressos, mas investigados no currículo oculto de cursos de Odontologia 

do Brasil, Finkler, Caetano e Ramos (2014) concluíram que os modelos profissionais 

predominantes na odontologia podem ser descritos como o do cirurgião-dentista 

focado no trabalho clínico-especializado, despolitizado e alheio ao seu entorno social, 

e o do professor-pesquisador, também focado nas especialidades odontológicas e 

pouco comprometido com as questões que ultrapassam os tradicionais enfoques da 

Odontologia.  

Alerta-se sobre a necessidade tardia da insistência no fortalecimento de um 

modelo socialmente mais consciente, capaz de contribuir para melhoria da qualidade 

de vida da população, se observadas as questões ética e cidadã na formação 

profissional, condição imprescindível para o atendimento às exigências do perfil do 

egresso atualmente requerido. Para Costa, Rego e Machado (2008), a educação 

moral é uma responsabilidade a ser assumida pela escola de odontologia como dever 

institucional de contribuir para o desenvolvimento ético e moral de seus alunos, 

compreendendo a complexidade dos contextos de cada estudante e preparando os 

docentes para a efetivação desta tarefa, que deve estar clara nos processos 

educacionais formais. 

Em suma, a reflexão sobre as reformas curriculares do curso de graduação de 

Odontologia deve ser encarada com seriedade, para não corrermos o risco de elas se 

tornarem apenas letras mortas, que em nada mudam a realidade do ensino. A 

preocupação deve ir além da reorganização de conteúdos, disciplinas, cargas horárias 

e tempo de duração dos cursos. É necessário repensar o verdadeiro sentido dos 

cursos de Odontologia dentro do projeto universitário. (LEMOS, 2005). 

 

 

. 
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2.3 As DCN para a formação de cirurgiões dentistas: em busca de uma imagem-

objetivo  

 

Segundo Costa (2007), não há como questionar o mérito ou a legitimidade 

trazida pelas diretrizes curriculares nacionais ao orientar a atual política de formação 

de cirurgiões-dentistas e desta maneira, em atenção às orientações estabelecidas, 

existe a necessidade de reformulação da profissão diante do novo contexto impresso 

pelo mundo do trabalho. Contudo, o autor alerta que a fraca historicidade destas 

políticas curriculares no âmbito dos espaços formadores acolhe grande parte das 

razões que definem sua rejeição ou as dificuldades de consecução quando traduzidas 

em práticas pedagógicas no nível micro da sala de aula. (COSTA, 2007). 

É neste ambiente de formação, onde são impressas várias relações, que se 

instala o desafio de desenvolvimento de competências para desenvolver o inovador e 

desafiador perfil do egresso proposto pelas DCN do curso de graduação em 

Odontologia: 

“Cirurgião-dentista, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base 
no rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades 
referentes à saúde bucal da população, pautado em princípios éticos, 
legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do 
seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em 
benefício da sociedade.” (BRASIL, 2002).   

 

Entretanto, a trajetória histórica das orientações formais para os currículos de 

Odontologia perpassa por obstáculos que desafiaram o desenvolvimento do perfil do 

egresso na compreensão que se tem na atualidade. A fim de padronizar o ensino de 

Odontologia no Brasil, o Conselho Federal de Educação, por meio da Resolução nº 4, 

de 3/9/1982, o conteúdo mínimo dos cursos de Odontologia, visando à formação de 

um profissional generalista e determinou mínimos de carga horária de 3.600 horas e 

de oito semestres de duração do curso. Foram então introduzidas matérias das áreas 

de psicologia, antropologia, sociologia e metodologia científica.  

Segundo Carvalho (2006), a introdução destas matérias gerou 

questionamentos, sendo muitas vezes consideradas "perfumarias" ante as 

necessidades da formação técnica do profissional, o que revelou a não compreensão 

da importância das ciências comportamentais e sociais no currículo, considerada uma 

evolução na educação odontológica. Essa incompreensão já datava de outra época, 
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quando resistências e discussões na comunidade acadêmico-odontológica 

aconteceram na década de 70, após articulações promovidas pela ABENO para a 

criação da disciplina de clínica integrada, finalmente regulamentada também em 1982. 

(CARVALHO, 2006). 

Desta forma, a trajetória das concepções curriculares para cursos de 

Odontologia brasileiros nos últimos quarenta anos parece não ter se alterado muito e 

preconiza a formação de base humanista de um clínico geral, capacitado a resolver a 

maioria dos problemas da população. Essa resolubilidade, no entanto, pautou-se, para 

a formação de profissionais e na prática dos serviços, pela ótica predominantemente 

individual, curativa e de caráter liberal. (FREITAS; CALVO; LACERDA, 2012). 

Os currículos mínimos eram comumente associados a “grades” ou “prisões” 

curriculares, apresentando excessiva rigidez pela fixação detalhada de conteúdos 

disciplinares, impedindo a liberdade das instituições e a autonomia dos estudantes no 

desenvolvimento do seu próprio processo de aprendizagem. Tais amarras geraram 

sérios problemas para a maioria dos cursos de graduação em saúde do país devido à 

um inadequado equilíbrio entre teoria e prática, totalmente dissociado das demandas 

sociais geradas pelas peculiaridades e desigualdades do país contrapondo-se à 

necessidade de incorporação de um volume crescente de novos conhecimentos e 

tecnologias. (MARANHÃO, 2003). 

Tendo vigorado por cerca de vinte anos e exercendo ainda hoje influência sobre 

o que se observa em muitos dos cursos de odontologia, o currículo mínimo foi então 

a base para o ensino de odontologia. Somente a partir da aprovação da LDB em 1996 

e posteriormente da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais, novos 

parâmetros foram apresentados. (BRASIL, 1996; BRASIL, 2006).  

A adaptação às novas DCN abriu então uma ótima oportunidade de 

estabelecimento de modelos contra-hegemônicos, no sentido de uma formação mais 

voltada para a promoção da saúde e a prevenção, e mais integrada às outras áreas 

da saúde e ao sistema público, ainda que este último apareça de forma tímida nas 

orientações da reestruturação curricular. (FREITAS; CALVO; LACERDA, 2012). 

Para os cursos da área da saúde, o formato das DCN adotado pelo Conselho 

Nacional de Educação é composto por: Perfil do Egresso/Profissional; Competências 

e Habilidades; Conteúdos Curriculares; Estágios e Atividades Complementares, 

Organização do Curso e Acompanhamento e Avaliação. (BRASIL, 2001b).  
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Os princípios das DCN para os cursos da área da saúde norteiam o seu objeto 

e objetivo, que são, respectivamente: 

 “Permitir que os currículos propostos possam construir perfil 
acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos, 
dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação 
pertinentes e compatíveis com referenciais nacionais e internacionais, 
capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo da Reforma 
Sanitária Brasileira.” e “levar os alunos dos cursos de graduação em 
saúde a aprender a aprender que engloba aprender a ser, aprender 
a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo 
a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 
assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 
atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades.” 
(BRASIL, 2001b p.4). 

 

 A fim de que seja compreendida em que medida as DCN representam um 

avanço na orientação da condução da educação de profissionais de saúde, de forma 

diferenciada do anterior modelo, os princípios que embasam a proposição desta nova 

forma de organização curricular são citados abaixo (BRASIL, 2001b, p.2-3): 

 Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade 
na composição da carga horária a ser cumprida para a 
integralização dos currículos, assim como na especificação 
das unidades de estudos a serem ministradas; 

 Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências 
de ensino-aprendizagem que comporão os currículos, 
evitando, ao máximo, a fixação de conteúdos específicos com 
cargas horárias pré-determinadas, as quais não poderão 
exceder 50% da carga horária total dos cursos. A Comissão da 
CES, baseada neste princípio, admite a definição de 
percentuais da carga horária para os estágios curriculares nas 
Diretrizes Curriculares da Saúde; 

 Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos 
de graduação; 

 Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o 
futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas 
condições de exercício profissional e de produção do 
conhecimento, permitindo variados tipos de formação e 
habilitações diferenciadas em um mesmo programa; 

 Estimular práticas de estudo independente, visando uma 
progressiva autonomia intelectual e profissional; 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as 
que se referiram à experiência profissional julgada relevante 
para a área de formação considerada; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 
pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a 
participação em atividades de extensão; 

 Incluir orientações para a conclusão de avaliações periódicas 
que utilizem instrumentos variados e sirvam para informar às 
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instituições, aos docentes e aos discentes acerca do 
desenvolvimento das atividades do processo ensino-
aprendizagem.  

 
Em 19 de fevereiro de 2002, a resolução nº 3 do Conselho Nacional de 

Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

graduação de Odontologia (BRASIL, 2002) e estas passaram então a fundamentar o 

planejamento dos cursos de graduação em todo o país.  

As DCN de Odontologia, em semelhança às demais DCN dos cursos da área 

da saúde, reconhece como competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas 

durante a formação: Atenção à saúde, Tomada de decisões, Comunicação, Liderança, 

Administração e gerenciamento, Educação permanente.  Apresentam ainda trinta 

competências e habilidades específicas, dentre as quais destacam-se primeiramente: 

respeitar os princípios éticos da profissão; atuar em todos os níveis de atenção; atuar 

multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente; reconhecer a 

saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência; exercer sua profissão articulada ao contexto social.  

(BRASIL, 2002). 

As DCN do curso de Odontologia propõem que os conteúdos trabalhados 

durante a formação devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional e devem contemplar as Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências 

Humanas e Sociais e as Ciências Odontológicas. Orientam ainda para a necessidade 

do desenvolvimento de estágios de forma articulada e com complexidade crescente 

ao longo de todo o processo de formação, determinando uma carga horária mínima 

de 20% dos cursos de graduação. (BRASIL, 2002). 

O projeto pedagógico dos cursos deve ser construído coletivamente, centrado 

no aluno como sujeito como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 

facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico 

deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência, contemplando 

atividades complementares, tais como:  monitorias e estágios; programas de iniciação 

científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em 

outras áreas afins, os quais deverão aproveitadas por mecanismos desenvolvidos 

pela própria instituição. (BRASIL, 2002). 
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O currículo dos cursos de Odontologia deverá ser orientado pelas DCN, ficando 

a organização e modalidade do curso a critério de cada instituição: seriada anual, 

seriada semestral, sistema de créditos ou modular. A estrutura do curso deverá 

estabelecer com clareza o perfil que se deseja obter, nas áreas de formação geral, 

profissional e de cidadania. Estabelecem para tanto, princípios de integração 

curricular dos ciclos básico e clínico, além da utilização de metodologias de ensino 

que permitam a participação ativa dos estudantes. Orientam que, ao final do curso, o 

estudante desenvolva um trabalho de conclusão sob orientação docente. Outros 

princípios defendidos são os de flexibilização curricular e avaliação permanente do 

projeto pedagógico com base nestas orientações. (BRASIL, 2002). 

 Ao aplicar os princípios das DCN nos projetos e currículos, é necessário ir além 

de modificações quantitativas, acréscimos e deslocamentos de disciplinas e horas 

aulas, determinações de carga horária e elenco de matérias, comumente chamadas 

de “reformas curriculares”. Diferentemente, o currículo deve ser visto como uma 

práxis, uma realidade dialética, construída e superada continuamente por seus 

diferentes atores: alunos, professores, coordenadores. (LEMOS, 2005). 

Para tanto, é necessário se repensar a lógica prevalente em cursos de 

Odontologia, com currículos com grande carga horária, sem reservas de tempo para 

o estudo e outras atividades. Os conteúdos não podem ser dados como prontos e 

acabados, desencadeando apenas a repetição de ideias e não o pensamento 

crítico/reflexivo, com privilégio apenas dos conhecimentos tecnológicos modernos 

buscando-se os “melhores” tratamentos para os pacientes, desqualificando a teoria, 

que se restringe ao princípio de que o bom cirurgião-dentista é aquele que domina 

uma boa técnica (LEMOS, 2005). 

Portanto, este profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo e capaz de 

compreender a realidade social, preconizado nas DCN, deve ter por base de formação 

o conceito ampliado de saúde. Segundo Mello, Moysés e Moysés (2010), este 

conceito evoca a necessidade de se criarem políticas públicas para promovê-la, o 

imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de saúde e 

a impossibilidade de o setor sanitário responder sozinho à transformação dos 

determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população. 

Nesse sentido, os autores afirmam que o SUS dialoga criticamente e incorpora muitas 

das reflexões e ações que são reivindicadas pela promoção da saúde e deve portanto 
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ser cenário da formação profissional em saúde que tenha como objetivo atender às 

necessidades de saúde da população. 

Ainda nesta busca de reorientar a formação, deve-se estimular a atuação 

interdisciplinar multiprofissional, deslocando o eixo da formação centrada na 

assistência individual, para um processo de formação contextualizado, que considere 

as dimensões sociais, econômicas e culturais da população a fim de capacitar os 

profissionais a enfrentar os problemas do processo saúde-doença da população. 

(JUNQUEIRA et al., 2011). 

Para tanto, a humanização de práticas pedagógicas pressupõe a criação de 

processos educativos socialmente relevantes e a crítica ao modelo de formação 

mecanicista, voltado exclusivamente para atender às demandas de mercado. Na 

perspectiva do que preconizam as atuais DCN, Moysés et al. (2003) defendem que 

uma prática educativa humanizada na área da saúde coloca o homem como centro 

do processo de construção da cidadania, comprometida e integrada à realidade social 

e epidemiológica, às políticas sociais e de saúde, oportunizando a formação 

profissional contextualizada e transformadora. (MOYSÉS et al., 2003). 

 Os obstáculos enfrentados para a incorporação das orientações das DCN aos 

cursos são reflexo tanto da dificuldade de operar mudanças num sistema educacional, 

que ficou quase três décadas refém das definições de currículo mínimo, com 

detalhamentos excessivos de conteúdos e cargas horárias, como da resistência 

ideológica em aderir a propostas que revisam a racionalidade hegemônica, qual seja, 

a da doença e da produção de procedimentos e não a da produção do cuidado na 

acepção mais ampla do conceito de saúde. (CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊA, 2009). 

 Resumindo esta explanação sobre a atual imagem-objetivo da formação em 

Odontologia no Brasil: 

 
“Um novo amanhã no ensino superior está nas mãos de todos os 
atores que fazem parte do projeto universitário. Professores, alunos, 
coordenadores, servidores necessitam abrir suas mentes para as 
possibilidades reais das Diretrizes Curriculares se tornarem um projeto 
de ensino novo e comprometido com a sociedade.” (LEMOS, 2005, 
p.84). 
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2.4 A avaliação da formação de profissionais de saúde: caminhos passados, 

presentes e futuros 

 

Da Constituição de 1988 às sucessivas Medidas Provisórias, passando pela 

nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e por 

vários Decretos, houve indiscutivelmente um progresso no reconhecimento legal da 

importância da avaliação associada à ideia de melhoria da qualidade. (BRASIL, 2009). 

A partir da década de 90, foram desenvolvidas diferentes estratégias de 

avaliação da educação superior, iniciando pelas universidades públicas. Surgiu então 

o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras PAIUB (1994) 

que se caracterizou como um Programa construído pelas IES, com o objetivo de 

desenvolver um processo de avaliação institucional. (POLIDORI; MARINHO-

ARAÚJO; BARREYRO, 2006). 

Em 1995, com a criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), cria-se 

também a figura da avaliação periódica de IES (Instituições de Ensino Superior) e 

cursos (Lei 9.131), significando que a partir deste momento não mais existe ato 

autorizativo ou de reconhecimento ou credenciamento que tenha validade ad eternum, 

pois periodicamente cursos e instituições deverão ser avaliados pelo poder público. 

(RISTOFF E GIOLO, 2006). 

Em 1996, foi introduzido o Exame Nacional de Cursos, mais conhecido como 

“Provão”, que teve como função avaliar os conhecimentos e competências técnicas 

adquiridas pelos estudantes em fase de conclusão dos cursos de graduação, seguido 

de outros mecanismos avaliativos com a proposta de nivelar as IES em termos de 

qualidade que, no entanto, não atendeu aos objetivos, uma vez que sempre 

apresentou muita controvérsia em relação às suas consequências. Os efeitos 

negativos se sobrepuseram aos positivos representando o “Provão”, na prática, um 

regulador não tradicional, mercadológico, porque os resultados das provas aplicadas 

aos alunos foram utilizados, por deslocamento, como “notas” dos cursos e também 

como “notas” das IES, com grande cobertura da mídia. (POLIDORI; MARINHO-

ARAÚJO; BARREYRO, 2006). 

Para Ristoff e Giolo (2006), reestruturar a avaliação significou, portanto, a 

necessidade de construir um sistema, com novos instrumentos, em torno de uma 

concepção que permitisse superar a fragmentação e integrar organicamente os 

instrumentos de avaliação, os espaços avaliativos dentro do próprio Ministério da 
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Educação e articulando a autoavaliação das instituições com a avaliação externa, em 

torno de dimensões estabelecidas em lei.  

Os autores se referiam à instituição do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, pela lei nº 10861/2004, que tem por finalidades a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, 

o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social 

e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional. (BRASIL, 2004a). 

  O SINAES é operacionalizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), por meio da Diretoria de Estatísticas e Avaliação 

da Educação Superior (DEAES) e constitui-se em avanço de um modelo de avaliação 

da educação superior no Brasil, que promovia o ranking e a competitividade, baseado 

em estratégias de visibilidade mercadológica, para um paradigma que propõe a 

avaliação formativa ao incluir a autoavaliação participativa nas instituições e propor 

sua articulação com a regulação do sistema. (POLIDORI; ARAÚJO; BARREYRO, 

2006). 

Esse sistema amplia o foco da avaliação ao incluir de forma integrada, as três 

dimensões: avaliação institucional, avaliação dos cursos e avaliação dos estudantes, 

não priorizando apenas o desempenho destes últimos, permitindo, desta forma, 

mostrar uma imagem mais completa da qualidade da educação que está sendo 

oferecida. (POLIDORI; ARAÚJO; BARREYRO, 2006). 

A Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezembro de 2010 estabelece que as avaliações do ciclo avaliativo do SINAES sejam 

orientadas por indicadores de qualidade expressos numa escala de cinco níveis, em 

que os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória. Dessa 

forma, os indicadores de qualidade, calculados com base nos resultados do ENADE 

e demais insumos constantes das bases de dados do Ministério da Educação são: 

(BRASIL, 2013a) 

a) de cursos superiores: o Conceito Preliminar de Curso (CPC), 
instituído primeiramente pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto 
de 2008 a qual foi revogada pela Portaria Normativa nº40/2007;  
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b) de instituições de Educação Superior: o Índice Geral de Cursos 
Avaliados da Instituição (IGC), instituído primeiramente pela Portaria 
Normativa n º 12, de 05 de setembro de 2008 a qual também foi 
revogada pela Portaria nº40/2007;  
c) de desempenho de estudantes: o Conceito ENADE obtido por meio 
dos resultados deste exame.  

 

O ENADE é constituído por uma prova e um questionário socioeconômico. O 

Questionário Socioeconômico (QSE) tem a função de compor o perfil dos estudantes, 

integrando informações do seu contexto às suas percepções e vivências. O QSE, 

elaborado pelo INEP/MEC, investiga a percepção dos estudantes frente à sua 

trajetória no curso e na IES, por meio de questões objetivas que exploram a função 

social da profissão e os aspectos fundamentais da formação profissional. O ENADE é 

aplicado em grupos amostrais de alunos dos cursos de graduação que se encontram 

no final do primeiro e do último ano de formação. (POLIDORI; ARAÚJO; BARREYRO, 

2006). 

O propósito do CPC é agrupar diferentes medidas da qualidade do curso, 

entendidas como medidas imperfeitas da contribuição do curso para a formação dos 

estudantes, em uma única medida com menor erro. O CPC é composto a partir de 

informações de infraestrutura, de recursos didático-pedagógicos, de corpo docente, 

do desempenho obtido pelos estudantes concluintes no Enade e dos resultados do 

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). Ao todo, 

o CPC contempla sete componentes, sete medidas de qualidade do curso. (BRASIL, 

2013a). 

O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é uma média 

ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu 

da Instituição. O conceito da graduação é calculado com base nos Conceitos 

Preliminares de Cursos (CPC) e o conceito da pós-graduação stricto sensu é 

calculado a partir de uma conversão dos conceitos fixados pela Capes. Para ponderar 

estes conceitos, utiliza-se a distribuição dos estudantes da IES entre os diferentes 

níveis de ensino (Graduação, Mestrado e Doutorado). (BRASIL, 2013a). 

Destaca-se nos pressupostos de avaliação do SINAES o processo de auto 

avaliação desenvolvido atualmente nas instituições de ensino superior, orientado a 

partir de dimensões tais como: missão e plano de desenvolvimento institucional; 

políticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; responsabilidade social da 

instituição; comunicação com a sociedade; políticas de pessoal; organização e gestão; 
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infraestrutura física, biblioteca, recursos de informação e comunicação; planejamento, 

avaliação e meta-avaliação; políticas de atendimento aos estudantes e egressos e 

sustentabilidade financeira. (POLIDORI; ARAÚJO; BARREYRO, 2006). 

A proposta de auto avaliação sugere a permanente busca de informações sobre 

essas dimensões para examiná-las e analisá-las, com a participação dos seus atores 

atores, guiados pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA). Pretende-se desta 

forma a comunidade acadêmica nos processos avaliativos para comprometê-la, de 

forma participativa, com a finalidade de melhorar ou reforçar a condução dos 

processos formativos nas instituições. (POLIDORI; ARAÚJO; BARREYRO, 2006). 

A avaliação dos cursos por meio do SINAES, dentre outros aspectos, analisa 

em que medida as Diretrizes Curriculares Nacionais foram atendidas, tanto no que se 

refere à concepção do curso como à sua implementação. Esta avaliação é referencial 

básico no processo de regulação e supervisão (autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos). (BRASIL, 2006). 

  Entretanto, ao analisar a política de avaliação da educação superior 

desenvolvida durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Barreyro 

e Rothen (2014) concluíram que o SINAES tentou empreender uma mudança na 

lógica de avaliação instituída desde o Provão, acrescentando os três eixos, acima 

mencionados, na avaliação do sistema e eliminando o Provão, mas criando uma prova 

em larga escala com outras características – o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE).  

Contudo, em sua implantação, o SINAES sofreu profundas transformações a 

partir da criação do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e do Índice Geral de Cursos 

(IGC), que foram incorporados ao final do segundo Governo Lula. Todavia, os 

resultados do ENADE são seu componente de maior peso, mostrando que a lógica de 

regular o sistema pelos resultados de uma prova, mesmo que com diferentes 

características, continua em vigor. (BARREYRO; ROTHEN, 2014) 

Mesmo assim, é possível afirmar que continua a haver um clima favorável à 

avaliação institucional como processo contínuo de aprimoramento, nas suas 

dimensões interna e externa, faltando, entretanto, avançar ainda na construção de 

uma síntese compatível com o processo vivenciado internamente, em cada IES, a ser 

tornada pública, periodicamente, e que possa orientar efetivamente decisões 

institucionais e do Estado. Portanto, como desafios postos atualmente para o SINAES 

estão a admissão das diferenças e autonomia institucional, reconhecer a possibilidade 
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da formação também corresponder às necessidades do mercado de trabalho, como 

forma de atender às desigualdades sociais, e manter a dimensão formativa do 

sistema, mesmo se a astuta criação de índices respondeu à cobrança provinda da 

sociedade. (WEBER, 2010). 

Sobrinho (2008) chama à clareza da reflexão de que muitas das divergências 

sobre avaliação, ainda que pareçam ser de caráter técnico, são diferenças 

ideológicas, ou seja, de visão de sociedade. As pessoas têm distintos e contraditórios 

pontos de vista sobre avaliação porque têm distintas e muitas vezes contraditórias 

visões de mundo, incluindo concepções sobre educação. Por esta razão, a avaliação 

deve ter credibilidade, mesmo sem poder ter a pretensão de ser a demonstração 

conclusiva da verdade. Ao contrário, sua função é de embasar as possibilidades para 

os processos sociais reflexivos que produzam os sentidos a respeito das ações, 

relações e produções educativas, sendo um trabalho de implicação, para além da 

explicação. Complementa ainda que este enfoque avaliativo está relacionado tanto 

com as dimensões de formação dos atores (estudantes, professores, técnicos, 

gestores etc.) nos âmbitos institucionais, quanto com a consolidação de um sistema 

de educação superior com sentido de estratégia nacional:  

 

“Sistema remete a ideias, concepções e práticas interdependentes e 
correlacionadas. A ideia forte a fundar toda essa perspectiva é que 
educação é bem público, é bem comum: deve ser promovida com a 
intenção de beneficiar o conjunto da população, os conhecimentos e 
a formação devem se realizar na perspectiva dos valores mais caros 
a uma sociedade democrática e devem ser apropriados 
democraticamente.” (SOBRINHO, 2008, p.206) 

 

Saindo da perspectiva de avaliações formativas institucionais para a pesquisa 

avaliativa propriamente dita, o INEP publicou no ano de 2006 um estudo sobre a 

trajetória dos cursos de graduação na área da saúde entre os anos de 1991 a 2004, 

que buscou estimular a reflexão e discussão sobre a avaliação da formação dos 

cursos de nível superior em saúde a partir de vários instrumentos como: Censo da 

Educação Superior, Cadastro de Docentes, Cadastro de Instituições e Cursos, 

ENADE e Propostas e Relatórios das Comissões Próprias de Avaliação (CPA). 

(HADDAD et al., 2006). 

Um dos maiores estudos de avaliação da implantação das DCN foi realizado 

em 2006 pelos Ministérios da Saúde e Educação: “A aderência dos cursos de 
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graduação em enfermagem, medicina e odontologia às diretrizes curriculares 

nacionais” (BRASIL, 2006) que investigou, com base nos relatórios dos processos 

avaliativos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) conduzidos pelo INEP/MEC 

no período de 2002 a 2006, a adoção das Diretrizes Curriculares Nacionais no 

contexto dos PPC desses cursos.  

As características dos grupos de menor aderência foram: currículo tradicional, 

constituído de disciplinas isoladas; quase sempre fundamentado no currículo mínimo; 

divisão em ciclos básicos, pré-clinicos e clínicos; ausência de integração com a rede 

de serviços e PPC redigido de forma a reproduzir parte das DCN, mas sem 

correspondência com a realidade observada pelo avaliador. Já para os cursos com 

maior aderência, puderam ser observadas: iniciativas de integração curricular; 

existência de temas integradores; sistema de acompanhamento do curso e do 

professor e diversificação de cenários de ensino. (BRASIL, 2006). 

Outro estudo que se propôs avaliar a tendência de mudanças na educação 

odontológica brasileira frente à implantação das DCN foi realizado por Zilbovicius et 

al. (2011), utilizando-se dos dados quantitativos do instrumento de avaliação aplicado 

nas oficinas da ABENO nos anos de 2005 e 2006. Os indicadores do referido 

instrumento são baseados na análise radial (CAMPOS et al., 2001) composta por três 

eixos: Orientação teórica, Abordagem pedagógica e Cenários de prática. O maior nível 

de inovação foi encontrado entre as escolas privadas de Odontologia (em oposição 

às escolas públicas) em relação às variáveis produção de conhecimentos para as 

necessidades do SUS, determinantes de saúde, estrutura curricular, mudança 

pedagógica, orientação programática e diversificação dos cenários de ensino-

aprendizagem.  

Os autores justificaram os resultados mediante a uma menor flexibilidade 

administrativa nas instituições públicas e maior resistência por parte de membros do 

corpo docente. Nas universidades públicas, a divisão do ensino e da pesquisa segue 

a lógica de especialização, buscando competência no mercado de trabalho. Além 

disso, as universidades públicas têm autonomia departamental significativa, 

permitindo que os membros do corpo docente tomem suas próprias decisões quanto 

ao conteúdo e metodologias aplicados. Ao final da avaliação radial, a maioria dos 

cursos mostrou um incipiente grau de inovação curricular. (ZILBOVICIUS et al., 2011). 

Permanece, pois, a necessidade de uma produção mais encorpada e 

quantitativa nesse campo investigativo. Os programas de pós-graduação em 



54 

 

odontologia precisam repensar, se não a abertura de linhas de pesquisa em 

educação, ao menos o lugar e a dimensão que a discussão sobre ensino tem ocupado 

nos currículos. Essa não é uma tarefa isolada; ao contrário, precisa ser assumida 

como agenda prioritária. (CASOTTI; RIBEIRO; GOUVÊA, 2009). 

De acordo com Haddad et al. (2006), “não se pode esperar uma transformação 

espontânea das instituições acadêmicas na direção assinalada pelas DCN.” Há a 

necessidade de estimular um papel indutor da avaliação dos cursos para estimular as 

mudanças na formação profissional em saúde de acordo com interesses e 

necessidades da população. Com base no compromisso do ensino da odontologia 

com o sistema de saúde do País e sua consolidação, emerge a necessidade de uma 

reflexão sobre o papel pedagógico da avaliação como forma de avançar na direção 

apontada pelas DCN. 

Neste sentido, Costa (2007) advoga pelo estudo das interações socioculturais 

no espaço escolar dos cursos de Odontologia, especialmente pela apreensão, como 

objeto de pesquisa, da cultura particular de cada escola e de seu efeito sobre o 

currículo. Entende-se que esta é condição fundamental para uma compreensão mais 

realista sobre os limites e as possibilidades das propostas de inovação curricular 

necessárias diante da contemporânea realidade socioprofissional da Odontologia 

brasileira.  

Finalmente, Lampert (2009) conclui que só um processo autoavaliativo 

participativo, que acompanhe a implementação das ações, pode adequá-las e 

alcançar efetividade e impacto com as mudanças requeridas na formação de um 

profissional diferenciado para atender as necessidades de saúde da população 

brasileira. 

“Avaliar o quê? Avaliar a escola, o curso de graduação dos 
profissionais da saúde de forma participativa e identificar, em seus 
meandros, potenciais e fragilidades e, assim, promover ações 
construtivas em suas interações. Avaliar para quê? Avaliar para ter a 
concreta possibilidade de ajustar e adequar ações que proporcionem 
uma formação de profissionais da saúde mais condizente com a 
dinâmica de necessidades de saúde da população brasileira e com 
maior impacto na qualidade da assistência prestada” (LAMPERT, 
2009 p.54). 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo geral 

Desenvolver critérios de avaliação da formação em Odontologia com base nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, verificando sua validade e aplicabilidade. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Desenvolver e validar critérios de avaliação de cursos de Odontologia de acordo com 

as DCN; 

- Verificar a aplicabilidade dos critérios validados; 

- Avaliar, a partir da visão de coordenadores de curso, cursos de graduação em 

Odontologia da região nordeste brasileira, com base nos critérios propostos e 

validados.  
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4  METODOLOGIA  
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de avaliação, com foco nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais que preconizam mudanças evolutivas na formação 

superior de profissionais de Odontologia. A abordagem foi quantitativa para a 

validação dos critérios propostos e aplicação de questionário com pontuações 

atribuídas a critérios validados, e qualitativa, por meio de análise descritiva de projetos 

pedagógicos de cursos e análise de conteúdo de entrevistas na fase do estudo piloto. 

 

 

Aspectos éticos 

 

Observando as questões éticas inerentes à pesquisa com seres humanos, o 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes (CEP-

HUOL) vinculado à CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e cadastrado 

na Plataforma Brasil, seguindo todas as orientações da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado com número de parecer 292.805 

e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE):13989213.0.0000.5292 

(ANEXO 1). Em todas as etapas do estudo: validação dos critérios de avaliação, 

estudo piloto e avaliação de cursos de Odontologia do Nordeste, participaram da 

pesquisa os especialistas, coordenadores de curso do estudo piloto e coordenadores 

de curso pertencentes à amostra da região nordeste, que, ao aceitarem o convite, 

assinalaram o aceite do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICES A e 

B). 

 

4.1 Desenvolvimento e validação de critérios de avaliação de cursos de 

Odontologia com base nas DCN 

 

Em estudos avaliativos, frente à complexidade do objeto, é necessário, sem 

prejuízo do rigor metodológico, usar de maleabilidade, triangulação de abordagens 

investigativas e complementaridade de técnicas quantitativas e qualitativas. 

(JANUZZI, 2011). 

Esta etapa consistiu em uma pré-avaliação ou estudo de avaliabilidade, os 

quais surgem como uma possibilidade de se verificar em que medida uma intervenção 
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pode ser avaliada. (BEZERRA et al. 2012). Proporciona um ambiente favorável na 

medida em que constrói entendimentos entre os envolvidos sobre a natureza e os 

objetivos do objeto da avaliação, busca concordância entre os interesses da avaliação 

e os possíveis usuários do estudo, aumentando as possibilidades do uso dos 

resultados (MENDES et al., 2010). A pré-avaliação consistiu nos seguintes passos: 

construção do modelo lógico, elaboração da matriz de critérios de avaliação e 

validação da matriz de critérios. 

 

Construção do Modelo Lógico 

 

A representação do objeto de investigação, que no caso deste estudo foi a 

formação de cirurgiões-dentistas baseada nas DCN, seus movimentos e suas 

relações, é passível de ser modelizada, tendo por referência uma construção teórica. 

(MEDINA et al., 2005). 

A construção do modelo iniciou com a pesquisa e leitura de documentos 

relacionados ao objeto, a partir das DCN (BRASIL, 2001b; BRASIL, 2002; COSTA; 

ARAÚJO, 2011), de publicações dos Ministérios da Saúde e da Educação (BRASIL, 

2006; HADDAD et al., 2006; BRASIL, 2009; BRASIL, 2012), da Associação Brasileira 

de Ensino Odontológico (MORITA et al., 2007) e de outros estudos e publicações 

sobre avaliação de cursos de graduação e educação odontológica. (CARVALHO; 

KRIGER, 2006; ARAÚJO, 2006; LAMPERT, 2009; PINHEIRO et al., 2009; CASOTTI; 

RIBEIRO; GOUVÊA, 2009; ZILBOVICIUS et al., 2011; BRAID; MACHADO; ARANHA, 

2012). 

A construção de um modelo teórico/lógico deve ser convincente e apresentar 

plausibilidade das associações estabelecidas (MEDINA et al, 2005). Nesta 

perspectiva, com base na literatura e objetivos da pesquisa, foram levantados vários 

possíveis elementos constituintes do modelo, a fim de que este pudesse se tornar 

uma “representação conceitual esquemática de uma coisa ou situação real ou suposta 

como tal” (BUNGE, 1974). Neste caso, que ele pudesse representar de forma mais 

próxima possível a formação de cirurgiões-dentistas de acordo com o que é 

preconizado nas DCN.  

Foram inseridos no modelo, em aspectos relacionados à formação, os 

seguintes componentes: abordagem pedagógica, perfil do egresso, integração 
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ensino-serviço e orientação do cuidado à saúde, organizados de forma a 

estabelecerem relações e rotas que fossem pertinentes ao objeto. 

 

Elaboração da Matriz de Critérios 

 

Com base no modelo lógico construído foi elaborada uma matriz de critérios de 

avaliação contemplando, a partir dos referenciais teóricos, os principais aspectos a 

serem abordados, os quais foram considerados relevantes para a formação de uma 

“imagem-objetivo” da avaliação dos cursos de Odontologia com base nas DCN. Para 

a construção da matriz, cada elemento estruturante destacado no modelo lógico foi 

transformado em uma dimensão de avaliação. A matriz foi então construída em quatro 

dimensões: Perfil do Egresso, Orientação do Cuidado em Saúde, Integração Ensino-

Serviço e Abordagem Pedagógica. Ainda com base no modelo lógico, para cada uma 

dessas dimensões foram propostas subdimensões descritas em critérios de avaliação 

que expressam o padrão esperado na imagem-objetivo.  

 

Validação da matriz de critérios por consenso entre “experts” (Método Delfos 

Modificado) 

 

Para a validação da matriz de critérios de avaliação de cursos de Odontologia 

proposta pelos autores, foi utilizada uma adaptação da técnica de consenso entre 

“experts” (Método Delfos). 

O método Delfos é uma técnica formal para consenso entre “experts” em um 

tema específico que utiliza o conhecimento teórico, a experiência e a criatividade 

destes, convertidos em informação científica por meio de uma aplicação 

metodologicamente estruturada. (ESHER et al, 2012; VALDÉS; MARÍN, 2013). Na 

área da saúde, esta técnica vem sendo utilizada para a obtenção de consenso com 

diversas finalidades, como avaliação de tecnologias, seleção de indicadores de 

qualidade de serviços, e no desenvolvimento de planos de estudos para a educação 

médica. (VALDÉS; MARÍN, 2013). 

O consenso Delfos consiste num processo estruturado em rodadas de 

consultas aos especialistas no intuito de obter uma opinião coletiva e qualificada sobre 
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determinadas questões até que um consenso seja alcançado. (FONSÊCA; 

JUNQUEIRA, 2014; BOULKEDID et al., 2011).  

Para este estudo optou-se por uma a adaptação denominada “Delfos 

modificado”, o qual consiste na inclusão de pelo menos uma rodada de discussão 

presencial entre especialistas (BOULKEDID et al., 2011; VALDÉS; MARÍN, 2013), por 

meio da associação com a técnica de conferência de consenso preconizada por 

Souza, Silva e Hartz (2005). Em síntese, realizou-se no estudo uma primeira rodada 

com a aplicação da técnica Delfos tradicional, enquanto a segunda e a terceira, 

corresponderam à realização da conferência de consenso.  

Para a primeira rodada foram convidados sessenta especialistas, sendo trinta 

professores doutores com inserção ativa nas discussões em educação em 

Odontologia junto à Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) e trinta 

professores doutores com inserção no Grupo de Trabalho de Saúde Bucal da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Para a identificação destes 

participantes partiu-se da compreensão que “experts” são pessoas ligadas a 

organizações capazes de oferecer com máximo de competência, valores conclusivos 

sobre um determinado problema, fazer prognósticos objetivos sobre o efeito, 

aplicabilidade, viabilidade e relevância que possa contribuir para a solução deste 

problema, sugerindo recomendações sobre o que fazer para aperfeiçoá-la. (CRESPO, 

2007). 

Foram enviados aos “experts” em mensagem individual, via correio eletrônico, 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), texto explicativo contendo os 

objetivos do estudo e método de construção do consenso pelo método Delfos, além 

de instruções de preenchimento dos instrumentos de pesquisa. O modelo lógico e a 

matriz de critérios foram apresentados acompanhados da seguinte pergunta: “Quais 

os critérios relevantes para a formação de cirurgiões-dentistas com base no que 

preconizam as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Odontologia?”.  

Em cada critério da matriz, assim como em outros estudos (HIGA et al., 2013; 

GONTIJO et al., 2013), constava uma nota de 0 a 10, onde 0 significava exclusão do 

critério e 10 significava importância máxima do mesmo para a avaliação dos cursos 

com base nas DCN. Foi solicitado aos “experts” que julgassem cada critério e 

atribuíssem uma nota de 0 a 10 seguindo a mesma lógica, como também que 

descrevessem as justificativas para a permanência ou alteração da pontuação do 

critério. Na matriz, os critérios com média igual ou superior a 7 (sete) e com valor de 
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desvio-padrão menor ou igual a 3 (três), foram mantidos. (SOUSA; SILVA; HARTZ, 

2005).  

A partir dos resultados sinalizados na primeira rodada do Delfos, foi 

desenvolvida na segunda rodada a conferência de consenso, para a qual foram 

convidados quatro especialistas não participantes da primeira rodada, professores 

doutores com inserção ativa nas discussões em educação em Odontologia junto 

ABENO, com vasta atuação acadêmica em saúde coletiva e com publicações na área 

de formação profissional de cirurgiões-dentistas, os quais receberam previamente a 

matriz com os critérios e suas respectivas pontuações dimensionadas no consenso 

Delfos.  

A conferência de consenso foi desenvolvida em reunião presencial na qual os 

especialistas analisaram e discutiram acerca das dimensões, subdimensões e 

critérios de avaliação propostos na matriz. A partir do debate, foi realizado o registro 

do consenso deste grupo.  

Os especialistas presentes na conferência de consenso foram convidados a 

analisar individualmente a matriz resultante do trabalho presencial, o que consistiu na 

terceira rodada do Delfos Modificado. 

 

 

4.2 Verificação da aplicabilidade dos critérios validados -  Estudo piloto 

  

A fim de serem verificadas as possibilidades metodológicas de aplicação da 

matriz de critérios validada, foi realizado um estudo piloto, que pretendeu ainda 

verificar se os resultados obtidos nesta etapa respondem ao objetivo de avaliar cursos 

de Odontologia com base nas DCN. 

Para o estudo piloto, foram selecionados seis cursos de Odontologia de 

instituições não pertencentes à amostra prevista para a etapa seguinte, contemplando 

cursos de instituição pública federal, instituição pública estadual e instituição privada.  

O estudo piloto foi conduzido no período de outubro de 2013 a março de 2014, 

por meio de estudo documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e por 

aplicação virtual de questionário e entrevista com os coordenadores de curso. 
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Estudo Documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 

Foi realizada estudo documental dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) 

participantes do estudo piloto. Esta etapa visou apreender na proposta dos cursos os 

aspectos fundamentais das DCN. Tais aspectos consistiram em uma matriz de análise 

(APÊNDICE C), a saber: (1) Perfil do egresso; (2) Competências e habilidades gerais 

– atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança e educação 

permanente; (3) Conteúdos curriculares – biológicos e da saúde, humanos e sociais, 

específicos de área; (4) Estágios curriculares e atividades complementares; (5) 

Organização do Curso; (6) Acompanhamento e Avaliação. Os critérios de avaliação 

validados neste estudo estão contemplados na matriz de análise dos PPC. 

Os PPC foram solicitados aos coordenadores de curso participantes do estudo 

piloto via correio eletrônico. Utilizando-se a matriz proposta para esta etapa 

(APÊNDICE C), foi realizada uma análise qualitativa descritiva dos PPC, na qual os 

dados obtidos foram comparados com os aspectos selecionados a partir das DCN e 

relativos critérios para a avaliação da formação em Odontologia validados na etapa 

anterior deste estudo. 

Os dados da análise documental dos PPC dos cursos subsidiaram a 

personalização do roteiro de entrevista para cada curso participante do estudo piloto 

por meio do levantamento de aspectos relevantes e específicos contidos nas diversas 

propostas pedagógicas analisadas, servindo, desta forma, de base para a 

comparação entre o que está proposto no PPC e a experiência dos sujeitos em seus 

respectivos cursos. 

 

Questionário e Entrevista com os Coordenadores de Curso 

 

Esta etapa foi executada pela aplicação de questionário (APÊNDICE D) e 

entrevista com os coordenadores dos cursos de Odontologia convidados e que 

aceitaram participar do estudo piloto. O questionário foi construído com base na matriz 

de critérios resultante das etapas de validação de critérios e por questões que visam 

a identificação e caracterização dos cursos e dos sujeitos participantes do estudo.  

Após a aplicação do questionário, foi realizada a entrevista com o coordenador, 

cujo roteiro semiestruturado (APÊNDICE E) consistiu no aprofundamento dos 

aspectos abordados no questionário prévio. O roteiro semiestruturado apresentou a 
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subdimensão e respectivo critério, as perguntas relativas à cada subdimensão, como 

também estão listados para cada uma destas os aspectos mais importantes a serem 

abordados a fim de facilitar para o entrevistador a condução e desenvolvimento da 

entrevista no intuito de possibilitar a abordagem de um maior número possível de 

percepções sobre o curso em questão. Adicionalmente, o roteiro semiestruturado 

pôde ser personalizado por curso, com base nos resultados encontrados na análise 

dos PCC e nas respostas ao questionário on-line, mas sempre com base nos critérios 

validados. 

Optou-se por utilizar o meio virtual para a aplicação do questionário e entrevista 

em vídeo com os coordenadores, com recursos do serviço de armazenamento e 

sincronização de arquivos Google Drive, que armazena atualmente o pacote de 

aplicativos Google docs e do fornecedor de tecnologias de comunicação SkypeTM, 

respectivamente. 

Devido à preocupação dos pesquisadores com os recursos virtuais a serem 

utilizados, antes do estudo piloto foi realizado o que foi denominado de “pré-teste”. 

Esta etapa propiciou que fosse exercitada pelos pesquisadores a resposta ao 

questionário on-line, assim como realizadas simulações da entrevista via Skype, 

desencadeando ajustes técnicos e adequações nos instrumentos de coleta de dados. 

Um desses ajustes foi a percepção de que seria inviável a realização de um único 

momento de entrevista abordando todas as dimensões propostas no roteiro, o que 

demandaria um tempo muito grande, tornando-se exaustivo e pouco produtivo.  

Optou-se, então, pela avaliação de apenas duas dimensões do instrumento em 

cada entrevista com os coordenadores participantes do piloto, escolhidas de acordo 

com a melhor avaliação dos critérios realizada por meio do questionário on-line e de 

forma que todas as dimensões fossem contempladas, na medida do possível, o 

mesmo número de vezes. 

Para o estudo piloto, ao final do questionário on-line foram adicionadas duas 

perguntas a fim de verificar se os coordenadores tiveram alguma dificuldade no 

preenchimento do mesmo, assim como se havia alguma sugestão para melhorar o 

instrumento. Após o término da entrevista, também foi perguntado aos coordenadores 

as suas opiniões sobre a realização da entrevista no que concerne à adequação das 

perguntas, à condução da entrevistadora, aos recursos virtuais utilizados e à duração. 

Os valores relativos aos critérios de cada dimensão atribuídos pelos 

coordenadores participantes do estudo piloto foram inseridos em um banco de dados, 
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a partir do qual foi feito processo de conferência e dupla digitação, visando correção 

dos possíveis erros. Foi então realizada análise descritiva com base nas pontuações 

obtidas em cada critério e nos pesos sugeridos a partir do consenso Delfos para cada 

dimensão de avaliação.  

Os dados qualitativos das entrevistas foram transcritos, sistematizados e 

categorizados para compor um banco de dados para análise. Os dados foram 

analisados por categorias, que foram definidas a partir da própria matriz de avaliação, 

utilizando-se a técnica temática da análise de conteúdo (BARDIN, 2009). Buscou-se 

compreender os aspectos que compõem as categorias, considerando opiniões 

mantidas (recorrentes) e frequentemente expressas, bem como os dissensos e 

consensos presentes nas discussões. 

 

4.3 Avaliação de cursos de Odontologia da região nordeste 

  

Este estudo se deu pela aplicação do questionário on-line contendo os critérios 

de avaliação validados a uma amostra de cursos de Odontologia da região nordeste 

brasileira. 

 

Universo e Amostra 

 

O universo desta etapa do estudo consistiu nos cursos de Odontologia, 

ofertados nos nove estados da região nordeste do Brasil. De acordo com o Sistema 

de Regulação do Ensino Superior (e-MEC, 2014) do Ministério da Educação, os cursos 

de Odontologia na região nordeste estão distribuídos conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Distribuição dos cursos de Odontologia da região nordeste por Estado e categoria 
administrativa, 2014.  
 

Estado 
Categoria administrativa  

TOTAL 

Federais Estaduais Privados 

Maranhão  1 - 3 4 

Piauí 1 1 2 4 

Ceará 2 - 3 5 

Rio Grande do Norte 1 1 1 3 

Paraíba 2 2 2 6 

Pernambuco 1 2 6 9 

Alagoas  1 - 2 3 

Sergipe 2 - 1 3 

Bahia 1 2 9 12 

TOTAL 12 8 29 49 

Fonte: emec.mec.gov.br 

 

A amostra de cursos para este estudo foi obtida por conveniência, atendendo 

aos seguintes critérios: 

- inclusão de um curso de instituição pública federal por estado, preferencialmente 

com localização em capitais; 

- inclusão de um curso de instituição pública estadual nos estados que apresentam 

essa categoria institucional; 

- inclusão de instituições privadas proporcionalmente ao número de instituições 

públicas em cada estado; 

- a inclusão dos cursos de instituições privadas obedeceu aos seguintes critérios, em 

ordem de prioridade: cursos que aderiram aos programas Pró-Saúde e/ou PET-

Saúde, cursos localizados em capitais, cursos com maior tempo de implantação; 

- todos os cursos da amostra deveriam ter apresentado pelo menos uma turma 

concluída até o período letivo 2012.2. 

De acordo com os critérios estabelecidos, os cursos e respectivas instituições 

selecionados para o estudo compõem o Quadro 2: 
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Quadro 2 - Instituições de Educação Superior com cursos de Odontologia da Região Nordeste 
selecionadas para participação no estudo a partir de critérios de inclusão pré-definidos, 2014. 
 

 
Estado 

Instituições de Educação Superior 

T 
Federais Estaduais Privados 

MA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHÃO – UFMA 

- 
UNIVERSIDADE DO CEUMA - 

UNICEUMA – UNICEUMA 
2 

PI 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ – UFPI 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO PIAUÍ 

– UESPI 

FACULDADE DE SAÚDE, 
CIÊNCIAS HUMANAS E 

TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ – 
NOVAFAPI 

 
FACULDADE INTEGRAL 
DIFERENCIAL – FACID 

4 

CE 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ – UFC 
- 

UNIVERSIDADE DE 
FORTALEZA – UNIFOR 

 
FACULDADE CATÓLICA 

RAINHA DO SERTÃO – FCRS * 

3 

RN* 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO 
NORTE – UFRN 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 
– UERN 

UNIVERSIDADE POTIGUAR – 
UNP 

3* 

PB 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAÍBA – UFPB 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA 

PARAÍBA – UEPB 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
JOÃO PESSOA – UNIPÊ 

 
FACULDADES INTEGRADAS DE 

PATOS – FIP 

4 

PE 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO – UFPE 

UNIVERSIDADE DE 
PERNAMBUCO - UPE 

FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DO RECIFE – 

FOR 
 

FACULDADE ASCES – ASCES 

4 

AL 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE ALAGOAS – UFAL 
- 

CENTRO DE ESTUDOS 
SUPERIORES DE MACEIÓ – 

CESMAC 

2 

SE 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE – UFS 
- 

UNIVERSIDADE TIRADENTES – 
UNIT 

2 

BA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA – UFBA 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA 
DE SANTANA - UEFS 

 
UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 

SUDOESTE DA BAHIA 
– UESB 

ESCOLA BAHIANA DE 
MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA – 

EBMSP 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 
E CIÊNCIAS - FTC SALVADOR 

 
FACULDADE DE CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS E DA SAÚDE – FAS 

6 

TOTAL 9 6 14 30 

 

* O Estado do Rio Grande do Norte não apresenta o número proporcional de instituições públicas e 
privadas, uma vez que só existe uma instituição privada com curso de odontologia. Em função disto, 
foi selecionado um curso de instituição privada no interior do estado do Ceará, pela maior proximidade 
geográfica entre as instituições. 
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Coleta de Dados 

 

O contato inicial com o coordenador de curso foi feito por meio telefônico e/ou 

por convite formal enviado via correio eletrônico ao coordenador, explicando os 

objetivos e método do estudo e apresentando o link de acesso ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e ao questionário on-line. 

Frente à indisponibilidade do coordenador, por qualquer motivo que o 

impossibilitasse de participar da pesquisa, foi explicado ao mesmo que poderia haver 

a indicação de outro professor do curso que, preferencialmente fosse vice 

coordenador ou fizesse parte do colegiado de curso ou do Núcleo Docente 

Estruturante. 

Semelhante ao que foi realizado no estudo piloto, o questionário aplicado foi 

constituído pela matriz de critérios resultante das etapas de validação e por questões 

que visavam a identificação e caracterização dos cursos e dos sujeitos participantes 

do estudo (APÊNDICE D). Em cada uma das subdimensões da matriz, foi solicitado 

ao coordenador que referisse uma nota de 1 a 10 de acordo com a sua percepção de 

como o curso está enquadrado dentro do critério apresentado.  

Da mesma forma do estudo piloto, optou-se por utilizar o meio virtual para a 

aplicação do questionário utilizando os recursos do serviço gratuito de 

armazenamento e sincronização de arquivos Google Drive, que armazena atualmente 

o pacote de aplicativos Google docs. 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015. 

Durante todo este período, várias tentativas de contato com os coordenadores foram 

feitas. Quando o contato foi estabelecido, após ser confirmada pelo coordenador a 

concordância e disponibilidade para a participação no estudo, repetidos lembretes 

ainda tiveram que ser realizados via correio eletrônico e ligações telefônicas para a 

obtenção de resposta ao questionário on-line, o que prolongou o tempo previsto 

incialmente para esta fase de coleta de dados do estudo. 
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Análise dos dados  

 

 Os dados obtidos do questionário on-line foram transferidos para um banco de 

dados, no qual foi realizado um processo de conferência, limpeza e codificação. Os 

dados de caracterização dos sujeitos e dos cursos foram submetidos à análise 

descritiva.  

Para a avaliação das subdimensões, os valores atribuídos pelos coordenadores 

para cada critério foram utilizados assim como coletados dos questionários, variando 

de 1 a 10. Para a avaliação das quatro dimensões de avaliação, os valores atribuídos 

pelos coordenadores para cada subdimensão foram calculados em referência às 

pontuações máximas definidas para cada critério no processo de validação e então 

somados, definindo a pontuação da dimensão. Para o cálculo da avaliação geral do 

curso, a pontuação obtida em cada dimensão foi dividida pelo número respectivo de 

subdimensões e os valores foram então somados, definindo a pontuação final do 

curso. As pontuações máximas das subdimensões e dimensões para o cálculo das 

dimensões e avaliação geral do curso estão apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Pontuações máximas para cada critério e dimensão e peso de cada dimensão na 
avaliação dos cursos de Odontologia. 
 

 

Para cada dimensão isoladamente, assim como para a avaliação geral do curso 

composta por todas as dimensões, a pontuação final obtida foi referida ao valor 

máximo possível, o qual corresponde, para este estudo, ao máximo grau de 

aproximação da imagem-objetivo (CAMPOS, 2001). 

Após serem definidas as pontuações das subdimensões, dimensões e 

avaliação geral dos cursos a partir da avaliação de coordenadores, os dados foram 

submetidos a tratamento estatístico descritivo e inferencial.  Com o objetivo de avaliar 

diferenças de desempenho em relação à categoria administrativa da instituição, ao 

tempo decorrido da última atualização curricular e à participação ou não em 

Dimensão Subdimensão 
Peso da 

subdimensão 

Pontuação 
máxima da 
dimensão 

Pontuação 
máxima da 

dimensão para 
avaliação geral 

Perfil do egresso 

Generalista 10 

46  9,2 

Humanista 10 

Autônomo 9 

Crítico/reflexivo 8 

Capaz de compreender a 
realidade social 

9 

Orientação do 
cuidado à saúde 

Enfoque epidemiológico 9 

51 8,5 

Promoção de saúde 10 

Diagnóstico  8 

Tratamento odontológico 8 

Equipe de saúde bucal 8 

Multiprofissionalidade 8 

Integração 
ensino-serviço 

Atividades de estágio 10 
19 

9,5 
 Vivências no SUS 9 

Abordagem 
pedagógica 

Metodologias ativas 10 

80 10 

Papel do professor 10 

Desenvolvimento docente 10 

Cenários de 
aprendizagem 

10 

Currículo integrado 10 

Avaliação processual do 
aprendizado do aluno 

10 

Flexibilização curricular 10 

Articulação ensino-
pesquisa-extensão 

10 

Avaliação geral do curso - - 37,2 
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programas de reorientação da formação, foi aplicado o teste T de student para 

amostras independentes. Para correlacionar a avaliação dos coordenadores nas 

subdimensões e dimensões entre si e entre estas e o resultado da avaliação geral do 

curso, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson (r). Este foi ainda calculado 

para verificar a correlação entre a pontuação obtida nas dimensões e na avaliação 

geral dos cursos e as notas do ENADE e do CPC 2013. Estes últimos indicadores 

foram obtidos no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (INEP, 2015). 

Para a análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico livre GNU PSPP 

Statistical Analysis Software, versão 0.6.2. Todos os testes foram realizados 

considerando uma significância estatística de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Apresentação dos critérios de avaliação de cursos de Odontologia com base 

nas DCN desenvolvidos e validados 

 

O modelo lógico apresentado na Figura 1 é resultante da construção preliminar 

dos pesquisadores, acrescidos das sugestões encaminhadas pelos “experts” na 

primeira rodada do consenso Delfos. Para garantir a configuração da imagem-objetivo 

preconizada, o modelo lógico apresentou como elemento estruturante a necessidade 

da formação vinculada a mudança de paradigma de saúde, voltado para as 

necessidades de saúde da população.  

 

Figura 1 – Modelo lógico da formação de cirurgiões dentistas com base nas DCN. 

 

 

 

MUDANÇA DO PARADIGMA EM SAÚDE/NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 

Orientação do 
cuidado em saúde 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Odontologia Imagem 
Objetivo 

Integração ensino-
serviço 

 

Perfil do  
egresso 

 

Abordagem 
Pedagógica 

 

Metodologias 
ativas 

 

Papel do professor 

Currículo integrado 

Competências 
gerais/específicas 

Generalistas 
Humanista 
Autônomo     

Crítico-reflexivo 

Cenário de 
aprendizagem 

vinculado ao SUS 

Enfoque 
epidemiológico 

Promoção, 
prevenção, 
diagnóstico 

precoce, 
recuperação 

 

Trabalho em 
equipe/ 

multidisciplinaridade 
 

Formação de cirurgiões-dentistas 
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O modelo lógico obtido permitiu uma melhor compreensão e estruturação dos 

elementos de avaliação, dos aspectos envolvidos e das possíveis relações entre 

esses, orientando a construção de uma proposta de matriz de critérios de avaliação 

para cursos de Odontologia. 

A matriz elaborada a partir do modelo lógico, com dimensões, subdimensões, 

critérios e respectivas pontuações propostas preliminarmente pelos pesquisadores 

está expressa no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Matriz de critérios e pontuação proposta inicialmente encaminhada aos “experts” 
para avaliação dos cursos de odontologia do nordeste brasileiro, a partir das dimensões e 
subdimensões com base nas DCN. 
 

Dimensão Subdimensão Critérios 
Peso 

proposto 

Perfil do 
egresso 

Generalista 

No campo coletivo, desenvolve ações de 
promoção de saúde e de gestão dos serviços, ao 
mesmo tempo em que, no campo individual, 
realiza a prevenção, diagnóstico, planejamento e 
tratamento odontológico dos principais 
problemas bucais. 

10 

Humanista 

Oferta atendimento de qualidade articulando os 
avanços tecnológicos com acolhimento, melhoria 
dos ambientes de cuidado e das condições de 
trabalho, construindo trocas solidárias e 
comprometidas com a produção de saúde na 
relação com usuários e outros profissionais. 

10 

Autônomo 
Toma decisões tanto em procedimentos clínicos 
como em situações de gestão e trabalho coletivo, 
com segurança e habilidade. 

10 

Crítico/reflexivo 

Problematiza e avalia situações de natureza 
individual ou coletiva e propõe alternativas para 
solução a partir do conhecimento científico e da 
reflexão 

8 

Compreensão 
da realidade 
social 

Identifica o contexto social no qual desenvolve 
sua prática profissional, respeitando as 
caraterísticas da população e procurando 
soluções adequadas a esta realidade. 

8 

Orientação 
do cuidado 

à saúde 

Enfoque 
epidemiológico 

Estrutura curricular organizada a partir da 
realidade epidemiológica da região. 

10 

Promoção de 
saúde 

Compreensão da determinação social do 
processo saúde-doença e desenvolvimento de 
estratégias abrangentes para a ampliação de 
escolhas saudáveis com base nas condições de 
vida de indivíduos e da população. 

10 

Prevenção de 
doenças 

Utilização de tecnologias individuais e coletivas 
visando à prevenção das principais doenças 
bucais. 

6 

Diagnóstico 
precoce 

Sensibilidade no uso de tecnologias que 
permitam uma visão integral do indivíduo e 
subsidie o diagnóstico precoce para todas as 
manifestações bucais. 

8 
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Tratamento 
odontológico 

Atividades clínicas voltadas para a solução dos 
problemas bucais mais prevalentes da 
população. 

6 

Equipe de 
saúde bucal 

Desenvolvimento de atividades com pessoal 
auxiliar (auxiliar em saúde bucal ou técnico em 
saúde bucal) possibilitando o trabalho em equipe. 

8 

Interdisciplinari-
dade 

Desenvolvimento de atividades didáticas com 
alunos ou profissionais de outros cursos da área 
da saúde prevendo a integralidade das ações de 
saúde. 

8 

Integração 
ensino-
serviço 

Inserção dos 
alunos no SUS 

Alunos envolvidos com os serviços de saúde 
desde os primeiros semestres do curso. 

5 

Atividades de 
estágio 

Desenvolvido em atividades clínicas individuais e 
ações coletivas em espaços fora do âmbito da 
IES, articuladas com o SUS, formalizada por 
convênio e supervisionada por professores de 
todas as áreas. 

10 

Referencial 
teórico dos 
marcos 
conceituais do 
SUS 

Compreensão da amplitude e complexidade do 
SUS, seus princípios e diretrizes. 

5 

Vivências no 
SUS 

Atuação em todos os níveis de atenção do 
sistema de saúde, compreendendo o fluxo da 
rede de serviços e as competências profissionais 
em cada nível. 

10 

Referência e 
contrarreferên-
cia 

Clínicas do curso interligadas ao SUS, com 
desenvolvimento de mecanismos institucionais 
de referência e contrarreferência. 

5 

Planejamento e 
avaliação dos 
serviços 

Participação efetiva no planejamento e avaliação 
dos serviços de saúde, permitindo ações 
conjuntas e parcerias. 

5 

Abordagem 
pedagógica 

Metodologias 
ativas 

Processo educativo baseado na solução de 
problemas em pequenos grupos com 
participação ativa dos alunos. 

10 

Papel do 
professor 

Facilitador da aprendizagem, gestor do 
conhecimento e articulador de atividades que 
promovam o aprendizado do aluno. 

10 

Desenvolviment
o docente 

Promoção constante de atividades de formação 
do corpo docente na área pedagógica e na 
integração dos conteúdos da várias áreas de 
conhecimento. 

10 

Cenários de 
aprendizagem 

Aprendizado baseado em múltiplas fontes de 
conhecimento como bibliotecas, comunidade, 
órgãos de processamento de dados, instituições 
de saneamento e meio ambiente, escolas, 
creches, espaços sociais. 

10 

Currículo 
integrado 

Competências e habilidades organizadas em 
módulos com complexidade crescente ao longo 
do processo de formação, articulando ciências 
biológicas, da saúde, humanas e sociais com as 
ciências odontológicas. 

10 

Avaliação 
processual do 

Baseada nas competências e habilidades 
previstas, realizada com a finalidade de 

10 
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Esta matriz foi encaminhada aos “experts” os quais puderam julgar a coerência 

do critério com a dimensão a qual está vinculado e também indicar suas sugestões 

para melhoria da matriz, seja pela exclusão de critérios, indicação de novos critérios, 

novas dimensões, com respectivas pontuações ou quaisquer outras reformulações 

que julgassem necessárias.  

A consulta aos “experts” foi realizada pela técnica Delfos entre os meses de 

julho a agosto de 2013. Dos sessenta especialistas convidados, responderam à matriz 

o total de trinta e três professores, número considerado satisfatório por outros estudos 

da mesma característica (OKOLI, PAWLOWSKI, 2004; VALDÉS; MARÍN, 2013).  

As notas atribuídas pelos “experts” a cada critério da matriz foram inseridas em 

uma planilha e analisadas descritivamente por meio da média e desvio-padrão. 

Quanto maior a média, maior foi a importância dada ao critério. Já o desvio-padrão 

permitiu verificar a estimativa do grau de consenso, sendo inversamente proporcional 

a este, independente da importância conferida ao critério (SOUSA; SILVA; HARTZ, 

2005).  

Os resultados encontram-se na Tabela 1, a qual sinaliza as dimensões e 

subdimensões propostas na matriz, a média e o respectivo desvio-padrão e a 

pontuação final a ser considerada após a avaliação dos “experts” na primeira rodada 

do Delfos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprendizado do 
aluno 

acompanhar sistematicamente e contribuir para 
o aprendizado do aluno. 

Flexibilização 
curricular 

Mecanismos capazes de conferir flexibilidade no 
cumprimento do currículo de acordo com o 
desenvolvimento de vocações, interesses e 
potenciais específicos do estudante. 

10 

Articulação 
ensino-
pesquisa-
extensão 

Envolvimento da pesquisa e da extensão como 
estratégias curriculares que proporcionam 
formação integral do estudante. 

10 
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Tabela 1 – Média, desvio-padrão e pontuação final das subdimensões, segundo “experts” 
participantes na primeira rodada do Método Delfos, por dimensão. 
 

Dimensão/Subdimensão MÉDIA DP 
Peso   
Final 

Perfil do egresso 

Generalista 9,9 0,4 10 

Humanista 9,6 1,1 10 

Autônomo 9,3 2,0 9 

Crítico/reflexivo 8,4 2,0 8 

Compreensão da realidade 
social 

8,9 1,0 
9 

Orientação do cuidado à saúde 

Enfoque epidemiológico 9,1 2,0 9 

Promoção de saúde 9,9 0,4 10 

Prevenção de doenças 6,9* 1,8 - 

Diagnóstico precoce 8,1 1,1 8 

Tratamento odontológico 7,5 1,4 8 

Equipe de saúde bucal 8,1 1,3 8 

Interdisciplinaridade 8,0 1,1 8 

Integração ensino-serviço 

Inserção dos alunos SUS 6,6* 2,4 - 

Atividades de estágio 9,8 0,7 10 

Referencial teórico do SUS 6,6* 2,0 - 

Vivências no SUS 9,1 2,4 9 

Referência e contrarreferência 6,2* 1,7 - 

Planejamento e avaliação de 
serviços 

6,0* 2,1 
- 

Abordagem pedagógica 

Metodologias ativas 9,8 0,9 10 

Papel do professor 9,6 1,3 10 

Desenvolvimento docente 9,6 1,3 10 

Cenários de aprendizagem 9,8 0,9 10 

Currículo integrado 9,6 1,3 10 

Avaliação processual do 
aprendizado do aluno 

9,8 0,9 
10 

Flexibilização curricular 9,7 1,0 10 

Articulação ensino-pesquisa-
extensão 

9,7 1,0 
10 

                  *Média <7 
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Dentre os vinte e cinco critérios iniciais propostos, cinco critérios foram 

considerados não essenciais para a avaliação da formação de cirurgiões-dentistas e 

excluídos da matriz: prevenção de doenças (Dimensão orientação do cuidado à 

saúde); inserção de alunos no SUS, referencial teórico do SUS, referência e 

contrarreferência e planejamento e avaliação de serviços (Dimensão integração 

ensino-serviço).  

Da segunda rodada, correspondente à conferência de consenso, participaram 

os quatro especialistas convidados, os quais confirmaram as dimensões e 

subdimensões validadas na etapa anterior e reconsideraram parte dos critérios 

definidores das subdimensões.  

 

Consenso na dimensão Perfil do Egresso 

 

 Analisando a dimensão “Perfil do egresso”, todas as subdimensões e critérios 

foram considerados importantes e consensuais. Para a subdimensão “generalista”, o 

critério foi considerado adequado, contendo os aspectos contemplativos desta 

característica de perfil. As sugestões da 1ª rodada para este critério versavam sobre 

a inclusão no critério das ações de planejamento e avaliação dos serviços baseado 

na epidemiologia e das ações de prevenção de doenças. Na discussão, as sugestões 

foram consideradas de detalhamento exagerado, ampliando demais a descrição e 

perdendo a noção “macro” trazida pelos critérios desta dimensão. O consenso foi de 

que o critério mantivesse a descrição original. 

 Para a subdimensão “Humanista” várias foram as sugestões para melhor 

descrição do critério. A maioria defendeu a importância da inclusão da utilização dos 

princípios éticos e bioéticos em práticas humanizadas. Outros aspectos foram também 

sugeridos para inclusão, tais como “acolhimento”, “escuta clínica qualificada”, 

“respeito à diversidade”. Na conferência houve divergências sobre a inclusão de 

“escuta qualificada”, uma vez que o “acolhimento” já contempla esta ação, entretanto 

ambos foram incluídos no critério. Foi consenso entre os especialistas a inclusão da 

questão ética, embora tenha havido a consideração de que esta seja transversal e 

difícil de apreender, pois se aplica a cada aspecto, envolvendo toda a formação. O 

“respeito à diversidade” foi considerado contemplado com a inclusão dos princípios 

éticos. Ainda, houve a sugestão e consenso de acréscimo neste critério da 

necessidade de “visão ampliada do sujeito e de suas necessidades de saúde”. 
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 Na subdimensão “Autônomo”, foi consenso a adequação do critério, à medida 

que sua descrição aponta a direção da imagem-objetivo. As sugestões trazidas pelos 

especialistas sobre a necessidade de separar as dimensões individual e coletiva e da 

necessidade de avaliar se o egresso tem capacidade de liderança em atividades em 

equipe odontológica ou multidisciplinares foram consideradas na conferência já 

contempladas na descrição inicial do critério. 

 Para a característica “Crítico/reflexivo” do perfil profissional, houve pouca 

discussão frente às sugestões que apontavam para a especificação do tipo de 

conhecimento científico deveria embasar esta ação. Foi consenso a manutenção do 

critério como proposto inicialmente, apenas com a modificação do termo “avalia 

situações de natureza individual e coletiva” para “...de natureza individual e/ou 

coletiva”. 

 Os professores participantes da conferência sugeriram a modificação da 

subdimensão “Compreensão da realidade social” para “Capaz de compreender a 

realidade social”, por se tratar da característica do perfil do egresso a ser trabalhada 

durante a formação. Não houve sugestões de alteração do critério. 

 Foi sugerida a inserção de mais um critério nesta dimensão que seria intitulado 

“Investigativo”. A discussão dos especialistas defendeu que esta característica já está 

contemplada na subdimensão “Crítico/reflexivo”, assim como na dimensão 

“Abordagem pedagógica”. 

  

Consenso na dimensão Orientação do Cuidado à Saúde 

 

Para a dimensão “Orientação do cuidado à saúde”, na primeira etapa da 

validação todos os critérios foram considerados importantes, exceto “Prevenção de 

doenças”. Na conferência, o consenso foi de que esta subdimensão teria uma 

relevante importância para a avaliação desta dimensão, inclusive com adaptações do 

critério. Entretanto, ficou estabelecida a exclusão do critério pelo que foi determinado 

no consenso Delfos. 

Para o “Enfoque epidemiológico” a maioria das sugestões foram no sentido de 

incluir o quadro epidemiológico também nacional, não apenas da região. Embora a 

discussão tenha considerado que não há heterogeneidade epidemiológica suficiente 

para determinar diferenças entre os cursos, foi consenso a importância desta 

perspectiva para a formação profissional orientada para o cuidado. Ressaltou-se ainda 
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a importância de se incluir no critério “as necessidades de saúde da população”, uma 

vez que o raciocínio clínico está baseado na questão da necessidade de cada um. 

O critério da subdimensão “Promoção de saúde” foi considerado adequado 

para composição deste critério e detalhamentos adicionais sugeridos pelos experts 

foram tidos como repetitivos e desnecessários, sendo o critério mantido em sua 

redação inicial. 

Houve sugestão de mudança do título da subdimensão “Diagnóstico precoce” 

para apenas “Diagnóstico”, tornando a responsabilidade profissional mais abrangente 

neste aspecto, não desconsiderando a relevância do diagnóstico precoce das 

doenças. Para o critério também foram sugeridas alterações, uma vez que termos 

como “sensibilidade no uso de tecnologias” tornam o critério subjetivo, devendo este 

ser composto por fatores ou comportamentos observáveis na formação, sendo 

retirado o termo do critério.  

Na subdimensão “Tratamento odontológico” muitas discussões versaram sobre 

a compreensão de tratamento como “produção e gestão do cuidado”, ou como 

“atenção à saúde”. Após as discussões, foi consenso a permanência da concepção 

de “Tratamento odontológico”, mas com a retirada do termo restritivo “atividades 

clínicas” e inserção também da solução “das necessidades do sujeito, com enfoque 

integral.” 

Para a subdimensão “Equipe de saúde bucal”, muitas sugestões dos 

especialistas foram no sentido de inserir neste critério outros profissionais, tais como 

agentes comunitários de saúde (ACS) ou mesmo o técnico de prótese dentária. O 

consenso durante a conferência foi pela manutenção do critério como proposto 

inicialmente, restringindo à própria equipe de saúde bucal, uma vez que o trabalho 

com outros profissionais está contemplado no próximo critério. 

A “Interdisciplinaridade” foi uma subdimensão bastante discutida durante a 

conferência de consenso, pelas muitas interpretações paralelas com termos 

semelhantes, tais como multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. O consenso foi 

substituir esta subdimensão pela “Multiprofissionalidade”, contemplando as várias 

sugestões realizadas no critério anterior, a fim de serem contempladas na formação 

“atividades de orientação ao cuidado multiprofissional e interdisciplinar com alunos, 

técnicos e outros profissionais da mesma área ou de outras áreas da saúde.” 

As sugestões de inclusão de outras subdimensões tais como 

“interprofissionalidade” e “prática de saúde baseada em evidências de efetividade” 
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foram consideradas desnecessárias pelos participantes, já que estão contempladas 

nos critérios postos para esta dimensão. 

 

Consenso na dimensão Integração Ensino-Serviço 

 

Das cinco subdimensões sugeridas inicialmente para composição desta 

dimensão, apenas duas foram consideradas importantes e consensuais para 

avaliação da formação na 1ª etapa de validação: “Atividades de estágio” e “Vivências 

no SUS”, sendo excluídas desta dimensão as subdimensões “Inserção dos alunos no 

SUS”, “Planejamento e avaliação dos serviços”, Referência e contra referência” e 

“Referencial teórico dos marcos conceituais do SUS”, como explicitado nos resultados 

da primeira rodada do Delfos.  

Foi objeto de discussão durante a conferência a abrangência destas 

subdimensões, contemplando aspectos relevantes das que foram excluídas, sendo 

sugerido a inclusão dos principais aspectos dos critérios excluídos nos critérios 

remanescentes desta dimensão, o que pode ser verificado no Quadro 5. 

No critério “Vivências no SUS” optou-se por utilizar o termo “atividades 

desenvolvidas” em lugar de “atuação”, uma vez que nem sempre há uma efetiva 

atuação do estudante em todos os níveis de atenção, mas a necessidade de algum 

conhecimento e vivência nestes espaços. Não foram sugeridas novas subdimensões 

e critérios para esta dimensão. 

 

Consenso na dimensão Abordagem Pedagógica 

 

 Na 1ª etapa de validação, todas as subdimensões e critérios da dimensão 

“abordagem pedagógica” foram considerados, com máxima pontuação, importantes e 

consensuais para a avaliação proposta.  

 Para a subdimensão “Metodologias ativas”, foi sugerida a modificação do 

critério inicial a qual, na visão dos especialistas, estava bastante restritiva frente à 

possibilidade de compreensão do uso de metodologias ativas. Foi consenso a 

modificação do critério em “baseado na solução de problemas em pequenos grupos 

com participação ativa dos alunos” para “baseado em novas estratégias de ensino que 

possibilitem a reflexão e estimulem a criatividade na resolução de problemas, bem 
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como o trabalho em equipe”, sugestão trazida por um dos especialistas na 1ª rodada 

da validação. 

 Nas subdimensões “Papel do professor” e “Desenvolvimento docente” foram 

sugeridos e discutidos aspectos relacionados ao papel motivador e mediador do 

professor no processo de aprendizagem, assim como da possibilidade de utilizar a 

educação permanente como estratégia na formação docente. O consenso na 

conferência foi de que estes aspectos já estavam contemplados na descrição do 

critério, permanecendo estes com a redação inicial proposta. 

 Várias sugestões de inclusão foram discutidas para a subdimensão “Cenários 

de aprendizagem”, entre eles “atividades de educação à distância”, “unidades de 

saúde/SUS”, “equipamentos dos serviços de saúde”, sendo consenso a inserção 

destas perspectivas com devidas adequações ao texto. Foi ainda considerado que 

“órgãos de processamento de dados, instituições de saneamento e meio ambiente” 

seriam melhor descritos e mais amplamente contemplados por “órgãos de 

planejamento, gestão e vigilância”. 

 Na subdimensão “Currículo integrado” a discussão decorreu pelo entendimento 

de inadequação do uso do termo “módulos”, sendo sugerida a substituição por 

“unidades de aprendizagem” e do termo “ciências odontológicas” por “Odontologia”, 

apenas. O restante do critério foi considerado adequado. 

 Discussões foram feitas para o consenso do critério referente à subdimensão 

“Avaliação processual do aprendizado do aluno”. Questionou-se a necessidade de 

inserir a perspectiva formativa do processo avaliativo, assim como a relevância da 

participação do aluno neste processo, sendo o critério então modificado conforme 

essas orientações do consenso. 

 Para a subdimensão “Flexibilização curricular”, a discussão transcorreu sobre 

a possibilidade ou não de abordar os mecanismos para efetivação da flexibilização. 

Entretanto, o consenso foi de que tais detalhamentos não poderiam ser abrangidos 

em sua totalidade no critério, sendo necessária apenas a qualificação da flexibilização. 

Assim “mecanismos capazes de conferir flexibilidade” foram substituídos por 

“flexibilidade, inclusive de carga horária” no cumprimento do currículo e adicionado 

“para que os estudantes possam criar caminhos próprios” de desenvolvimento de 

vocações, interesses e potenciais específicos. 

 Na subdimensão “Articulação ensino-pesquisa-extensão” foi consenso a 

adequação e manutenção do critério. Na primeira rodada, mais duas subdimensões 
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foram sugeridas para a dimensão Abordagem pedagógica: “tecnologias de informação 

e comunicação” e “tutoria”. Foi consenso entre o grupo de especialistas participantes 

da conferência presencial que tais aspectos não seriam importantes para a avaliação 

da formação baseado no que preconiza as DCN, estando em parte atendidos pelos 

critérios que compõem esta dimensão. 

Finalizando a conferência de consenso, os especialistas presentes na reunião 

presencial avaliaram mais uma vez a matriz resultante da segunda rodada. As 

análises obtidas a partir dos mesmos na terceira rodada confirmaram os critérios 

discutidos ao longo da reunião presencial, definindo a matriz final de critérios de 

avaliação de cursos de Odontologia segundo as DCN, apresentada no Quadro 5. 

 

 
Quadro 5 – Subdimensões e critérios validados por meio do Delfos Modificado, por dimensão. 

 
 

Subdimensão Critérios 

PERFIL DO EGRESSO 

Generalista 

No campo coletivo, desenvolve ações de promoção de saúde e de gestão dos 
serviços, ao mesmo tempo em que, no campo individual, realiza a prevenção, 
diagnóstico, planejamento e tratamento odontológico dos principais problemas 
bucais. 

Humanista 

Oferta atendimento de qualidade com acolhimento, escuta qualificada, visão 
ampliada do sujeito e de suas necessidades de cuidado, articulando os avanços 
tecnológicos com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de 
trabalho, construindo trocas solidárias e comprometidas com a produção de 
saúde na relação com usuários e outros profissionais, baseado em princípios 
éticos. 

Autônomo 
Toma decisões tanto em procedimentos clínicos como em situações de gestão 
e trabalho coletivo, com segurança e habilidade. 

Crítico/reflexivo 
Problematiza e avalia situações de natureza individual e/ou coletiva e propõe 
alternativas para solução a partir do conhecimento científico e da reflexão 

Capaz de 
compreender 

realidade social 

Identifica o contexto social no qual desenvolve sua prática profissional, 
respeitando as caraterísticas da população e procurando soluções adequadas 
a esta realidade. 

ORIENTAÇÃO DO CUIDADO À SAÚDE 

Enfoque 
epidemiológico 

Estrutura curricular organizada a partir da realidade epidemiológica da região e 
do país, com base nas necessidades de saúde da população. 

Promoção de 
saúde 

Compreensão da determinação social do processo saúde-doença e 
desenvolvimento de estratégias abrangentes para a ampliação de escolhas 
saudáveis com base nas condições de vida de indivíduos e da população. 

Diagnóstico  
Uso de tecnologias e visão integral do indivíduo para subsidiar o diagnóstico de 
todas as doenças bucais. 

Tratamento 
odontológico 

Solução dos problemas bucais mais prevalentes e das necessidades do sujeito, 
com enfoque integral. 

Equipe de saúde 
bucal 

Desenvolvimento de atividades com pessoal auxiliar (auxiliar em saúde bucal 
ou técnico em saúde bucal) possibilitando o trabalho em equipe. 

Multi-
profissionalidade 

Desenvolvimento de atividades de orientação ao cuidado multiprofissional e 
interdisciplinar com alunos, técnicos ou profissionais da mesma área (técnicos 
de prótese dentária) e/ou de outras áreas da saúde (técnicos de enfermagem, 
agentes comunitários, etc.), prevendo a integralidade das ações de saúde. 
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INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

Atividades de 
estágio 

Desenvolvido em atividades clínicas individuais e ações coletivas em espaços 
fora do âmbito da IES, articuladas com o SUS, formalizada por convênio e 
supervisionada por professores de todas as áreas, desde os primeiros 
semestres do curso. 

Vivências no SUS 

Atividades desenvolvidas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, 
compreendendo o fluxo da rede, o planejamento e avaliação de serviços e as 
competências profissionais em cada nível, possibilitando a compreensão da 
amplitude e complexidade do SUS, seus princípios e diretrizes. 

ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

Metodologias 
ativas 

Processo educativo baseado em novas estratégias de ensino que possibilitem 
a reflexão e estimulem a criatividade na resolução de problemas, bem como o 
trabalho em equipe. 

Papel do 
professor 

Facilitador da aprendizagem, gestor do conhecimento e articulador de 
atividades que promovam o aprendizado do aluno. 

Desenvolvimento 
docente 

Promoção constante de atividades de formação do corpo docente na área 
pedagógica e na integração dos conteúdos da várias áreas de conhecimento. 

Cenários de 
aprendizagem 

Aprendizado baseado em múltiplas fontes de conhecimento como bibliotecas, 
ambientes virtuais, comunidade, órgãos de planejamento, gestão e vigilância, 
escolas, creches, espaços sociais, além das unidades de saúde. 

Currículo 
integrado 

Competências e habilidades organizadas em unidades de aprendizagem com 
complexidade crescente ao longo da formação, articulando ciências biológicas, 
da saúde, humanas e sociais com a Odontologia. 

Avaliação 
processual do 

aprendizado do 
aluno 

Baseada nas competências e habilidades previstas, de caráter formativo e 
participativo (incluindo a auto-avaliação), realizada com a finalidade de 
acompanhar sistematicamente e contribuir para o aprendizado do aluno. 

Flexibilização 
curricular 

Flexibilidade, inclusive de carga horária, no cumprimento do currículo para que 
os estudantes possam criar caminhos próprios de desenvolvimento de 
vocações, interesses e potenciais específicos. 

Articulação 
ensino-pesquisa-

extensão 

Envolvimento da pesquisa e da extensão como estratégias curriculares que 
proporcionam formação integral do estudante. 

 

 

5.2 Estudo piloto: testando as possibilidades metodológicas 

 

Dos seis coordenadores de cursos de Odontologia convidados a participar do 

estudo piloto, apenas cinco aceitaram o convite, dois pertencentes a instituições 

públicas federais, um à instituição pública estadual e dois pertencentes a instituições 

privadas. Um coordenador de curso de instituição privada não teve a autorização da 

mesma para participar do estudo. 

Respondendo ao email convite da pesquisa, os cinco coordenadores enviaram 

os PPC de seus cursos e responderam ao questionário on-line. Dentre estes, quatro 

realizaram a entrevista.  
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 Os resultados referentes a este piloto não têm o objetivo de avaliar os cursos 

participantes ou mesmo o conjunto deles, principalmente frente ao pequeno número 

desta amostra e às diferenças de categoria institucional e regionais entre os cursos.  

A maior preocupação está em verificar como os procedimentos metodológicos 

de coleta e de análise de dados utilizando os critérios validados na primeira etapa, 

permitem alcançar resultados que apontem para as respostas aos questionamentos 

deste estudo de uma forma metodologicamente válida e viável. 

 

Caracterização dos coordenadores e dos cursos participantes do estudo piloto 

 

Dos cinco coordenadores que responderam ao questionário on-line, dois eram 

homens e três mulheres, com idades entre 37 e 53 anos. Os homens foram graduados 

há mais há mais de 16 anos e as mulheres há mais de 30 anos. Todos são doutores, 

sendo quatro com formação nas áreas odontológicas de dentística, estomatologia e 

odontopediatria e um com formação da área de educação. 

Todos são coordenadores contratados em regime integral, quatro exercem esta 

função há 3 anos ou menos e um coordenador exerce a função há 10 anos. Também 

apenas um coordenador relatou ter outra atividade profissional, em consultório com 

carga horária de 8 horas semanais. 

 Todos os cursos passaram por reforma curricular após as DCN que datam 

desde 2005, tendo três realizado recentes mudanças entre 2010 a 2013. Os cursos 

funcionam no horário diurno e apenas um, adicionalmente, funciona em horário 

vespertino e noturno. 

Todos os cursos utilizam como cenários de aprendizagem Unidades Básicas 

de Saúde ou de Saúde da Família e espaços sociais como escolas e creches, entre 

outros. Quatro cursos realizam atividades em Centros de Especialidades 

Odontológicas ou ambulatórios e três cursos desenvolvem atividades em hospitais. 

Apenas dois coordenadores referiram que o curso desenvolve atividades em órgãos 

de vigilância em saúde e de gestão e planejamento de serviços de saúde, assim como 

em Unidades de Pronto Atendimento. Para apenas um curso foi referida a utilização 

de conselhos de saúde como espaço de aprendizagem. 
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 Três cursos participam de programas para reorientação da formação de 

profissionais de saúde, entre eles, Pró-Saúde, PET-Saúde, Residência 

Multiprofissional em Saúde e Mestrado profissional em Ensino na Saúde.   

Esta caracterização dos coordenadores e dos cursos é particularmente útil para 

a análise de conteúdo a ser realizada na etapa qualitativa do estudo, uma vez que a 

caracterização dos informantes, suas condições de subsistência, a especificidade de 

suas inserções em grupos sociais diversificados deixam claro “o contexto a partir do 

qual as informações foram elaboradas, concretamente vivenciadas e transformadas 

em mensagens personalizadas, socialmente construídas e expressas via linguagem 

oral verbal ou simbólica” (FRANCO, 2008). 

 

Avaliação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 

 

O estudo dos projetos pedagógicos permitiu uma aproximação dos 

pesquisadores aos cursos, a compreensão do seu contexto e organização curricular, 

assim como da sua proposta pedagógica. 

De uma maneira geral, os PPC trouxeram em sua estrutura a apresentação e 

o histórico do curso; a sua contextualização regional e sua inserção social; os 

princípios norteadores do curso; a estrutura, organização e a matriz curricular; as 

atividades complementares possíveis; os mecanismos de acompanhamento e 

avaliação do curso e aspectos relacionados à caracterização da infraestrutura e corpo 

docente; as ementas dos conteúdos curriculares, entre outros elementos relacionados 

ao desenvolvimento da proposta pedagógica dos cursos. 

Todos os PPC avaliados apresentaram coerência ao que está preconizado nas 

diretrizes curriculares nacionais para o curso de Odontologia. Os documentos 

apontaram expressamente as diretrizes como eixo condutor de construção dos 

projetos e, principalmente nos aspectos relacionados ao perfil do egresso e às 

competências e habilidades gerais e específicas, as diretrizes são citadas nos 

documentos de forma direta. Desta forma, houve dificuldades de verificar como estes 

aspectos são concebidos na particularidade de cada curso. 

Verificou-se que, como orientado nas DCN, os conteúdos curriculares dos PPC 

contemplam as três grandes áreas: ciências biológicas e da saúde, ciências humanas 

e sociais e ciências odontológicas. Em alguns PPC esta separação é mantida e tende 

a orientar a estruturação curricular em blocos. Em outros casos, percebeu-se a 
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iniciativa de promover uma maior articulação entre os conteúdos de diversas áreas e 

a inserção de cursos de forma transversal no currículo.  

Os PPC apresentaram o cumprimento da exigência de 20% de carga horária 

mínima para os estágios curriculares. Entretanto, em todos os cursos esta carga 

horária inclui as clínicas integradas do próprio curso, sendo que em alguns deles estas 

representam a maior parte dos estágios. Embora esteja ressaltada nos PPC a 

importância da formação voltada para o SUS, como preconizam as DCN, a forma 

como ocorrem a inserção dos estudantes e o desenvolvimento das atividades não é 

claramente explicitada nos projetos pedagógicos. 

Foram contempladas, em todos os PPC examinados, as atividades 

complementares previstas nas DCN. Estas incluíram atividades de pesquisa, 

extensão, monitoria e estudos complementares, e estiveram preconizadas com carga 

horária mínima variando entre 100 a 480 horas nos projetos pedagógicos. 

Com relação à organização, todos os cursos possuem um regime semestral 

por sistema seriado ou de créditos, com carga horária total variando entre 4014 e 4496 

horas e conclusão com um mínimo de 4 e um máximo de 10 anos. Assim como 

preconizado nas DCN, todos os cursos preveem para a sua conclusão a elaboração 

de um trabalho de conclusão de curso, viabilizado na maioria dos PPC pela 

disponibilidade de componentes curriculares nos dois últimos semestres, com carga 

horária total variando de 32 a 120 horas para esta atividade. 

A possibilidade de encontrar nos PPC concordância com as DCN para além da 

redação destas no texto do projeto foi mais evidente quando da avaliação da estrutura 

e/ou matriz curricular. Um olhar mais atento a este componente do PPC permitiu a 

visualização das tentativas de integração e/ou flexibilização curricular pela observação 

da forma como os componentes são ofertados, sua distribuição, graus de 

complexidade crescente, distinção entre ciclos básicos e profissionalizantes, assim 

como entre atividades teóricas e práticas, oferta de componentes optativos e/ou 

disponibilidade de horários para atividades complementares de acordo com interesses 

e vocações. 

 No que diz respeito à abordagem pedagógica, foi verificado frequentemente 

nos PPC a indicação para utilização de metodologias ativas, interativas e centradas 

no aluno como sujeito da aprendizagem, e do professor no papel de facilitador da 

aprendizagem com responsabilização pela condução técnico-pedagógica deste 

processo. Ainda, estratégias como educação pela pesquisa, experiências coletivas e 
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multidisciplinares, diversificação dos cenários de aprendizagem são apontadas para 

esta inovação. Contudo, poucas especificações sobre como são efetivadas estas 

estratégias no cotidiano dos cursos foram encontradas, restringindo-se à citação de 

algumas metodologias, como a da problematização. 

Entretanto, em relação à avaliação do processo ensino aprendizagem, foi 

constatado que a proposta avaliativa em alguns PPC não acompanha as inovações 

com uso de metodologias ativas, restringindo a descrição da avaliação discente às 

normas institucionais vigentes quanto aos instrumentos utilizados, à escala de notas, 

periodicidade e quantidade de registros. Em menor parte dos PPC, de outra forma, 

enfatizou-se a importância da avaliação discente como um momento privilegiado para 

uma prática formativa, sócioafetiva e mais desvinculada do ato punitivo e 

classificatório. 

O tripé da formação superior, o ensino, a pesquisa e a extensão, foi previsto 

em todos os PPC, sendo que a articulação entre esses elementos não foi referida em 

um dos documentos e a sua articulação relevada em todos os outros. Destes, a maior 

parte enfatiza como estratégias para esta integração as atividades extramuros, a 

interdisciplinaridade, a vinculação com a comunidade, a existência de programas de 

incentivo à pesquisa e extensão e a socialização do conhecimento científico. 

Foi possível identificar nos PPC apontamentos quanto à necessidade de 

enfrentar os desafios para a implementação de políticas de qualificação docente que 

vão além da formação stricto sensu e contemplem a atualização pedagógica em 

metodologias ativas, avaliação formativa, informatização dos processos de trabalho, 

integração ensino-serviço-comunidade e ensino-pesquisa-extensão. Observou-se 

que algumas instituições disponibilizam políticas de fomento para a realização de 

cursos de pós-graduação pelos docentes e outras não preconizam em seus PPC 

estratégia alguma para o desenvolvimento docente. 

Estavam preconizadas, em todos os PPC avaliados, políticas institucionais de 

acompanhamento e avaliação dos cursos, de caráter formativo e contínuo, com 

finalidade de apontar necessidades de mudança. Estas estão baseadas 

primordialmente pelas recomendações do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), no que concerne à avaliação interna, com a formação 

de Comissões Próprias de Avaliação (CPA) e utilização dos critérios indicados pelo 

sistema e criados pela CPA. Quando não, as políticas preconizam a aplicação de 
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instrumentos com indicadores que avaliem estrutura, processos e resultados de 

acordo com os objetivos educacionais do processo ensino-aprendizagem. 

Como etapa inicial do estudo, a leitura e avaliação do PPC proporcionou ao 

pesquisador uma maior aproximação com o curso analisado, esclarecendo os 

contextos nos quais este se insere, sua estrutura e organização.  

 Os resultados obtidos permitiram compreender a importância do projeto 

pedagógico do curso para o desenvolvimento e a condução de todas as estratégias 

de orientação e reorientação da formação de cirurgiões-dentistas. O PPC se configura 

com a “imagem-objetivo” para o seu curso, devidamente embasado pelos princípios 

preconizados nas DCN. Em muitos aspectos observados, este ideal foi visivelmente 

coerente com que o curso apresentou como resultado nas etapas subsequentes. 

Entretanto, em outros aspectos, também foram observadas dificuldades de 

operacionalização na prática do que está proposto no documento.  

Verifica-se que a prévia avaliação do PPC demonstrou grande importância no 

sentido de favorecer a triangulação de dados e permitir uma maior aproximação e 

conhecimento do curso a ser avaliado também por outras perspectivas metodológicas. 

Entretanto, para inferência de resultados que avaliem efetivamente o desempenho 

dos cursos por meio da análise dos projetos pedagógicos, seria necessário um estudo 

específico com definição de parâmetros mais claros e validados para esta finalidade. 

Mesmo assim, foi possível identificar nos projetos pedagógicos avaliados os 

aspectos fundamentais das DCN elencados na matriz de análise. Entretanto, alguns 

dos critérios validados neste estudo não puderam ser claramente identificados e 

outros, mesmo sendo identificados, necessitaram ser melhor esclarecidos durante as 

entrevistas. 

 

 Análise do questionário on-line 

 

Devido ao número limitado de cursos participantes nesta fase e não ser este o 

objetivo do estudo piloto, não há a possibilidade, com base nos quantitativos coletados 

pela atribuição de pontuações dos coordenadores participantes no estudo piloto, de 

se fazer inferências sobre o desempenho dos cursos nas subdimensões, dimensões 

e avaliação geral, seja de maneira isolada ou em conjunto. A aplicação do questionário 

confirmou a possibilidade de coleta e análise de dados pelos meios quantitativos 

propostos e validados neste estudo. 
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Algumas considerações e sugestões foram feitas nos questionários on-line por 

dois dos coordenadores de curso participantes do estudo piloto. Estas versaram sobre 

elogios ao questionário e reflexões sobre alguns aspectos avaliados em seus cursos, 

além dos relatos sobre a dificuldade de avaliar o curso como um todo quando o 

desenvolvimento em determinados critérios é diferente a depender da área do curso. 

Foram elas: 

“O questionário está muito bem elaborado. Fácil e objetivo, faz pensar 
sobre as mudanças curriculares e de mercado de trabalho que 
aconteceram nas últimas décadas, para quem está na gestão de 
cursos de odontologia há alguns anos.” (C4) 
 
“Como estamos em escola privada, estas necessidades de alteração 
curricular ficam submetidas às questões de custo operacional e das 
necessidades do alunado de estudarem exclusivamente em um único 
período escolar, sem comprometer seus horários de trabalho. Creio 
que a localização geográfica e a inserção da gerência da escola 
pública ou privada fazem profunda diferença na caracterização do 
projeto pedagógico de uma escola.” (C4) 
 
“Na realidade do nosso curso, as dimensões muitas vezes são 
trabalhadas bem por algumas áreas. Por isto, as respostas aparecem 
como contraditórias, principalmente em relação ao SUS, pois algumas 
dimensões são trabalhadas, mas apenas pela área da Coletiva. A 
vivência é realizada em todos os níveis, mas conduzida pela Coletiva. 
A integração é parcial é há um movimento para o retorno ao modelo 
mais tradicional, uma vez que os professores não conseguiram a 
integração necessária.” (C2) 

 

 

Análise qualitativa das entrevistas com coordenadores de curso 

 

Contemplando todas as categorias institucionais, no estudo piloto foram 

realizadas quatro entrevistas com coordenadores de curso, nas quais foram 

abordadas duas dimensões do roteiro semiestruturado, de forma que cada dimensão 

foi contemplada duas vezes.  

Os dados foram analisados pela análise de conteúdo (BARDIN, 2009), com a 

utilização de temas como unidades de registro. Optou-se por utilizar categorias pré-

definidas com base nas dimensões de avaliação da matriz validada. 
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Categoria Perfil do Egresso 

 

O desenvolvimento do perfil do egresso preconizado pelas DCN foi diretamente 

relacionado às possibilidades de realização de atividades práticas no curso, 

especialmente nos estágios e atividades extra muros, em contato com a realidade e 

com a comunidade. 

Com relação à formação de um profissional generalista, relevou-se durante as 

entrevistas a necessidade de desenvolvimento desta competência ao longo de todo o 

curso, com integração de conceitos, conhecimentos e práticas. 

 

“... tem uma linha desde o começo do curso até o décimo período que 
é toda voltada pro profissional generalista, Então vai desde o primeiro 
período com promoção de saúde ... já começa no 5º período com a 
clínica de acolhimento que é atenção básica e no sexto período a 
clínica de atenção básica onde tem procedimentos integrados e 
generalistas e vai até o décimo período em estágios que acontecem 
tanto dentro da universidade como fora da universidade.” (C3) 

 

 A formação generalista também esteve ligada a estratégias de integração 

interdisciplinar que permitam a compreensão da abordagem integral do indivíduo em 

uma perspectiva também integral dos serviços de saúde. 

 

“nos seminários integradores ... a gente faz a discussão daquelas 

clínicas que acontecem no período de uma forma que existe uma 
interdisciplinaridade ... de um forma que o aluno começa também a ter 
essa visão do planejamento, enfim de olhar, de cuidado e de 
tratamento de uma forma integrada.” (C3) 
 

A formação humanista do egresso foi relacionada à necessidade de visão 

integral dos sujeitos e fortemente às questões éticas de forma transversal no curso, 

trabalhadas tanto em componentes curriculares por comportamentos e posturas 

durante as vivências. O conceito humanista foi associado não apenas a atuação 

social, mas também ao desenvolvimento do próprio profissional em sua 

autopercepção dos valores que extrapolam a sua realização profissional. 

 
“essa questão ética é sempre trabalhada em todo componente clínico. 

A ética em cada área, a ética na clínica com o paciente, o respeito com 
o paciente e com tudo, com o procedimento, com a biossegurança, 
enfim com tudo que se faz dentro da ética.” (C3) 

 
“a gente tem pensado em resgatar no jovem esse conceito de auto-
consciência, de lucidez, de maturidade, de visão de si mesmo, e a sua 
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relação com a sociedade, a gente tem trabalhado esses conceitos 
desde os primeiros anos” (C4) 

 

Verificou-se nas falas que a autonomia é trabalhada nos cursos em atividades 

individuais, principalmente nas clínicas integradas dos últimos anos, também em 

atividades coletivas extra-muros e em atividades que integram e proporcionam o 

debate dos conhecimentos, permitindo ao estudante o exercício de tomada de decisão 

enquanto atividade para a formação profissional.  

 

“quando os nossos alunos vão para as clínicas integradas do último 
ano, nós tentamos dar o máximo de autonomia, claro que acontece 
supervisão, mas ele tem que resolver todo o plano de tratamento” (C4) 
 

“tem uma responsabilização com a escola, com o posto de saúde, e 
executam na prática como se eles fossem profissionais daquilo e isso 
gera realmente muita autonomia, gera amadurecimento dos meninos 
em relação às suas responsabilidades, às suas atitudes e às suas 
tomadas de decisão.” (C3) 

 

Destacou-se a dificuldade que o professor tem na avaliação do 

desenvolvimento da autonomia do aluno, o que pode ser estendido à todas as outras 

habilidades preconizadas ao perfil do egresso, pelo seu caráter subjetivo. 

 

“a gente precisa evoluir muito para que a gente consiga ter segurança 

para que de fato a gente possa avaliar habilidades... Não adianta você 
colocar autonomia a algo muito subjetivo, não está no conteúdo 
programático do componente curricular, mas está em como você 
avalia a forma como o aluno desenvolveu aquela habilidade que o 
componente se propõe” (C3) 

 

O critério “crítico/reflexivo” apresentou relação com “capacidade de 

compreender a realidade social”, mais uma vez demonstrando a importância das 

atividades práticas, complementares e de inserção nos espaços sociais na construção 

deste perfil desejado ao profissional. 

 

“para ser critico e reflexivo eu acho que a melhor maneira é 
compreender a realidade. Eu considero como uma só, o profissional 
que seja capaz de conhecer o entorno, de conhecer a realidade onde 
está inserido e por isso mesmo seja um profissional crítico e reflexivo, 
sempre pensando em contribuir com essa realidade e modificar de 
forma positiva essa realidade.” (C3) 
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Como estratégia para o desenvolvimento da compreensão da realidade social, 

permaneceu o enfoque na inserção em cenários diversificados, principalmente em 

espaços sociais da comunidade com atuação multiprofissional. Em adição, destaca-

se a importância da compreensão do paradigma da promoção da saúde para um 

melhor entendimento dos determinantes sociais. 

“a gente encaminha esses alunos para estágios no serviço  e eles 
fazem diagnóstico de promoção de saúde, eles percebem o ambiente, 
percebem as pessoas do entorno e discutem isso em sala de aula e 
por aí já começa” (C3) 

 

Nesta categoria de análise, apesar da sua característica bastante subjetiva, foi 

possível avaliar como o perfil do egresso em todas as suas subdimensões tem sido 

percebido e desenvolvido nas diversas atividades disponibilizadas no curso. 

 

Categoria Orientação do Cuidado à Saúde 

 

De uma maneira geral, os dados epidemiológicos são trabalhados no curso 

mais voltados para o conhecimento teórico do que para a aplicação deste na realidade 

regional dos cursos e planejamento de atividades para a comunidade com vistas à 

formação profissional. Ficou também evidente a restrição desta perspectiva à área de 

saúde coletiva.  

 
“(os dados epidemiológicos) são trabalhados na área da saúde 
coletiva.” (C2) 

 
“Não utilizamos, por exemplo, nenhum dado da pesquisa ou um dado 
de uma pesquisa que foi feita a nível nacional para construir a 
realidade de um componente clínico” (C3) 

 
Com relação à orientação do cuidado em saúde na perspectiva do paradigma 

de Promoção da saúde, foi relatado pelos coordenadores que as atividades podem 

ser vivenciadas principalmente nos componentes da área da saúde coletiva. Esta 

restrição é potente, mas tende a fragilizar no decorrer da formação. 

 
“nós trabalhamos dentro da área da saúde coletiva, inclusive a gente 
incentiva que os alunos vão aos territórios e observem, interfiram e 
construam experiências nesse sentido de trabalhar com a promoção 
da saúde de forma intersetorial... esse é um trabalho pontual feito por 
uma disciplina que tem um momento de ir pra campo, ... e apesar de 
a gente trabalhar com o conceito da determinação social da saúde, do 
ponto de vista conceitual, da gente buscar com que ao ir ao território 
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ele identifique aquela determinação no território, acho que também é 
bem incipiente.” (C2) 

 

Nas atividades de diagnóstico, percebeu-se a preocupação com a visão integral 

do sujeito e não apenas dos aspectos biológicos. Quanto à oferta de estrutura e 

equipamentos para a realização de diagnóstico, não foram apontadas dificuldades 

pelos coordenadores: 

 “mas é claro que essa área não só prepara o aluno para um olhar 
aprofundado metodológico do diagnóstico como também perceber e 
aprofundar esse olhar em todas as outras clínicas das outras áreas 
onde também é discutido diagnóstico” (C3) 

 
“a gente tem uma clínica de radiologia, um serviço inclusive  dentro do 
SUS de radiologia. Estão sendo implantados os equipamentos mais 
modernos, computadorizados. A gente faz tomada panorâmica, isso 
tem tido um investimento para melhorar, para fazer tomadas 
computadorizadas, tem tido um investimento neste sentido” (C2) 

 

Entretanto, as opiniões foram divergentes quanto aos êxitos e dificuldades 

descritas com relação aos registros em prontuário para o acompanhamento dos 

pacientes durante o fluxo dos serviços vivenciados no curso. 

 
“nossa realidade é uma entrada única no sistema de clínicas ... que a 
gente tem esse prontuário único que começa a ser preenchido pelo 
aluno aí esse plano de tratamento é feito e discutido e o paciente é 
referenciado para aquele nível de clínica onde ele vai fazer o 
procedimento de maior complexidade....” (C3) 
 
“A gente tem uma ideia, uma intenção de que todas as nossas clínicas 
elas possam ter esse prontuário eletrônico instalado, mas atualmente 
ele está só em uma clínica.” (C2) 

 

Os coordenadores relataram que é possível realizar no curso a maior parte dos 

tratamentos odontológicos preconizados a uma formação generalista, e além, de 

acordo com interesses e vocações, como preconizado nas DCN. 

 

“A formação do estudante com relação ao tratamento odontológico é 
completamente generalista e com o objetivo de um tratamento mais 
integral sem foco no procedimento ou numa situação isolada 
específica” (C3) 

 

“Então acho que de tudo que está lá nas nossas diretrizes, o 
procedimento que não é realizado por todos é só o implante, porque é 
realizado numa disciplina que a gente chama de optativa.” (C2) 
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Ressaltou-se como preocupação durante a formação do cirurgião-dentista, a 

necessidade de realização de tratamentos odontológicos resolutivos, que atendam e 

acompanhem as necessidades do paciente, o que muitas vezes se torna difícil frente 

às fragmentações curriculares e à necessidade que o estudante tem de vivenciar e 

executar os diversos tipos de tratamento.   

 

“Uma discussão que a gente teve bastante dentro do curso é a 
necessidade de a gente ter clínicas mais resolutivas ... Então a gente 
vem tentando aliar a necessidade do paciente com a necessidade da 
formação” (C2) 

 

Verificou-se que as oportunidades que os estudantes têm de trabalhar na 

perspectiva de equipe de saúde bucal estão concentradas principalmente aos 

momentos de vivência na equipe de saúde da família e em outros serviços da rede, 

em atividades individuais ou coletivas. 

 

“O trabalho na clínica é feito com a odontologia a quatro mãos em 
duplas mesmo e uma auxiliar de saúde bucal para a clínica inteira... 
Esse contato com a equipe de saúde é também muito trabalhado nos 
estágios nos PSF.” (C3) 

 

Já o trabalho em equipe multiprofissional é mais oportunizado também em 

atividades ligadas à área de saúde coletiva ou outras atividades que permitam essa 

interação interprofissional. 

 

“Além da área da saúde coletiva, nós temos o estágio comunitário, 
realizado também nos postos do SUS numa cidade do interior para 
onde vão todos os alunos da medicina, enfermagem, farmácia, onde 
eles tem a oportunidade de fazer uma articulação mais em equipe ...” 
(C2) 
 
“Na alta complexidade, geralmente vão fazer medicina hospitalar onde 
também tem contato com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, fora 
isso nossas pesquisas, principalmente as relacionadas com Câncer 
quando a gente faz alguma coisa relacionada ao tratamento do 
paciente que necessariamente é multidisciplinar.” (C3) 

 

Programas como o PET-Saúde, assim como projetos de extensão envolvendo 

diferentes cursos, entre outros, também têm proporcionado vivências 

multiprofissionais significativas para a formação. 
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“Todo o PET saúde ele tem essa lógica do trabalho multidisciplinar, 
nesta última adesão nós temos sete cursos da área da saúde e a gente 
desenvolve em todos eles, tem alunos de todos os cursos.... Fora isso 
nós trabalhamos a integração multiprofissional em projetos de 
extensão, mais do que na graduação especificamente.” (C2) 

 

 Nesta categoria de análise, houve uma tendência de concentração na área da 

saúde coletiva de estratégias e atividades que desenvolvem a dimensão da orientação 

do cuidado à saúde. Os resultados permitiram verificar na visão dos coordenadores 

como tem sido conduzido os processos, pressupostos e estratégias no curso para a 

orientação do cuidado como preconizado nas DCN, assim como identificar limitações. 

 

Categoria Integração Ensino-Serviço 

 

Com relação às atividades de estágios, a integração ensino serviço foi 

verificada pela constituição de convênios entre as IES e os serviços, além do 

planejamento e pactuação das atividades. 

 

“Nós temos um convênio entre a universidade e o governo do estado 

e é o que regulamenta o nosso atendimento no CEO regional ... e em 
relação à prefeitura, há um convênio entre a universidade e a 
prefeitura, que é um convênio guarda-chuva que abriga todas as 
atividades de estágio ou as disciplinas que necessitem de atividades 
nos postos de atendimento” (C1) 
 

“Os estágios acontecem também em alguns deles em UBS próximas, 
em escolas, em centros comunitários, em espaços como a escola de 
samba próxima à faculdade e são assinados por meio de contratos.” 
(C4) 
 

 

A inserção de estudantes nos estágios ocorre desde os primeiros períodos do 

curso, assim como orientam as DCN. 

 

“são inseridos desde o primeiro semestre” (C4) 
 

As atividades realizadas durante os estágios são bastante diversificadas e 

compreendem atividades coletivas e individuais desde promoção e prevenção de 

doenças nos primeiros semestres do curso até atendimento clínico realizado nos 

últimos anos. 

“São as atividades educativas, por exemplo em escolas. Outras são 
de atendimento clínico mesmo dentro dos postos de atendimento” (C1) 
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“até o 6º semestre, são conduzidos para dirigir atividades de caráter 
educativo, promoção de saúde. Mas todas as atividades que são de 
caráter clínico, que eu preciso da supervisão do professor de estágio, 
de dentista contratado no serviço de origem, o dentista da UBS ou o 
dentista da escola de samba que vai fazer a supervisão, aí só no último 
ano” (C4) 

 

Dentro do critério “Vivências no SUS”, vários cenários puderam ser 

identificados ou não como campo de estágio, havendo limitações principalmente com 

relação à inserção dos estudantes no nível terciário de atenção, mas ressaltou-se que, 

na medida do possível, há uma integração entre os níveis vivenciados. Em um dos 

cursos avaliados todas as atividades clínicas ocorrem dentro do SUS. 

 

“No nível primário e secundário sim, quase que por inteiro. O terciário 
é um pouco mais complicado porque nós não tínhamos até então um 
serviço que fosse uma atenção terciária específica.” (C1) 
 
 
“A gente sempre, na medida do possível a gente tenta fazer uma 
integração. Uma vantagem muito grande que nós temos em relação 
aos outros cursos é que as nossas atividades acadêmicas acontecem 
dentro de um serviço real.” (C1) 

 

A depender do curso avaliado, foi verificada ou não a oportunidade dos 

estudantes vivenciarem ações de planejamento e gestão dos serviços de saúde, 

inclusive com exemplos de ações conjuntas entre serviço e universidade. 

 

“as duas últimas disciplinas de saúde coletiva tem um enfoque muito 
centrado nisso, vigilância e gestão ... fazem visitas à secretaria de 
saúde, para ver como é que é a gestão da saúde do município como 
um todo.” (C1) 
 
“A gente não tem trabalhado neste campo, embora tenhamos 
professores que trabalham fortemente em atividades públicas de 
planejamento e gestão, mas esses campos em nossa cidade 
principalmente são grupos bastante fechados, e às vezes não dão 
essa abertura para que o aluno ou mesmo as escolas façam esse tipo 
de “interferência”...” (C4) 

 

Apesar dos claros avanços com relação à integração ensino-serviço, não foi 

consenso que os alunos conseguem compreender a complexidade do SUS em sua 

organização, princípios e diretrizes, muitas vezes trabalhados apenas na área da 

saúde coletiva. 
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“Os aspectos relativos ao SUS são trabalhados teoricamente em sala 
de aula... e mesmo para nós que temos uma vivência muito menor 
nessa gestão em saúde pública, é difícil essa interação, é difícil levar 
o aluno para essa prática de saúde pública e os instrumentos de saúde 
pública para dentro da escola.” (C4) 

 

 Embora não seja o objetivo deste estudo piloto fazer inferências sobre como os 

cursos aqui apresentados respondem ao que está preconizado nas DCN, apenas 

verificar a possibilidade de realização desta avaliação por meio da investigação 

qualitativa proposta, ficou nítido na análise de conteúdo desta categoria as diferenças 

que podem haver entre os cursos com relação à proximidade ou não de uma efetiva 

integração ensino-serviço com o sistema de saúde pública vigente. Tais diferenças 

podem estar associadas à categoria institucional e contexto regional no qual se 

inserem os cursos, determinando seus objetivos para além das orientações legais 

previstas no país.   

 

Categoria Abordagem Pedagógica 

  

Uma das maiores expectativas com relação à esta categoria é a possibilidade 

de verificar o quanto se tem avançado na utilização de metodologias inovadoras e 

identificar estratégias desenvolvidas para melhor condução dos processos 

pedagógicos. 

Verificou-se, segundo a percepção dos coordenadores, que quanto mais são 

trabalhadas e implementadas metodologias ativas e problematizadoras no curso, 

maior a tendência de se perceber mudanças na condução do processo de 

aprendizagem, sendo o contrário também verdadeiro. 

 

“A gente hoje trabalha muito com as metodologias ativas, mas eu não 
saberia dizer se ela é a predominante. Porque a gente tem sim 
substituído esse modelo tradicional de ensino-aprendizagem.” (C2) 
 
“A predominante ainda é a aula expositiva, discutidas na medida do 
possível” (C1) 

 
 Com relação às inovações metodológicas, pôde-se destacar o aumento da 

utilização de recursos virtuais de aprendizagem implementados no decorrer do curso. 
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“A gente tem um projeto com o envolvimento dos estudantes muito 
grande, em relação às novas ferramentas digitais principalmente.” 
(C1) 

 

  Mesmo que de maneira isolada, muitas vezes restritas à área da saúde coletiva, 

outras estratégias de modificação da abordagem pedagógica também estão sendo 

implementadas nos componentes curriculares e em outras atividades no curso, 

trazendo a constatação de que se tem avançado neste sentido. 

 

“a gente tenta fazer com que as aulas discursivas em que os alunos 
participem mais sejam mais frequentes. Mas o setor onde isso já é 
rotina mais uma vez é o setor de saúde coletiva” (C1) 

 

Contudo, não foi verificada a tendência dos cursos em trabalhar com modelos 

pré-definidos de metodologias ativas, ficando sempre a critério do professor as 

definições metodológicas para reorientar a condução de acordo com sua iniciativa e 

criatividade, nem sempre conhecidas pelo coordenador. 

 
“Quando nós começamos a trabalhar com essas metodologias ativas, 
nós tivemos uma capacitação para definir se a gente vai usar PBL ou 
se a gente vai trabalhar com a problematização... então a gente fez a 
opção de trabalhar mais com a metodologia voltada para a 
problematização, porque dependeria muito mais da iniciativa, da 
criatividade, do envolvimento do professor do que uma determinação 
institucional” (C2) 
 
“Bom, na minha área mais específica de clínica, a gente sempre 
procura abordar casos reais dentro do conteúdo e fazer uma relação 
disso. Mas nas outras disciplinas confesso que não sei te responder.” 
(C1) 

 

 Entretanto, mesmo em face às novas abordagens, observou-se ainda 

incipientes alguns aspectos que fundamentam as metodologias ativas, como por 

exemplo, oportunizar e/ou estimular no aluno a autonomia e responsabilização sobre 

seu processo de aprendizagem. 

 
“A gente tem isso ainda como uma coisa muito frágil, não sei se pelo 
perfil do aluno, ou pela relação aluno com professor, a gente vê assim 
que essa autonomia da busca pelo conhecimento do aluno não é uma 
coisa assim da forma como a gente queria.” (C2) 

 

Outro aspecto que chama atenção devido à resistência dos cursos às 

mudanças no que diz respeito à metodologia de ensino é a relação entre teoria e 

prática, na qual verificou-se a predominância da tradicional dicotomia e fragmentação 
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de saberes contraditórios à formação integrada e problematizadora que se propõe na 

atualidade. Nas atividades teóricas, a principal abordagem continua sendo as aulas 

expositivas, na maioria das vezes com a condução de apenas um professor para um 

grande número de estudantes. 

 

“Geralmente a teoria vem antes. A gente tenta integrar, ou às vezes 
antecipar a prática, ver quais são os problemas e abordá-los na teoria, 
mas as nossas grades de horário na faculdade elas não permitem.” 
(C1) 

 

“Nós temos sessenta alunos por disciplina, mas algumas disciplinas 
esses alunos são divididos, tem dois a quatro subgrupos. Depende 
muito do arranjo da disciplina.” (C2) 

 
 

Nas atividades práticas, maior ênfase é dada aos espaços laboratoriais e de 

clínica, e se apresentou a tendência de manutenção da sequência tradicional na 

formação técnica em odontologia: aulas teóricas, atividades em laboratórios pré-

clínicos e finalmente as clínicas. 

 

“Imagino que a clínica é o espaço mais utilizado e o laboratório.” (C2) 
 
“nas disciplinas de saúde coletiva eu acho que tem a teoria 
concomitante com a prática com relação à visitação dos serviços.  Nas 
outras, as disciplinas que são mais técnicas têm a teoria e os 
estudantes se destinam ao laboratório, ou laboratório de clínica.” (C1) 

 

Nas atividades clínicas do curso, relatou-se a priorização do planejamento 

qualificado de casos clínicos frente à execução de procedimentos, mesmo que esta 

última ainda seja uma prática para a formação clínica do estudante.  

 
“Pelo menos tem a diretriz de que nenhum tratamento seja executado 
antes de um planejamento. Não o planejamento como uma sequência 
de atos operatórios, mas também com estudos de retomada da 
literatura para embasar a decisão. Pelo menos nas séries iniciais isso 
é colocado e também no início das clínicas mais avançadas.” (C2) 
 

Entretanto, foi constatado que, mesmo em clínicas integradas, a orientação 

docente se dá pela área de conhecimento do professor, o que se contrapõe à 

perspectiva de integralidade pressuposta na elaboração e execução de planejamentos 

clínicos. Nas atividades práticas, a relação é geralmente de um professor para cada 

dez alunos, mas esta pode ser prejudicada pelo fato de cada professor só orientar a 

sua especialidade nas clínicas integradas. 
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“Havia um entendimento anterior de que todos os professores tinham 
que orientar o que aparecesse, independentemente da sua área de 
conhecimento específico. A gente teve alguns problemas, alguns 
professores orientaram procedimentos que não eram do seu 
conhecimento direto e em alguns casos isso causou problemas. Então 
hoje o professor de prótese orienta prótese, o professor de dentística 
orienta dentística, cirurgia orienta cirurgia e assim por diante.” (C1)  
 

 
Para as atividades de campo nos serviços de saúde e outros espaços, verificou-

se a colaboração de profissionais de saúde no acompanhamento e orientação dos 

estudantes. 

“Todos os nossos alunos têm um professor e um preceptor no serviço, 

nós conseguimos essa parceria.” (C2) 
 

 Com relação ao papel do professor, foi percebida a predominância de uma 

postura centralizadora deste, mesmo já sendo perceptíveis alguns avanços. 

 

“Eu vejo que é um papel que está sendo construído. Nós temos um 
processo de transição daquele professor que a gente tem 
internalizado, aquele professor tradicional, detentor do saber, aquele 
de transmitir e nós estamos nos transformando nesse professor que é 
o mediador do conhecimento, que estimula o aluno, que desperta o 
interesse e que de uma certa forma trabalha com o potencial individual 
de cada aluno. (C2) 

 

As maiores dificuldades na mudança de postura dos professores pareceram 

estar relacionadas à experiência pregressa destes ao vivenciar o ensino tradicional 

em sua formação, além da sensação de domínio e comodidade do ser professor 

utilizando metodologias tradicionais de ensino. Outra dificuldade apontada com 

relação ao papel do professor foram as múltiplas atribuições que tem que ser 

assumidas pelos docentes nas instituições. 

 

“O professor tradicional é muito confortável nesse sentido, que é 
pouco questionado, a gente fica menos susceptível às questões que a 
gente não controla ... é difícil, quebrar o autoritarismo que a gente traz 
com a gente.” (C2) 

 
“Não é só exigir que ele seja apenas professor, mas ele tem também 
que ser pesquisador, ele tem que ser professor da graduação, da pós-
graduação, e administrador, acho que isso de uma certa forma 
pulveriza todo esse processo de construção.” (C2) 
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Portanto, constatou-se que o professor tem total autonomia para a condução 

dos processos de ensino em seus componentes curriculares frente às orientações 

legais e institucionais estabelecidas. 

 

“O professor tem total autonomia para aderir ou não àquela ideia. 
Apesar de ter uma ementa, de ter um PPC, mas então a função do 
coordenador é verificar se aqueles conteúdos que estão nas ementas 
eles estejam presentes nas disciplinas.” (C2) 

 

A postura do professor em relação ao comprometimento com o curso e com as 

mudanças na formação foi relatada pelos coordenadores como sendo positiva ou 

negativa a depender de vários fatores como idade, tempo de docência, especialidade 

de formação, entre outros aspectos. 

 

“A gente agora está passando pela experiência de estar recebendo 
alguns professores que no início da implantação da nova matriz saiu 
para a pós-graduação e agora está voltando, então dependendo da 
área, ele não tem nem mais uma disciplina para ele se identificar com 
a especialidade, às vezes isso dificulta até alguns professores avaliam 
que isso traz menor compromisso, compromissos distintos.” (C2) 

 

Outrossim, pôde-se ainda verificar a percepção de que o papel do professor na 

formação do profissional é também de cunho ético e humanístico.  

 

“As nossas ações têm falado muito mais do aquilo que está no papel. 
Eu acho que o aluno reflete um espelho do seu corpo docente e ele 
vai se tornar aquilo que o seu corpo docente transmite para ele 
também como homem, como ser humano.” (C4)   

 

 Para acompanhamento e avaliação das práticas docentes, foram relatados 

pelos coordenadores alguns mecanismos utilizados, como os núcleos docentes 

estruturantes, conselhos de classe, entre outros. 

 

“Além do núcleo docente estruturante, nós temos os conselhos de 
classe ... nós temos uma avaliação que o discente faz do docente... a 
gente tem também uma avaliação que o aluno faz da disciplina que 
ele cursou.” (C2)  

 

Foram levantadas questões sobre a insuficiência da formação do cirurgião-

dentista para o exercício da docência, mesmo os que concluíram a formação stricto 

sensu. Adicionalmente, também foi levantada dificuldades quanto à formação para a 

orientação clínica desses professores doutores pesquisadores. 
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“Os professores começam a ser professor às vezes muito jovens e 
geralmente com formação em pesquisa. Então acho que os dentistas 
se formam e concluem mestrado, doutorado, não tem uma disciplina 
docente no curso de pós-graduação.” (C1) 
 
“É um perfil que tem preocupado, porque é um professor que além de 
não ter tido uma formação pedagógica, ele também não tem uma 
formação clínica. Então isso tem preocupado muito e a gente tem 
pensado a necessidade de também formar esse professor do ponto de 
vista de clínica, às vezes ele tem experiência daquela parte da tese 
que ele fez.” (C2) 

 

 Mesmo sendo consideradas insuficientes, foram relatadas algumas iniciativas 

institucionais para o desenvolvimento do corpo docente, ligadas principalmente à 

universidade como um todo quando do ingresso para o exercício da docência. Quando 

momentos de educação permanente e formação pedagógica são ofertados pelo 

próprio curso, limitações como dependência do interesse do professor em participar e 

falta de recursos são apontadas. 

 

“Nós temos um projeto que é da universidade como um todo, que o 
professor quando entra tem que cumprir uma carga horária de 
formação docente. Mas nem sempre esse curso aborda como o 
docente precisa agir realmente...” (C1) 
 
“Nós temos as semanas pedagógicas, é onde a gente discute o que é 
o ser professor, o que é avaliação. Mas assim, claro que é o professor 
que se interessa de participar desse momento. Então a gente 
enquanto estava com a verba do Pró-saúde era um momento que às 
vezes a gente trazia pessoas de fora e tudo, mas agora a gente não 
tem mais dinheiro...” (C2) 

 

Sobre o critério “cenários de aprendizagem”, para além da sala de aula, 

laboratórios e clínicas, foram citados alguns espaços presenciais e/ou virtuais de 

aprendizagem. 

“Nós temos o hospital que a gente tenta utilizar, o hospital das clínicas 
também que a gente tenta utilizá-lo como espaço; temos os serviços 
de saúde; o espaço virtual da plataforma moodle, do telessaúde, a 
gente tenta utilizar esses espaços como espaços também de formação 
pedagógica.” (C2) 

 
Com relação à integração curricular preconizada pelas DCN, foi observado que 

há iniciativas de integração nas novas propostas curriculares, ainda muito limitada 

com o ciclo básico e com as ciências humanas, entretanto mais presente entre as 
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especialidades odontológicas, principalmente por meio das clínicas de integração de 

complexidade crescente ao longo do curso. 

 

“É uma integração muito frágil, porque a gente não tem integração das 
áreas básicas do curso... As outras áreas de ciências humanas elas 
informam o curso, mas elas não compõem o curso, essas disciplinas 
são pontuais onde eles estão, não tem nenhum tipo de projeto, uma 
articulação em conjunto. Eu vejo assim que a integração ela se deu 
entre as clínicas especializadas.” (C2) 

 

Foi observado um preocupante questionamento sobre a efetividade das 

estratégias de integração dos conhecimentos odontológicos já implementadas, como 

é o caso das clínicas integradas. Teme-se que as resistências individuais e coletivas 

à integração desencadeiem processos de retrocesso em futuras reformas curriculares.  

 
“... a gente não construiu ao longo desses anos de experiência essa 
integração efetiva. Então acaba que cada especialidade entra em um 
momento da formação. Muito pouco se conseguiu nessa articulação...” 
(C2)  

 

Ainda na perspectiva da abordagem pedagógica, foi percebido como 

predominante o modelo tradicional de avaliação do desempenho dos estudantes no 

processo de aprendizagem, no qual são utilizadas as provas escritas e a atribuição de 

notas teóricas e práticas. Algumas iniciativas para a implementação de uma avaliação 

mais coerente com a proposta pedagógica preconizada nas DCN e no PPC do curso 

foram sinalizadas, mas ainda de forma bastante incipiente. 

 

“É feita predominantemente através das tradicionais provas. Nas 
práticas também é feito por meio de observação do professor do 
desempenho do aluno.” (C2) 
 
“Isso varia de acordo com as disciplinas. Em geral são provas mesmo, 
teóricas e avaliações práticas. Nas clínicas é que a avaliação é feita 
de forma diária, os professores lançam conceitos e esses conceitos 
são levados em consideração para que se obtenha uma nota.” (C3) 

 

Foi relatado pelos coordenadores que os estudantes recebem o retorno das 

avaliações feitas pelos professores, geralmente em forma de notas, comentários e 

discussão de provas. Entretanto, relevou-se a necessidade de se pensar esse retorno 

como estratégia dentro do processo formativo, que direcione o estudante para o 

desenvolvimento das competências previstas. 
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“Os professores envolvidos em cada disciplina comentam as provas, 
resultados. Algumas disciplinas fazem estatística em relação às que 
eles mais acertaram, as que os estudantes tiveram mais dificuldade. 
Isso não existe em todas as disciplinas, mas o que a gente escuta da 
maioria é que as avaliações são comentadas.” (C1) 
 
“É regimental da própria universidade que a gente tem que devolver 
essa avaliação do aluno, ele tem que conhecer as suas notas. Eu 
avalio que esse é um momento fundamental...Mas isso não é uma 
prática ainda.” (C2) 

 

 A flexibilização curricular é proporcionada principalmente pela oferta de 

componentes curriculares optativos ou pelo aproveitamento de carga horária de 

atividades complementares realizadas a critério dos estudantes. Pôde-se perceber 

que algumas vezes esses recursos estão fragilizados nos cursos e em outras, 

potencializado. 

“Basicamente pesquisa e extensão. Atividades de congresso, 
geralmente isso. Nós nunca tivemos nenhum estudante matriculado 
em disciplinas optativas.” (C1) 
 
“Atualmente qualquer atividade que o nosso aluno faça, são horas 
contadas, a gente não tem um limite, apesar dele ter de fazer no 
mínimo 100 horas, não tem um teto. Então a gente computa todos os 
certificados que ele leva: projeto de pesquisa, projeto de extensão, 
ação comunitária, participação em organização de congresso, 
apresentação de trabalhos, tudo que ele leva é aproveitado e é jogado 
no sistema como uma atividade complementar.” (C2) 
 
 “A gente tentou colocar componentes curriculares eletivos para um 
aluno que tenha em seu perfil que gosta de cirurgia, então nós temos 
um componente curricular que é disciplina cirúrgica avançada... então 
ainda tem essa flexibilização para fechar um perfil próprio do aluno.” 
(C3) 

 
Muitas barreiras puderam ser percebidas no exercício da flexibilização 

curricular, principalmente relacionadas à estrutura física do curso e à falta de horários 

disponíveis pelos estudantes para a realização de outras atividades, seja pela alta 

carga horária do curso ou por motivos e interesses pessoais. 

 

“Hoje a gente quase não consegue ter essa flexibilização por conta 
das dificuldades que nós estamos com relação ao espaço físico. Como 
há dificuldade de horário, as grades estão muito apertadas, não tem 
muita flexibilidade para isso não.” (C1) 
 
“Apesar de ser um curso integral a gente convive com a realidade de 
o aluno trabalhar também no curso de odontologia, o aluno que faz 
parte do programa de inclusão, que tem uma realidade diferente. A 
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gente não vê, devido ao excesso de pré-requisitos, pós-requisitos, 
como muito fácil essa flexibilidade do currículo.” (C2) 

 

Foi observado que os cursos possibilitam o desenvolvimento de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, na maioria das vezes pela oferta de programas de bolsas 

por meio da abertura de editais ou mesmo por interesses e afinidades mútuos entre 

professores e estudantes, a depender das exigências de cada caso. Entretanto, foi 

ressaltado que há limitação de vagas nos diversos programas de monitoria, pesquisa 

e extensão, de forma que nem todos os estudantes tem a oportunidade de vivenciar 

estas experiências ao longo da formação.   

 

“Nós temos as bolsas de iniciação científica, a cada ano a gente tem 
visto que, acho que pela própria vocação e mudança desse perfil de 
professor, o professor tem se interessado em trabalhar com iniciação 
científica. A gente tem visto que essas oportunidades de pesquisa 
fomentaram muitos projetos de extensão sendo conduzidos dentro da 
comunidade... “é num número ideal?”, não. Muitas vezes a gente vê 
que o aluno passa pelo curso sem ter tido possibilidade de ter acesso 
a bolsas de monitoria, ou essas outras oportunidades que a própria 
universidade oferta.”  (C2) 
 
“Bom, no geral os estudantes procuram o professor com quem eles 
mais se identificam, o primeiro contato geralmente é assim. Ou então 
através da abertura de editais. Geralmente ou eles procuram o 
professor com quem gostariam de trabalhar ou o contrário, o professor 
identifica alguém que possa se encaixar no perfil da sua pesquisa e 
assim se estabelecem as relações.” (C1) 

 

Poucas são as experiências que revelam a articulação real entre ensino, 

pesquisa e extensão, entretanto foi apontada como uma importante estratégia nesta 

busca por uma formação integral, o estabelecimento de parcerias entre diversos 

atores.  

“Geralmente a gente identifica o professor que é extensionista, que ele 
é só extensionista, o pesquisador só é pesquisador e no tripé da 
universidade é difícil haver uma integração real. Vê que há uma 
cobrança por parte da universidade, mas é muito difícil você ver um 
professor envolvido com pesquisa e extensão ao mesmo tempo.” (C1) 

 

Na análise desta dimensão foi possível verificar que ainda existem nos cursos 

várias barreiras estruturais, de organização curricular e do próprio corpo docente que 

limitam os avanços na abordagem pedagógica. Também pôde-se observar que 

permanece a tendência da concentração das inovações na área da saúde coletiva. 
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Finalmente, foi percebido nos resultados das entrevistas um nítido 

distanciamento entre a proposta pedagógica expressa no PPC e orientada pelas DCN 

e a realidade executada na formação profissional em cada curso, em cada área, em 

cada componente curricular. 

 
“Hoje a gente ainda não consegue implantar o nosso PPC da forma 
como ele está escrito.” (C1) 
 
“Muito daquilo que a gente coloca no papel, e a gente coloca no papel 
como a gente acredita que deve que ser, na hora da prática, eu acho 
que a personalidade do corpo docente influencia mais na ação do que 
a palavra que está no papel” (C4) 

 

 Os resultados das entrevistas avaliados nas dimensões e subdimensões 

demonstram a diversidade e profundidade de possibilidades de análise a serem feitas 

dentro dos critérios propostos neste estudo para a avaliação da formação de 

cirurgiões-dentistas segundo às exigências atuais. As entrevistas particularmente 

exprimem as efetivações e limitações do exercício real da reorientação profissional 

que se pretende. 

 

Considerações sobre a metodologia  

 
 Ao final das entrevistas os coordenadores foram convidados a emitir sua 

opinião sobre a realização das mesmas no que diz respeito à clareza e pertinência 

das perguntas, à condução da entrevista, aos recursos virtuais utilizados e quaisquer 

outros aspectos que quisessem apontar. De uma maneira geral, a avaliação foi 

positiva.  

No que diz respeito à utilização do recurso virtual para a entrevista, foi relatado 

como potencialidade o fato do coordenador poder escolher o local e o horário mais 

convenientes, uma vez que o ambiente de trabalho poderia ser mais conturbado e 

com muitas interrupções. Todos os coordenadores fizeram a entrevista em suas 

casas, fora do horário de trabalho. 

 

“Acho que foi muito bom, eu acho uma boa ideia de fazer em casa, 
realmente o tempo não é tão pequeno, no trabalho você sabe que eu 
ia acabar sendo mal educado: “não, não posso agora”. Mas em casa 
eu acho que é legal, é uma boa técnica.” (C3)  
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 Quando não possuíam Skype, os coordenadores espontaneamente se 

prontificaram a utilizar a conta de um familiar, o que aconteceu com dois dos 

participantes. Alguns ajustes iniciais na ferramenta, principalmente com relação a 

ruídos e não obtenção de imagem foram necessários, como também no decorrer das 

entrevistas, mas em nenhum momento impossibilitou a realização da mesma. Uma 

das entrevistas teve que ser adiada antes mesmo de iniciar por dificuldades do 

coordenador em configurar o Skype para o estabelecimento de som e imagem, o que 

aconteceu no encontro posterior. 

 

“Eu achei interessante. Só agora no finalzinho que a sua voz estava 

falhando, mas eu achei que a conexão foi boa, eu acho que foi legal.” 
(C2) 

  

 A duração das entrevistas variou bastante a depender do coordenador e das 

dimensões avaliadas. As entrevistas sobre dimensão “perfil do egresso” duraram 23 

e 44 minutos; dimensão “orientação do cuidado em saúde” durou de 27 e 35 minutos; 

a dimensão com menor duração das entrevistas foi a de “integração ensino-serviço”, 

com 12 e 15 minutos; e a dimensão com entrevista mais longa foi a “abordagem 

pedagógica”, com 30 e 56 minutos. De uma maneira geral, foi apontado pelos 

coordenadores que a realização da entrevista avaliando duas dimensões exige um 

tempo bastante considerável, o que pode tornar este momento cansativo. 

 
“Eu só achei que à medida que você foi perguntando, eu vi que eu fui 

respondendo... Eu acho também que se você for trabalhar com as 
duas dimensões, tem que dividir porque é uma hora e meia, então isso 
pode ser um fator dificultador. (C2) 

  

 A condução da entrevista também foi um fator avaliado positivamente e não 

houve relatos de constrangimentos durante a sua realização. 

 
“Acho que você está conduzindo bem, uma boa conversa, não me 
deixou de maneira nenhuma constrangido ou pouco à vontade, pelo 
menos eu não percebi. Como estou respondendo para uma pesquisa, 
eu tenho um certo cuidado de estar dizendo respostas certas, e pensar 
se estou sendo coerente, mas de maneira nenhuma eu me senti 
constrangido ou irritado assim como uma coisa que fosse difícil de 
fazer.” (C3) 

  

 De uma maneira geral, poucas dificuldades de compreensão foram apontadas 

a respeito das perguntas contidas no roteiro semiestruturado de entrevista, todas 
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foram então esclarecidas, possibilitando as respostas às mesmas. Entretanto, uma 

preocupação apontada por alguns dos coordenadores foi a possibilidade de não 

entendimento de alguns termos mais próprios da área de formação. 

 

“Eu estava aqui pensando: eu fiz treinamento no MEC, fiz avaliação 
no MEC, a gente fez treinamento na ABENO agora, então pra gente 
esses termos todos estão muito tranquilos. Acredito que para qualquer 
coordenador deveria estar, pode ser que não, pode ser que nem se 
saiba o que é dimensão de DCN, você sabe que tem coordenador que 
seja um coordenador novo que não tenha recebido nenhuma equipe 
do MEC. Mas acho que sim, acho que a forma e as perguntas estão 
bem tranquilas e claras, assim qualquer coordenador deve conhecer 
as DCN e as dimensões de avaliação.” (C3) 

 
“O comentário que eu posso fazer é que em algumas vezes em que 
você complementou as perguntas, facilita a resposta. Não induz, 
facilita. Para os coordenadores que não são da área de saúde coletiva, 
que são as pessoas mais envolvidas com isso, com formação, alguns 
certamente vão ter dificuldades para responder as perguntas.” (C1) 

 
 

Por fim, a percepção de alguns coordenadores foi de que a entrevista 

oportunizou um momento importante de reflexão e avaliação sobre o seu próprio curso 

e práticas, o que reforça a importância para os pesquisadores, que ao sistematizarem 

os dados, possibilitem o conhecimento aos coordenadores e respectivos cursos dos 

resultados e informações obtidas. 

 

 “Foi muito agradável, é muito interessante, não é sempre que a gente 

faz esse tipo de reflexão com uma pessoa externa, fora grupos, eu 
frequento a ABENO, sou participante do grupo brasileiro dos 
professores de Odontopediatria, mas fora a gente sair desses grupo e 
das atividades cotidianas é a 1ª avaliação em pesquisa que eu estou 
participando em educação, eu espero ter colaborado. Mas é 
interessante a gente parar e fazer uma reflexão individual sobre o 
curso da gente.” (C4) 
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5.3 Desempenho de cursos da região nordeste na percepção dos coordenadores 

 

Todos os trinta coordenadores convidados responderam ao questionário de 

avaliação da formação de cirurgiões-dentistas com base nas DCN composto pelas 

dimensões, subdimensões e critérios validados. A distribuição da amostra na região 

nordeste está representada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Mapa da região nordeste com a distribuição dos cursos de Odontologia da amostra, 
por categoria administrativa. 

 
 Como previsto na amostra, todos os estados foram representados, sendo a 

metade (n=15) dos cursos participantes de instituições privadas e a outra metade de 

instituições públicas federais e estaduais (n=15). Vinte cursos realizaram atualização 

curricular nos últimos seis anos (entre 2009 e 2014), incluindo todos os cursos 

pertencentes a instituições privadas. A maior parte dos cursos avaliados (n=20) 

participam de programas de reorientação da formação de profissionais de saúde, 

sendo a maioria destes (n=13) pertencentes a instituições públicas.  

Público 

Privado 
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A fim de serem caracterizados os sujeitos da pesquisa, foi verificada a 

distribuição absoluta e relativa dos coordenadores em relação ao sexo, faixa etária, 

titulação e tempo de função na coordenação do curso (TABELA 2). 

 

Tabela 2 – Frequência absoluta e relativa do sexo, faixa etária, titulação e tempo de 
coordenação dos participantes da amostra (n=30). 

 
Características dos coordenadores n % 

Sexo   

Feminino 17 56,7 

Masculino 13 43,3 

   

Faixa etária   

30 a 39 anos 8 26,7 

40 a 49 anos 15 50,0 

50 ou mais anos 7 23,3 

   

Titulação   

Mestre 5 16,7 

Doutor 25 83,3 

   

Tempo de coordenação   

Até 2 anos 16 53,3 

3 ou mais anos 14 46,7 

 

A maioria dos coordenadores participantes é do sexo feminino (n=17) e a 

metade deles está na faixa etária entre 40 a 49 anos (n=15).  A grande maioria possui 

doutorado (n=25) e exerce a função de coordenação do curso há dois anos ou menos 

(n=16). 

A partir das pontuações obtidas pela avaliação dos coordenadores em cada 

subdimensão, foi calculada a pontuação das dimensões com base nos pesos 

validados na primeira etapa deste estudo e, a partir destas, foi realizado o cálculo da 

avaliação geral dos cursos.  

Os valores mínimos e máximos, respectivas médias, desvios padrão e 

medianas obtidos pela percepção dos coordenadores em cada subdimensão estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Valores mínimos e máximos, média e desvio padrão obtidos pela avaliação dos 
coordenadores (n=30) nas subdimensões. 
 

Dimensões Subdimensões Mínimo Máximo Média DP Mediana 

Perfil do 
Egresso 

Generalista 5 10 8,6 1,3 9,0 

Humanista 4 10 8,3 1,6 9,0 

Autônomo 5 10 7,8 1,4 8,0 

Crítico/reflexivo 5 10 8,0 1,3 8,0 

Capaz de compreender a 

realidade social 
5 10 8,0 1,4 8,0 

       

Orientação do 
cuidado à 

saúde 

Enfoque epidemiológico 5 10 8,2 1,4 8,0 

Promoção de saúde 5 10 8,4 1,4 8,0 

Diagnóstico 5 10 8,7 1,2 8,5 

Tratamento odontológico 6 10 9,0 1,0 9,0 

Equipe de saúde bucal 3 10 8,1 1,9 8,0 

Multiprofissionalidade 1 10 7,3 2,2 8,0 

       

Integração 
ensino-serviço 

Atividades de Estágio 1 10 7,7 2,5 8,0 

Vivências no SUS 1 10 7,8 2,0 8,0 

       

Abordagem 
pedagógica 

Metodologias ativas 2 10 7,4 1,5 8,0 

Papel do professor 6 10 8,2 1,1 8,0 

Desenvolvimento docente 4 10 7,9 1,7 8,0 

Cenários de aprendizagem 4 10 8,1 1,4 8,0 

Currículo integrado 5 10 8,0 1,7 8,0 

Avaliação processual do 

aprendizado do aluno 
4 10 7,7 1,6 8,0 

Flexibilização curricular 4 10 6,7 1,6 7,0 

Articulação ensino-

pesquisa-extensão 
5 10 8,3 1,4 8,0 

 

 Na dimensão Perfil do egresso, a subdimensão com a maior média (8,6) foi 

“Generalista” e a que obteve menor média (7,8) foi “Autônomo”. “Tratamento 

odontológico” foi a subdimensão com melhor avaliação pelos coordenadores 

(média=9,0), não apenas com relação à dimensão Orientação do cuidado em saúde, 

mas à todas as outras dimensões. Nesta dimensão, a subdimensão com menor 

desempenho na avaliação dos coordenadores foi “Multiprofissionalidade” 

(média=7,3). Na dimensão Integração ensino-serviço, as duas subdimensões 

“atividades de estágio” (média=7,7) e “vivências no SUS” (média=7,8) obtiveram 

avaliações semelhantes. As subdimensões melhor avaliadas na dimensão 
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Abordagem pedagógica foram “articulação ensino-pesquisa-extensão” (média=8,3) e 

“papel do professor” (média=8,2). “Flexibilização curricular” foi a subdimensão com 

pior avaliação (média=6,7) não apenas nesta dimensão mas em toda a avaliação. 

A Tabela 4 apresenta os valores máximos esperados em cada dimensão e na 

avaliação geral do curso obtidos pelas pontuações validadas e os respectivos valores 

das médias obtidas pela avaliação de coordenadores de curso da região nordeste, a 

fim de que fosse calculado o desempenho da avaliação dos cursos em relação ao 

esperado.  

 

Tabela 4 – Valores máximos esperados, média e desvio padrão obtidos pela avaliação dos 
coordenadores nas dimensões e avaliação geral dos cursos e desempenho relativo entre eles. 

 

Dimensões 
Máximo 

esperado 
Média DP 

Desempenho 
relativo 

Perfil do Egresso 46 37,6 5,7 81,7% 

Orientação do 
cuidado à saúde 

51 42,2 5,5 82,7% 

Integração ensino-
serviço 

19 14,7 4,1 77,4% 

Abordagem 
pedagógica 

80 62,3 8,6 77,9% 

Avaliação geral do 
curso 

37,2 29,7 4,3 79,8% 

 
 

As dimensões Perfil do egresso e Orientação do cuidado em saúde tiveram 

uma melhor avaliação na percepção dos coordenadores sobre seus cursos, atingindo 

81,7% e 82,7%, respectivamente, das pontuações esperadas para estas dimensões. 

Esta diferença maior para as dimensões Integração ensino-serviço e Abordagem 

pedagógica, que atingiram 77,4% e 77,9% das pontuações máximas propostas. A 

média da avaliação geral do curso, resultante das pontuações das subdimensões e 

dimensões com respectivas ponderações, atingiu 79,8% da pontuação máxima 

esperada (TABELA 4). 

A fim de ser verificado o desempenho dos cursos na percepção dos seus 

coordenadores em relação à categoria administrativa da instituição, ao tempo 

decorrido da última atualização curricular e à participação ou não em programas de 

reorientação da formação, foram comparadas as médias obtidas pela avaliação dos 

coordenadores nas dimensões, subdimensões e na avaliação geral do curso. 
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A comparação das médias obtidas em relação à categoria administrativa dos 

cursos está expressa na Tabela 5.  

  

Tabela 5 – Valores de média, desvio padrão e nível de significância (p) da comparação entre 
médias (Teste T para amostras independentes) de dimensões, subdimensões e avaliação 
geral dos cursos por categoria administrativa das instituições.  
 

Dimensões/Subdimensões 

Categoria administrativa 

Valor de 
p 

Público  
(n=15) 

Privado  
(n=15) 

Média DP Média DP 

Perfil do egresso 36,6 5,9 38,6 5,4 0,344 

Generalista 8,4 1,3 8,9 1,2 0,324 

Humanista 8,0 1,9 8,6 1,3 0,320 

Autônomo 7,5 1,2 8,1 1,5 0,236 

Crítico/reflexivo 7,9 1,4 8,1 1,3 0,594 

Capaz de compreender a 
realidade social 

7,9 1,7 8,1 1,1 0,703 

      

Orientação do cuidado à 
saúde 

41,6 5,1 42,8 6,0 0,549 

Enfoque epidemiológico 8,1 1,6 8,3 1,3 0,803 

Promoção de saúde 8,3 1,5 8,5 1,2 0,698 

Diagnóstico 8,7 1,2 8,6 1,3 0,769 

Tratamento odontológico 9,0 1,0 9,0 1,1 1,000 

Equipe de saúde bucal 7,9 1,8 8,3 2,0 0,633 

Multiprofissionalidade 6,8 2,1 7,7 2,2 0,248 

      

Integração ensino-serviço 14,1 4,4 15,3 3,8 0,414 

Atividades de Estágio 7,3 2,8 8,2 2,1 0,308 

Vivências no SUS 7,6 2,2 7,9 1,9 0,663 

      

Abordagem pedagógica 60,9 8,5 63,7 8,7 0,368 

Metodologias ativas 7,0 1,7 7,8 1,3 0,153 

Papel do professor 8,2 1,1 8,3 1,2 0,876 

Desenvolvimento docente 7,3 1,9 8,5 1,2 0,054 

Cenários de aprendizagem 8,1 1,6 8,2 1,1 0,793 

Currículo integrado 7,5 1,6 8,4 1,6 0,159 

Avaliação processual 
aprendizado do aluno 

7,3 1,8 8,0 1,3 0,249 

Flexibilização curricular 6,6 1,6 6,8 1,6 0,732 

Articulação ensino-pesquisa-
extensão 

8,9 1,0 7,8 1,7 0,041* 

      

Avaliação geral do curso 28,9 4,3 30,5 4,2 0,319 

*diferença significativa entre as médias (p<0,05). 
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Em todas as dimensões e na avaliação geral dos cursos, não foi observada 

diferença significativa entre o desempenho dos cursos na percepção dos 

coordenadores e a categoria administrativa da instituição (TABELA 5). Embora as 

médias da maioria das subdimensões avaliadas pelos coordenadores tenham sido 

ligeiramente maiores nos cursos privados, apenas a subdimensão “Articulação 

ensino-pesquisa-extensão” apresentou diferença significativa (p=0,041) entre as 

médias de instituições públicas e privadas, tendo melhor avaliação as instituições 

públicas. 

 A Tabela 6 apresenta a comparação entre médias da avaliação dos 

coordenadores nas dimensões, subdimensões e avaliação geral do curso com relação 

ao tempo decorrido da última atualização curricular dos cursos. 

Obtiveram melhores médias de avaliação pelos coordenadores os cursos que 

realizaram a última atualização curricular nos últimos seis anos (2009 a 2014), mesmo 

não sendo esta diferença significativa para as dimensões e avaliação geral do curso 

(TABELA 6). Na dimensão Perfil do egresso, a subdimensão “Humanista” apresentou 

diferença significativa (p=0,029) entre as médias dos cursos com maior e menor tempo 

decorrido da última atualização curricular, com melhor desempenho para os cursos 

com atualização curricular mais recente. O mesmo aconteceu com “Metodologias 

ativas” (p=0,039) e “Currículo integrado” (p=0,022), pertencentes à dimensão 

Abordagem pedagógica. Apenas “Articulação ensino-pesquisa-extensão” obteve uma 

melhor avaliação nos cursos com mais tempo decorrido da última atualização 

curricular, com diferença significativa (p=0,038) entre a média dos cursos com 

atualização curricular mais recente (TABELA 6). 
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Tabela 6 – Valores de média, desvio padrão e nível de significância (p) da comparação entre 
médias (Teste T para amostras independentes) de dimensões, subdimensões e avaliação 
geral dos cursos por categoria tempo decorrido da última atualização curricular. 
 

Dimensões/Subdimensões 

Última atualização curricular 

Valor de 
p 

Até 6 anos  
(n=20) 

Mais de 8 anos 
(n=10) 

Média DP Média DP 

Perfil do egresso 39,0 4,8 34,9 6,5 0,062 

Generalista 9,0 1,1 8,0 1,3 0,052 

Humanista 8,8 1,2 7,4 2,0 0,029* 

Autônomo 8,1 1,3 7,3 1,3 0,133 

Crítico/reflexivo 8,2 1,2 7,6 1,6 0,254 

Capaz de compreender a 
realidade social 

8,3 1,3 7,6 1,6 0,238 

      

Orientação do cuidado à 
saúde 

43,1 5,5 40,3 5,3 
0,195 

Enfoque epidemiológico 8,5 1,3 7,6 1,6 0,104 

Promoção de saúde 8,7 1,2 7,8 1,6 0,112 

Diagnóstico 8,8 1,3 8,5 1,2 0,603 

Tratamento odontológico 9,1 1,0 8,9 1,1 0,710 

Equipe de saúde bucal 8,1 2,0 8,1 1,5 1,000 

Multiprofissionalidade 7,6 2,0 6,6 2,4 0,243 

      

Integração ensino-serviço 15,3 3,3 13,6 5,3 0,269 

Atividades de Estágio 8,2 1,9 6,8 3,3 0,145 

Vivências no SUS 7,9 1,7 7,5 2,6 0,622 

      

Abordagem pedagógica 63,7 7,6 59,6 10,0 0,228 

Metodologias ativas 7,8 1,1 6,6 2,0 0,039* 

Papel do professor 8,3 1,1 8,2 1,2 0,912 

Desenvolvimento docente 8,3 1,3 7,1 2,2 0,084 

Cenários de aprendizagem 8,2 1,1 8,1 1,9 0,926 

Currículo integrado 8,5 1,5 7,0 1,7 0,022* 

Avaliação processual 
aprendizado do aluno 

8,0 1,2 7,1 2,1 0,163 

Flexibilização curricular 6,9 1,4 6,4 1,9 0,465 

Articulação ensino-pesquisa-
extensão 

8,0 1,5 9,1 1,1 0,038* 

      

Avaliação geral do curso 30,6 3,7 27,9 5,0 0,107 

*diferença significativa entre as médias (p<0,05). 

 

O resultado da comparação entre médias de avaliação nas dimensões, 

subdimensões e avaliação geral dos cursos em relação à participação destes em 

programas de reorientação da formação profissional está expressa na Tabela 7.  
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Tabela 7 – Valores de média, desvio padrão e nível de significância (p) da comparação entre 
médias (Teste T para amostras independentes) de dimensões, subdimensões e avaliação 
geral dos cursos por participação em programas de reorientação da formação profissional em 
saúde. 
 

Dimensões/Subdimensões 

Participação em programas reorientação da 
formação 

Valor de 
p 

Sim 
(n=20) 

Não 
 (n=10) 

Média DP Média DP 

Perfil do egresso 36,0 5,7 40,9 4,1 0,022* 

Generalista 8,4 1,3 9,2 1,0 0,084 

Humanista 8,0 1,8 9,0 0,9 0,095 

Autônomo 7,5 1,4 8,6 1,1 0,027* 

Crítico/reflexivo 7,6 1,3 8,8 1,1 0,018* 

Capaz de compreender a 
realidade social 

7,7 1,4 8,8 1,1 0,031* 

      

Orientação do cuidado à 
saúde 

40,3 5,2 46,0 3,7 0,004* 

Enfoque epidemiológico 7,9 1,5 8,8 1,1 0,104 

Promoção de saúde 8,1 1,4 8,9 1,2 0,136 

Diagnóstico 8,4 1,3 9,2 0,9 0,089 

Tratamento odontológico 8,7 1,1 9,6 0,5 0,019* 

Equipe de saúde bucal 7,7 2,0 9,0 1,2 0,060 

Multiprofissionalidade 6,6 2,2 8,7 1,3 0,008* 

      

Integração ensino-serviço 13,8 4,4 16,7 2,3 0,064 

Atividades de Estágio 7,1 2,7 9,0 1,3 0,044* 

Vivências no SUS 7,4 2,3 8,5 1,3 0,169 

      

Abordagem pedagógica 60,0 8,8 67,0 6,1 0,031* 

Metodologias ativas 7,0 1,6 8,3 0,8 0,019* 

Papel do professor 7,9 1,1 8,9 0,9 0,020* 

Desenvolvimento docente 7,5 1,8 8,6 1,2 0,099 

Cenários de aprendizagem 8,0 1,4 8,5 1,3 0,304 

Currículo integrado 7,6 1,7 8,7 1,4 0,089 

Avaliação processual 
aprendizado do aluno 

7,2 1,6 8,7 0,9 0,008* 

Flexibilização curricular 6,4 1,5 7,3 1,6 0,138 

Articulação ensino-pesquisa-
extensão 

8,5 1,4 8,0 1,5 0,381 

      

Avaliação geral do curso 28,3 4,3 32,6 2,5 0,007* 

*diferença significativa entre as médias (p<0,05). 
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Atingiram melhores médias de avaliação em todos as dimensões e 

subdimensões os cursos que não participam de programas de reorientação da 

formação profissional, com diferença significativa (p<0,05) para o escore de avaliação 

geral dos cursos e para todas as dimensões, exceto a dimensão Integração ensino-

serviço (p=0,064) (TABELA 7). Quanto às subdimensões, apresentaram diferença 

significativa entre médias, com melhor avaliação pelos coordenadores de cursos que 

não participam de programas de reorientação da formação as subdimensões: 

“Autônomo” (p=0,027), “Crítico/reflexivo” (p=0,018) e “Capaz de compreender a 

realidade social” (p=0,031), pertencentes à dimensão Perfil do Egresso; “Tratamento 

odontológico” (p=0,019) e “Multiprofissionalidade” (p=0,008), referentes à dimensão 

Orientação do cuidado em saúde; “Atividades de estágio” (p=0,044) na dimensão 

Integração ensino-serviço e “Metodologias ativas” (p=0,019), “Papel do professor” 

(p=0,020) e “Avaliação processual do aluno” (0,008), pertencentes à dimensão 

Abordagem pedagógica (TABELA 7). 

A Figura 3 apresenta um gráfico de dispersão que expressa a correlação 

(coeficiente de correlação de Pearson) entre a avaliação dos coordenadores nas 

quatro dimensões do instrumento e a avaliação geral do curso calculada a partir 

destas. 
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                 *correlação significativa (p<0,01) 

 

Figura 3 – Dispersão das pontuações referidas pelos coordenadores em todas as dimensões 

em relação ao escore geral de avaliação dos cursos.  

 
Entre todas as dimensões e a avaliação geral do curso, foi observada forte 

correlação positiva significativa (r>0,7 e p<0,01), demonstrando a coerência entre os 

critérios validados e seus valores para a composição do instrumento proposto neste 

estudo para a avaliação da formação em saúde (FIGURA 3). 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) também foi calculado para verificar 

a correlação entre a avaliação dos coordenadores nas subdimensões e dimensões 

entre si, o que pode ser observado das Tabelas 8 a 13. 

A Tabela 8 apresenta a correlação entre a avaliação dos coordenadores para 

a dimensão Perfil do egresso e a dimensão Orientação do cuidado à saúde e todas 

as suas respectivas subdimensões.   
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Tabela 8 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) da pontuação referida pelos coordenadores (n=30) entre as 
dimensões Perfil do egresso e Orientação do cuidado à saúde e respectivas subdimensões.  

 
  

Generalista Humanista Autônomo 
Crítico 

/Reflexivo 

Capaz de 
compreender 
a realidade 

social 

Perfil do 
Egresso 

Enfoque 
epidemiológico 

r 0,575** 0,436* 0,443* 0,506** 0,653** 0,591** 

p 0,001 0,016 0,014 0,004 0,000 0,001 

        

Promoção de saúde 
r 0,729** 0,582** 0,657** 0,692** 0,833** 0,790** 

p 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

        

Diagnóstico 
r 0,208 0,280 0,194 0,382* 0,230 0,292 

p 0,269 0,133 0,304 0,037 0,222 0,117 

        

Tratamento 
odontológico 

r 0,426* 0,293 0,372* 0,633** 0,484** 0,487** 

p 0,019 0,117 0,043 0,000 0,007 0,006 

        

Equipe de saúde bucal 
r 0,132 0,184 0,210 0,345 0,395* 0,281 

p 0,486 0,331 0,266 0,061 0,031 0,132 

        

Multiprofissionalidade 
r 0,546** 0,425* 0,467** 0,472** 0,618** 0,573** 

p 0,002 0,019 0,009 0,008 0,000 0,001 

        

Orientação do 
cuidado à saúde 

r 0,627** 0,527** 0,564** 0,698** 0,779** 0,719** 

p 0,000 0,003 0,001 0,000 0,000 0,000 

                                         *Correlação significativa (p<0,05) **Correlação significativa (p<0,01) 
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Observou-se que as avaliações dos coordenadores na maioria das 

subdimensões das dimensões Perfil do egresso e Orientação do cuidado à saúde se 

correlacionam positiva e significativamente (p<0,05). Entretanto, as subdimensões 

“Diagnóstico” e “Equipe de saúde bucal” só apresentaram correlação positiva 

significativa com as subdimensões “Crítico /Reflexivo” e “Capaz de compreender a 

realidade social”, respectivamente, não obtendo correlação significativa com todos as 

outras subdimensões da dimensão Perfil do egresso (TABELA 8). 

A correlação entre as dimensões Perfil do egresso e Integração ensino-serviço 

e suas respectivas subdimensões está expressa na Tabela 9. 

 
 
 
 
 
Tabela 9 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) da pontuação 
referida pelos coordenadores (n=30) entre as dimensões Perfil do egresso e Integração 
ensino-serviço e respectivas subdimensões. 

 

  
Atividades de 

Estágio 
Vivências 
no SUS 

Integração 
ensino-
serviço 

Generalista 
r 0,551** 0,536** 0,578** 

p 0,002 0,002 0,001 

     

Humanista 
r 0,418* 0,282 0,382* 

p 0,022 0,132 0,037 

     

Autônomo 
r 0,263 0,343 0,316 

p 0,160 0,063 0,089 

     

Crítico /Reflexivo 
r 0,397* 0,453* 0,447* 

p 0,030 0,012 0,013 

     

Capaz de 
compreender a 
realidade social 

r 0,532** 0,544** 0,571** 

p 0,002 0,002 0,001 

     

Perfil do Egresso 
r 0,494** 0,482** 0,519** 

p 0,006 0,007 0,003 

                   *Correlação significativa (p<0,05) **Correlação significativa (p<0,01) 
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Quando foi comparada a avaliação dos coordenadores nas subdimensões das 

dimensões Perfil do egresso e Integração ensino-serviço, a única subdimensão que 

não obteve correlação positiva e significativa com “Atividades de estágio” e “Vivências 

no SUS” e com a própria dimensão Integração ensino-serviço foi “Autônomo” 

(TABELA 9). Também verificou-se que “Humanista” não se correlacionou 

significativamente com “Vivências no SUS” (p>0,05). As dimensões Perfil do egresso 

e Integração ensino-serviço se correlacionaram positiva e significativamente 

(p=0,003). 

A Tabela 10 apresenta a correlação entre a avaliação obtida pela percepção 

dos coordenadores nas dimensões Perfil do egresso e Abordagem pedagógica, 

incluindo suas respectivas subdimensões. 

Foi observada correlação positiva e significativa entre a avaliação dos 

coordenadores na maioria das subdimensões das dimensões Perfil do egresso e 

Abordagem Pedagógica. Todavia, “Cenários de aprendizagem” e “Articulação ensino-

pesquisa e extensão” só apresentaram correlação positiva e significativa com 

“Humanista” e “Crítico/Reflexivo”, respectivamente, não obtendo correlação 

significativa com todos as outras subdimensões da dimensão Perfil do egresso. Foi 

verificada forte correlação positiva e significativa (r>0,7 e p=0,000) entre o resultado 

da avaliação das dimensões Perfil do egresso e Abordagem pedagógica (TABELA 

10). 
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Tabela 10 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) da pontuação referida pelos coordenadores (n=30) entre as 
dimensões Perfil do egresso e Abordagem pedagógica e respectivas subdimensões. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              *Correlação significativa (p<0,05) **Correlação significativa (p<0,01)

 
 

 Generalista Humanista Autônomo Crítico /Reflexivo 
Capaz de 

compreender a 
realidade social 

Perfil do Egresso 

Metodologias ativas 
r 0,488** 0,718** 0,646** 0,440* 0,446* 0,638** 

p 0,006 0,000 0,000 0,015 0,013 0,000 

        

Papel do professor 
r 0,491** 0,541** 0,671** 0,703** 0,624** 0,681** 

p 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

        

Desenvolvimento 
docente 

r 0,450* 0,287 0,387* 0,510** 0,375* 0,446* 

p 0,013 0,124 0,035 0,004 0,041 0,014 

        

Cenários de 
aprendizagem 

r 0,029 0,514** 0,310 0,171 0,161 0,288 

p 0,878 0,004 0,096 0,367 0,396 0,122 

        

Currículo integrado 
r 0,545** 0,691** 0,556** 0,462* 0,442* 0,627** 

p 0,002 0,000 0,001 0,010 0,014 0,000 

        

Avaliação processual 
aprendizado do aluno 

r 0,527** 0,749** 0,652** 0,577** 0,447* 0,682** 

p 0,003 0,000 0,000 0,001 0,013 0,000 

        

Flexibilização 
curricular 

r 0,430* 0,528** 0,478** 0,397* 0,447* 0,526** 

p 0,018 0,003 0,008 0,030 0,013 0,003 

        

Articulação ensino-
pesquisa-extensão 

r 0,200 0,147 0,326 0,374* 0,284 0,292 

p ,290 0,438 0,079 0,042 0,129 0,118 

        

Abordagem 
pedagógica 

r 0,562** 0,731** 0,700** 0,632** 0,560** 0,731** 

p 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 
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Na Tabela 11 foi comparada a avaliação dos coordenadores nas dimensões 

Orientação do cuidado à saúde e Integração ensino-serviço e suas respectivas 

subdimensões. 

Tabela 11 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) da pontuação 
referida pelos coordenadores (n=30) entre as dimensões Orientação do cuidado à saúde e 
Integração ensino-serviço e respectivas subdimensões. 
 

 
Atividades 
de Estágio 

Vivências 
no SUS 

Integração 
ensino-
serviço 

Enfoque 
epidemiológico 

r 0,773** 0,608** 0,746** 

p 0,000 0,000 0,000 

     

Promoção de saúde 
r 0,630** 0,644** 0,675** 

p 0,000 0,000 0,000 

     

Diagnóstico 
r 0,165 0,009 0,105 

p 0,382 0,961 0,582 

     

Tratamento 
odontológico 

r 0,207 0,133 0,186 

p 0,274 0,485 0,326 

     

Equipe de saúde bucal 
r 0,277 0,079 0,204 

p 0,139 0,679 0,280 

     

Multiprofissionalidade 
r 0,727** 0,865** 0,835** 

p 0,000 0,000 0,000 

     

Orientação do 
cuidado à saúde 

r 0,705** 0,622** 0,711** 

p 0,000 0,000 0,000 

*Correlação significativa (p<0,05) **Correlação significativa (p<0,01) 

 

  Verificou-se que a avaliação dos coordenadores nas subdimensões 

“Diagnóstico”, “Tratamento odontológico” e “Equipe de saúde bucal” não 

apresentaram correlação significativa (p>0,05) com “Atividades de estágio” e 

“Vivências no SUS”, nem com a própria dimensão Integração ensino-serviço, ao 

contrário da avaliação nas subdimensões “Enfoque epidemiológico”, “Promoção de 

saúde” e “Multiprofissionalidade” (p<0,05). Entretanto, a pontuação final obtida nas 

dimensões Orientação do cuidado à saúde e Integração ensino-serviço, 

correlacionam-se forte (r>0,7) e positivamente (p<0,01) (TABELA 11).  

Na Tabela 12, apresenta-se a correlação entre a percepção dos coordenadores 

sobre o desempenho dos seus cursos nas dimensões Orientação do cuidado à saúde 

e Abordagem pedagógica. 
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Tabela 12 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) da pontuação referida pelos coordenadores (n=30) entre as 
dimensões Orientação do cuidado à saúde e Abordagem pedagógica e respectivas subdimensões. 
 

  
Enfoque 

epidemiológico 
Promoção de 

saúde 
Diagnóstico  

Tratamento 
odontológico 

Equipe de 
saúde bucal 

Multiprofissi-
onalismo 

Orientação do 
cuidado à 

saúde 

Metodologias ativas 
r 0,312 0,487** 0,037 0,111 0,131 0,476** 0,406* 

p 0,093 0,006 0,845 0,558 0,489 0,008 0,026 

         

Papel do professor 
r 0,397* 0,517** 0,359 0,627** 0,331 0,406* 0,599** 

p 0,030 0,003 0,051 0,000 0,074 0,026 0,000 

         

Desenvolvi-mento 
docente 

r 0,434* 0,299 0,342 0,454* 0,231 0,341 0,476** 

p 0,016 0,109 0,064 0,012 0,220 0,065 0,008 

         

Cenários de 
aprendizagem 

r 0,057 0,121 0,154 0,175 0,226 0,127 0,199 

p 0,765 0,526 0,418 0,356 0,229 0,502 0,292 

         

Currículo integrado 
r 0,467** 0,470** 0,369* 0,284 0,355 0,391* 0,556** 

p 0,009 0,009 0,045 0,128 0,054 0,033 0,001 

         

Avaliação processual do 
aprendizado do aluno 

r 0,357 0,476** 0,358 0,326 0,237 0,534** 0,549** 

p 0,053 0,008 0,052 0,079 0,207 0,002 0,002 

         

Flexibilização curricular 
r 0,261 0,423* 0,110 0,261 0,248 0,421* 0,427* 

p 0,163 0,020 0,564 0,163 0,186 0,021 0,019 

         

Articulação ensino-
pesquisa-extensão 

r 0,117 0,248 0,105 0,352 0,294 0,047 0,256 

p 0,537 0,186 0,581 0,057 0,114 0,804 0,173 

         

Abordagem pedagógica 
r 0,428* 0,532** 0,322 0,444* 0,357 0,485** 0,608** 

p 0,018 0,002 0,082 0,014 0,053 0,007 0,000 

*Correlação significativa (p<0,05) **Correlação significativa (p<0,01)
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A avaliação pelos coordenadores das subdimensões “Cenários de 

aprendizagem” e “Articulação ensino-pesquisa-extensão” da dimensão Abordagem 

pedagógica não obteve correlação significativa com nenhuma subdimensão, nem com 

a própria dimensão Orientação do cuidado à saúde (TABELA 12). O mesmo ocorreu 

com a subdimensão “Equipe de saúde bucal” em relação às subdimensões e a própria 

dimensão Abordagem pedagógica. Já a avaliação de “Diagnóstico” só obteve 

correlação positiva significativa e com “Currículo integrado” (r=0,369 e p=0,045). 

Ainda, a subdimensão “Metodologias ativas” só obteve correlação significativa com 

“Promoção de saúde” e Multiprofissionalidade” (p<0,01). Na percepção dos 

coordenadores sobre seus cursos, a dimensão Orientação do cuidado à saúde se 

correlacionou positiva e significativamente (r=0,608 e p=0,000) com a dimensão 

Abordagem pedagógica (TABELA 12). 

 

Na Tabela 13 é apresentada a correlação da avaliação dos coordenadores 

entre as dimensões Integração ensino-serviço e Abordagem pedagógica e suas 

respectivas subdimensões.  
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Tabela 13 – Coeficiente de correlação de Pearson (r) e nível de significância (p) da pontuação 
referida pelos coordenadores (n=30) entre as dimensões Integração ensino-serviço e 
Abordagem pedagógica e respectivas subdimensões. 

 

 
Atividades 
de Estágio 

Vivências 
no SUS 

Integração 
ensino-
serviço 

Metodologias 
ativas 

r 0,195 0,153 0,188 

p 0,302 0,420 0,320 

     

Papel do professor 
r 0,257 0,277 0,282 

p 0,170 0,139 0,131 

     

Desenvolvimento 
docente 

r 0,367* 0,442* 0,424* 

p 0,046 0,014 0,020 

     

Cenários de 
aprendizagem 

r -0,030 -0,013 -0,024 

p 0,874 0,945 0,898 

     

Currículo 
integrado 

r 0,316 0,280 0,319 

p 0,089 0,134 0,085 

     

Avaliação 
processual do 

aprendizado do 
aluno 

r 0,299 0,353 0,342 

p 0,108 0,056 0,064 

     

Flexibilização 
curricular 

r 0,221 0,335 0,287 

p 0,240 0,071 0,125 

     

Articulação 
ensino-pesquisa-

extensão 

r -0,052 0,039 -0,014 

p 0,786 0,839 0,943 

     

Abordagem 
pedagógica 

r 0,285 0,337 0,327 

p 0,126 0,068 0,078 

     *Correlação significativa (p<0,05) **Correlação significativa (p<0,01) 

 

A única subdimensão de Abordagem pedagógica que apresentou correlação 

positiva e significativa em sua avaliação com “Atividades de estágio” e “Vivências no 

SUS e com a própria dimensão Integração ensino-serviço foi a subdimensão 

“Desenvolvimento docente” (p<0,05). Desta forma, as dimensões Integração ensino-

serviço e Abordagem pedagógica foram as únicas em que não foi verificada 

correlação significativa entre si (r=0,327 e p=0,78) (TABELA 13). 

Com o objetivo de verificar correlação entre a avaliação dos cursos da região 

nordeste pertencentes à amostra em todas as dimensões e na avaliação geral 

propostos por este estudo e os índices de avaliação normativos preconizados e 
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disponibilizados pelo Inep, referentes ao ano de 2013 foi calculado o coeficiente de 

correlação de Pearson.  

As Figuras 4 e 5 expressam, respectivamente, a correlação entre a avaliação 

das dimensões e avaliação geral do curso feita pelos coordenadores e a nota ENADE 

2013. 

 

     *correlação significativa (p<0,01) 

 
Figura 4 – Dispersão da Nota ENADE 2013 (n=29) em relação às dimensões de avaliação. 
Coeficiente de correlação de Pearson (r), nível de significância (p).  
 
 

 

        *correlação significativa (p<0,01) 

 
Figura 5 – Dispersão da Nota ENADE 2013 (n=29) em relação à avaliação geral dos cursos, 
coeficiente de correlação de Pearson (r), nível de significância (p). 
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Não foi observada correlação positiva e/ou significativa (FIGURAS 4 e 5) entre 

a percepção dos coordenadores sobre o desempenho de seus cursos nas dimensões 

e avaliação geral propostos neste estudo e nota ENADE 2013. 

As Figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente a dispersão e a correlação entre 

a avaliação das dimensões e avaliação geral do curso feita pelos coordenadores e o 

Conceito Preliminar do Curso (CPC) 2013. 

 

                        *correlação significativa (p<0,01) 

Figura 6 – Dispersão do CPC contínuo 2013 (n=27) em relação às dimensões de avaliação. 
Coeficiente de correlação de Pearson (r), nível de significância (p). 

 

 

                   *correlação significativa (p<0,01) 

 
Figura 7 – Dispersão do CPC contínuo 2013 (n=27) em relação à avaliação geral dos cursos, 
coeficiente de correlação de Pearson (r), nível de significância (p). 
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 Assim como foi observado em relação à nota do ENADE, não foi verificada 

correlação positiva e/ou significativa (FIGURAS 6 e 7) entre a percepção dos 

coordenadores sobre o desempenho de seus cursos nas dimensões e avaliação geral 

propostos neste estudo e o CPC dos cursos no ano de 2013. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em um estudo de pré-avaliação, as etapas desenvolvidas tais como a descrição 

detalhada da intervenção, a elaboração de perguntas avaliativas relevantes ao 

processo, a construção do modelo lógico e o consenso sobre os itens a serem 

avaliados proporcionam o esclarecimento e reflexão sobre limites e possibilidades da 

avaliação proposta. (MENDES et al., 2010).  

Dentre os três tipos de modelos classificados por Champagne et al. (2011), o 

modelo lógico operacional é o que mais se aproxima do modelo obtido no presente 

estudo, uma vez que representa a maneira como os objetivos da intervenção podem 

ser alcançados por meio de recursos e processos. No modelo construído, o 

detalhamento da imagem-objetivo possibilitou elencar os aspectos percebidos nas 

DCN que são prioritários para uma formação mais aproximada às necessidades de 

saúde da população. Nesta perspectiva, Lampert (2009) afirma que o “fio da meada” 

para quem vai em direção à avaliação de instituições que se propõem formar 

profissionais de saúde se inicia nas necessidades de saúde da sociedade.  

O modelo lógico possibilitou a construção da matriz de critérios para avaliação 

da formação de cirurgiões-dentistas nas quatro dimensões propostas. Houve 

consenso e semelhança no julgamento de valor dos critérios, sendo a maior parte 

destes considerados importantes para a avaliação na visão dos “experts” pela técnica 

de consenso Delfos. Um dos maiores desafios para a aplicação desta técnica foi 

contar com atores envolvidos com o fortalecimento dos princípios das DCN, 

especialmente focados no SUS como cenário privilegiado de aprendizagem e em 

abordagens pedagógicas centradas no estudante.  

O consenso Delfos facilita o acesso a um grupo amplo e a uma população 

geograficamente dispersa de forma simultânea e permite o intercâmbio de 

informações entre um número importante de pessoas (ESHER et al., 2012). Por não 

haver requisitos padronizados e aceitos universalmente para a técnica Delfos, pode 

ser encontrada uma grande variabilidade nas investigações que se valem do método. 

Autores (VALDÉS; MARÍN, 2013) defendem que tal variabilidade não consiste em 

falha do desenvolvimento do método, podendo ser considerada uma potencialidade 

devido à sua adaptabilidade às condições em que o estudo se insere. Em revisão 

sistemática da literatura para a seleção de indicadores de qualidade em saúde 

utilizando a técnica Delfos (BOULKEDID et al., 2011), a maioria dos 80 estudos 
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analisados descreveu modificações do método original, nos quais foi incluída pelo 

menos uma reunião física entre os participantes, conforme ocorreu no presente estudo 

para validação dos critérios que descrevem as subdimensões. 

O número ideal de participantes para realização de consenso Delfos é variável. 

Enquanto Okoli e Pawlowski (2004) sinalizam que entre 10 e 18 “experts” são 

suficientes para desenvolvimento do método, Valdés e Marín (2013) sugerem um 

mínimo de 7 “experts”, observando que o erro de consenso é diminuído notavelmente 

a cada especialista adicionado. Todavia, estudos recomendam a prudência de se 

convidar mais membros do que os que estão previstos para o painel de “experts”, pois 

usualmente ocorrem desistências. (BOULKEDID et al., 2011; VALDÉS; MARÍN, 

2013). Bloor et al. (2015) afirmaram que num grupo Delfos, mais importante do que o 

tamanho é o equilíbrio das participações, representado pela gama de pontos de vista, 

conhecimentos e interesses colocados. 

Assim como ocorre no Delfos tradicional, não há consenso na literatura sobre 

o número ideal de participantes em conferências de consenso. Observa-se em 

estudos recentes (REIS; CESSE; CARVALHO, 2010; COSTA et al., 2011; SILVA et 

al., 2012; HIGA et al., 2013; TONHOM et al., 2014) uma variação de 3 até 15 

especialistas, os quais concluem que a representatividade deve ser avaliada mais pela 

qualidade do painel de especialistas do que pelo número de participantes (POWELL, 

2003), como ocorreu no presente estudo. 

A opção pela associação das técnicas de consenso se deu, frente à obtenção 

de consenso em todos os critérios na primeira rodada, pela possibilidade de 

acrescentar os benefícios relacionados à discussão presencial dos critérios já 

submetidos ao consenso individual inicial (SOUZA; SILVA; HARTZ, 2005), o que 

permitiu a clarificação de possíveis desentendimentos, respeitando ainda as opiniões 

individuais na terceira rodada. (BOULKEDID et al., 2011). 

As dimensões Perfil do egresso e Abordagem pedagógica tiveram todos os 

seus critérios considerados relevantes para a avaliação da formação de cirurgiões-

dentistas, sendo esta última dimensão a que obteve pela média dos especialistas em 

todos os critérios pontuações máximas de relevância. Apesar de coexistirem na 

atualidade, as tendências pedagógicas vêm se transformando ao longo do tempo e 

apontam como o melhor caminho para a educação, inclusive de profissionais de 

saúde, as pedagogias da problematização ou críticas, pois valorizam o saber do 
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educando e o instrumentalizam para a transformação da realidade e de si mesmo no 

desenvolvimento de habilidades humanas e técnicas (PEREIRA, 2003).  

Entretanto, Conterno e Lopes (2013) verificaram as origens teórico-

metodológicas do referencial pedagógico constante nas principais propostas de 

formação de profissionais de saúde e trazem a discussão de que os princípios 

pedagógicos adotados, defendidos e amplamente divulgados nos principais 

documentos sobre a formação na área da saúde, expressos pelos preceitos de 

“aprendizagem significativa”, “professor facilitador” e “aprender a aprender”, reunidos 

nas “metodologias ativas”, possuem raízes teóricas fincadas nas pedagogias não 

diretivas, respaldadas nos ideais da Escola Nova. Desta forma, as autoras relevam a 

necessidade de serem observados criticamente os princípios pedagógicos do não 

diretivismo, pois sua aplicação tem consequências nem sempre bem avaliadas no 

campo da educação:  

“De um lado, ocorre uma falta do debate sobre essas consequências; 
de outro lado, as políticas e os programas nacionais e internacionais 
são fortes indutores desses princípios, especialmente pelos 
financiamentos concedidos a projetos e propostas que com eles se 
coadunam. Esse enquadramento pode levar à incorporação ou à 
adesão acrítica, ou apenas à adesão instrumental, sem uma avaliação 
mais criteriosa e contextualizada dos desdobramentos políticos e 
pedagógicos para a formação de futuros profissionais da saúde. Pode-
se registrar que, na área da educação, há certo tempo, apresenta-se 
um movimento de crítica ao não diretivismo.” (CONTERNO; LOPES, 
2013, p. 518). 

 
Além disso, o que se apresenta atualmente como “inovações pedagógicas”, ao 

ser situado historicamente, tende a perder a sua originalidade à medida em que os 

seus fundamentos teóricos não são explicitados, podendo se tornar apenas 

“prescrições pedagógicas” desvinculadas do contexto filosófico, educacional e social 

em que foram produzidos. Portanto, a aceitação acrítica do que se reveste de 

“novidade velha” pode ocultar as críticas que essas proposições enfrentaram no 

passado em vários países, inclusive no Brasil. (CONTERNO; LOPES, 2013). 

Na dimensão Orientação do cuidado à saúde, o único critério excluído foi 

“Prevenção de doenças”. A prevenção de doenças, principalmente da cárie dentária, 

já é uma prática extensivamente trabalhada na formação em Odontologia, o que pode 

ter influenciado a não associação deste critério às mudanças requeridas nos 

currículos alinhadas às exigências atuais das DCN. Além disso, a presença do critério 

“Promoção de saúde” pode ter levado à compreensão de que as práticas preventivas 
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devem ser incorporadas a partir do fortalecimento da capacidade das pessoas em se 

apropriar dos diversos fatores que condicionam à saúde.  

A maioria dos critérios considerados não essenciais pertencia à dimensão 

Integração ensino-serviço. Ao contrário do que possa parecer inicialmente, acredita-

se que não houve uma desvalorização desta dimensão por parte dos “experts” quanto 

à sua relevância para a avaliação da formação de profissionais de saúde. Tal 

constatação pode ser justificada pelo fato de ser observada uma sobreposição de 

interpretações entre os critérios propostos na matriz inicial para esta dimensão. 

Percebe-se que os quatro critérios excluídos (inserção de alunos no SUS, referencial 

teórico do SUS, referência e contrarreferência e planejamento e avaliação de serviços) 

são contemplados na avaliação dos critérios “Vivências no SUS” e “Atividades de 

estágio”. 

A necessidade de sistemas avaliativos com indicadores quantitativos e 

qualitativos que permitam identificar fortalezas e fragilidades e orientar o 

redirecionamento do planejamento institucional está estritamente relacionada à 

missão da instituição formadora com ações de ensino, pesquisa e extensão baseadas 

na relação entre Estado e sociedade e nas políticas instituídas. (BRAID; MACHADO; 

ARANHA, 2012). Políticas públicas no campo da avaliação são potenciais indutores 

de transformação alinhada ao cumprimento das DCN e das diretrizes constitucionais 

do SUS na formação profissional em saúde, reforçando a responsabilidade social e a 

resposta às demandas contemporâneas de saúde da população. (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004a).  

A Constituição Federal de 1988 traz a noção do Estado como avaliador, 

colocando o poder público como responsável pelo aval para fins de ingresso e 

permanência de cursos no sistema de educação, tomando por base o processo 

avaliativo por ele conduzido (BRASIL, 1988; RISTOFF; GIOLO, 2006).  Atualmente, 

esta regulação é realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES), 

proposto em 2002 e estabelecido como política de Estado em 2004, o qual resulta das 

várias iniciativas instituídas para avaliação de cursos superiores desde a década de 

70. (RISTOFF; GIOLO, 2006). 

No instrumento para avaliação de cursos de graduação utilizado pelo SINAES, 

as dimensões avaliativas são: Organização didático-pedagógica, Corpo docente e 

Infraestrutura. Ainda neste instrumento, o cumprimento das DCN é caracterizado 

como um requisito legal e normativo de cumprimento obrigatório, entretanto, por ser 
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um item essencialmente regulatório, não faz parte do cálculo do conceito de avaliação 

do curso (BRASIL, 2012). 

Os indicadores e critérios preconizados no instrumento de avaliação de cursos 

de graduação do INEP permitem afirmar valores que garantam a aderência do PPC 

às DCN (RISTOFF; GIOLO, 2006), como também fazer julgamentos válidos nas 

dimensões propostas. Entretanto, apesar dos esforços da ação conjunta entre os 

Ministérios da Saúde e Educação para incluir as DCN e os princípios do SUS na 

avaliação da educação superior na área da saúde com base no SINAES (BRASIL, 

2006), para avaliação específica de cursos da área da saúde, e neste caso de cursos 

de Odontologia, um olhar atento aos aspectos inerentes às peculiaridades da 

formação nesta área de atuação é necessário. A matriz de critérios proposta neste 

estudo traz, portanto, as questões relativas à orientação do cuidado à saúde em sua 

perspectiva atual e a dimensão de integração ensino-serviço voltada para o SUS, 

condição estipulada nas próprias DCN e indispensável para o perfil profissional 

requerido nestas.  

Pinheiro et al. (2009) discutiram a produção acadêmica de artigos científicos 

sobre a formação do cirurgião-dentista no Brasil entre os anos de 1992 a 2005. Os 

estudos encontrados pelos autores versavam sobre o perfil, a atuação social do 

cirurgião-dentista, a característica do trabalho relacionado à formação e a avaliação 

de estágio curricular, estrutura curricular, análise, tendências e contradições, todos 

relacionados às DCN. Já Casotti et al. (2009) apresentam resultados da produção de 

conhecimento sobre educação em odontologia entre os anos de 1995 e 2006 com 

base em 52 dissertações e 20 teses do banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Concluíram que a produção neste 

campo ainda é incipiente, mas com múltiplas temáticas, tais como experiências 

disciplinares inovadoras, formação docente, currículo e perfil do egresso. 

Entre os poucos estudos que se propõem a trabalhar com critérios validados 

para a avaliação de cursos de Odontologia, Zilbovicius et al. (2011) objetivaram 

analisar a tendência de mudanças na educação odontológica brasileira em face da 

necessidade de implantação das DCN. Utilizaram dados quantitativos do instrumento 

de avaliação aplicado nas oficinas da ABENO nos anos de 2005 e 2006. Os 

indicadores do referido instrumento são baseados na análise radial (CAMPOS et al., 

2001) composta por três eixos: Orientação teórica, Abordagem pedagógica e Cenários 
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de aprendizagem. Ao final da avaliação radial, a maioria dos cursos mostrou um 

incipiente grau de inovação curricular. (ZILBOVICIUS et al., 2011).  

No estudo intitulado “A aderência dos cursos de graduação em enfermagem, 

medicina e odontologia às diretrizes curriculares nacionais” (BRASIL, 2006), foram 

criados índices quantitativos seguindo as dimensões e critérios dos relatórios do INEP 

que estivessem mais associados ao que preconizam as DCN e também avaliados 

qualitativamente os relatórios de avaliação e PPC dos cursos que obtiveram menor e 

maior aderência às DCN. Para os cursos de Odontologia, os resultados apontam que 

as barreiras para a implantação das DCN estão relacionadas principalmente à 

integração ensino-serviço no SUS, à dificuldade de integração e modificação curricular 

e à dificuldade em desenvolver projetos pedagógicos inovadores, diferentes do 

modelo tradicional de ensino. Concluíram com base nos projetos pedagógicos 

analisados que a formação profissional de cirurgiões-dentistas ainda está 

majoritariamente concentrada no diagnóstico e tratamento de doenças. (BRASIL, 

2006). 

Nos dois estudos citados (BRASIL, 2006; ZILBOVICIUS et al., 2011), 

importantes resultados puderam ser obtidos sobre a tendência de transformação da 

formação de cirurgiões-dentistas desde a implantação das DCN. Entretanto, 

permanecem muitas lacunas sobre como as diretrizes podem ser efetivadas nos 

currículos e práticas educativas, que possam ser avaliadas por um maior número de 

aspectos, por meio de indicadores válidos, mais sensíveis e específicos (ALVES et 

al., 2010) e verificados por fontes acessíveis, legítimas e mais próximas do cotidiano 

dos espaços formadores. É fundamental, ainda, compreender os serviços públicos de 

saúde e o mundo do trabalho como elementos centrais de uma nova abordagem 

pedagógica, capaz de contribuir para que o novo profissional de saúde atue com 

capacidade de compreender a realidade e intervenha sobre ela (WERNECK, 2010). 

A matriz final proposta neste estudo traz dimensões, subdimensões e critérios 

passíveis de serem utilizados para a condução de estudos avaliativos de cursos de 

Odontologia com base nas proposições das DCN. Para tanto, tais critérios podem ser 

compreendidos como categorias cognitivas (ESHER et al., 2014), construídas a partir 

das orientações das DCN para a formação de profissionais de saúde e que poderão 

ser utilizadas na avaliação desta. 

As dimensões apresentadas na presente proposta avaliativa tiveram uma 

finalidade diferenciada, uma vez que aprofundaram elementos estruturantes pouco 
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explorados na literatura científica. Ainda, vislumbra-se a possibilidade da matriz ser 

utilizada, com as devidas adequações, para outros cursos da área da saúde. Há 

também possibilidade de utilizar diferentes abordagens metodológicas em estudos 

que se propuserem a utilizar os critérios validados neste instrumento. 

Os critérios aqui apresentados possuem as pontuações devidamente validadas 

para fins de avaliação em estudos quantitativos, apresentando a sensibilidade 

proporcionada por uma escala de 1 a 10. Ainda, o aprimoramento destes critérios 

pôde ser realizado por meio da conferência de consenso, onde foram possibilitadas 

as reflexões subjetivas sobre os aspectos apontados como inerentes à avaliação do 

objeto em questão, uma vez que a tentativa de inserção de elementos subjetivos dos 

diferentes atores na construção de critérios possibilita o aumento da validade dos 

parâmetros de análise. (MINAYO, 2009).  

Frente à necessidade da implantação da cultura avaliativa da formação em 

saúde com base nos novos paradigmas de formação e necessidades do sistema de 

saúde e da população, consistindo em um processo que resulte em reconduções para 

melhoria das ações formativas, limitações ficam explícitas quanto a aplicabilidade dos 

critérios aqui construídos. Um exemplo é a própria compreensão da finalidade 

avaliativa e a definição das instâncias competentes para essas ações nas instituições 

de ensino superior (IES). Pondera-se a auto avaliação como importante estratégia, 

uma vez que permite à IES um autoconhecimento que favorece a construção de uma 

cultura participativa e inclusiva de avaliação, de gestão com base neste processo auto 

avaliativo, enriquecendo o planejamento e subsidiando a construção de políticas 

internas de desenvolvimento e oferta de um ensino superior de qualidade e de 

políticas públicas educativas. (POLIDORI; MARINHO-ARAÚJO; BARREYRO, 2006). 

Encaminha-se a reflexão sobre a importância do cuidado e planejamento 

metodológico de pesquisas avaliativas em saúde de uma forma geral, inclusive no 

campo educacional. Dificuldades são encontradas na atualidade quanto à 

disponibilidade na literatura científica de orientação teórica para construção 

metodológica de estudos avaliativos em saúde que não se restrinjam aos programas 

e serviços.  

A partir dos resultados obtidos em cada etapa do estudo piloto, foi confirmada 

a possibilidade de fazer a triangulação dos dados a fim de comparar, confirmar ou 

fazer contestações sobre os resultados. Constatou-se um desempenho bastante 

satisfatório dos cursos em relação ao projeto pedagógico do curso, ficando as 
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limitações mais evidentes na avaliação qualitativa das entrevistas. Distâncias e 

aproximações puderam ser percebidas entre a proposta pedagógica do curso e o que 

foi relatado durante as entrevistas pelos coordenadores. Embora o estudo piloto tenha 

sido feito com cursos de diferentes contextos e regiões, os resultados demonstram 

uma tendência de avanço em direção às DCN. 

Ficou perceptível com os resultados do PPC, e ainda mais com os resultados 

das entrevistas, que as DCN são efetivamente orientadoras no desenvolvimento dos 

cursos, porém estes se organizam e operacionalizam a formação de acordo com as 

suas características institucionais e contextos políticos e sociais nos quais se inserem.  

Segundo Haddad et al. (2006), um olhar mais atento aos PPC permite identificar 

as distâncias entre o redigido e o que é realizado, pois embora haja clareza expressa 

nos objetivos do curso compatíveis a concepção filosófica dos projetos pedagógicos 

apresentados pelas IES, tais objetivos não são alcançados completamente. Nos PPC 

ocorre muitas vezes uma preocupação em reproduzir partes textuais das DCN para 

demonstrar uma coerência sem que haja, entretanto, mudanças na orientação teórica 

dos cursos.  

Este estudo traz uma proposta de certa forma inovadora com relação à 

utilização de recursos virtuais para a coleta de dados. Flick (2009) afirma que a 

entrevista on-line é justificada quando as pessoas entrevistadas estiverem espalhadas 

geograficamente, por se tornar muito difícil a organização e financiamento da pesquisa 

com entrevistas presenciais, além da possibilidade de serem substituídas na amostra 

pessoas relevantes por pessoas acessíveis.  

A aplicação dos recursos virtuais no estudo piloto permitiu verificar a viabilidade 

desta condução em estudos posteriores. Os processos foram conduzidos de maneira 

relativamente tranquila e de forma a obter resultados passíveis de serem analisados.   

A maior dificuldade esteve relacionada à disponibilidade dos coordenadores 

para as entrevistas on-line. A aplicação desta abordagem é limitada às pessoas aptas 

à utilização dos recursos de comunicação via internet, mas se as questões éticas 

forem respeitadas e os problemas técnicos puderem ser adequadamente 

administrados, sua utilização poderá ser proveitosa e útil. (FLICK, 2009). 

Flick (2009) afirma ainda que o desenvolvimento de pesquisas qualitativas via 

internet apenas começou e continuará no futuro. Os recursos tecnológicos de 

conversação disponíveis na atualidade permitem que limitações percebidas em 

estudos anteriores, pela impossibilidade de realizar as trocas verbais com a integração 
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das partes não verbais ou paralinguísticas, foram superadas pela possibilidade de se 

realizar web conferências com recursos audiovisuais em tempo real.  

O entrevistador precisa levar em consideração a maneira como é percebido 

pelo entrevistado, principalmente no que diz respeito à adequada devolutiva verbal e 

não verbal, a fim de que não haja interferências e o controle da entrevista seja mantido 

(BRITTEN, 2005). Neste estudo piloto o Skype se mostrou como uma ferramenta 

importante à medida em que disponibiliza, além da imagem do entrevistado, a imagem 

do próprio entrevistador auxiliando principalmente no controle da comunicação não 

verbal.  

A utilização de recursos virtuais possibilitou ao entrevistado a escolha do local 

e horário mais adequado para realização das entrevistas. Isso é considerado como 

um ponto positivo, uma vez que entrevistas devem sempre ser realizadas de acordo 

com a conveniência do entrevistado. Como o ambiente afeta o conteúdo, é preferível 

que as entrevistas ocorram em sua própria casa. (BRITTEN, 2005). 

Segundo Britten (2005), os entrevistadores devem tentar ser interativos e 

sensíveis à linguagem e aos conceitos usados pelo entrevistado, além de manter a 

agenda flexível. Durante as entrevistas, devem ter como objetivo o aprofundamento 

dos tópicos discutidos, explorar o que as pessoas dizem de forma tão detalhada 

quanto possível e revelar novas áreas ou é ideias que não foram previstas no início 

da pesquisa.  

Na análise das entrevistas, observou-se que a procura pelo aprofundamento e 

detalhamento dos aspectos mais importantes, seguindo o detalhamento do roteiro 

semiestruturado principalmente quando se esteve abordando critérios mais amplos, 

permitiu uma melhor caracterização e entendimento do curso com relação ao critério. 

Os resultados obtidos com as entrevistas demonstram a ênfase dos 

entrevistados nas características positivas no desenvolvimento do curso, 

principalmente por ser o coordenador do curso. Em estudos de caso, uma análise 

mais aprofundada dos resultados, juntamente com a discussão desses aspectos na 

literatura, poderá trazer esclarecimentos mais aproximados da realidade desses 

cursos. 

De acordo com Franco (2008), o produtor da mensagem falada é antes de tudo 

um selecionador do que considera mais importante das manifestações da vida 

humana para “dar o seu recado” e as interpreta de acordo com o seu quadro de 
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referência, estando condicionado enquanto produto social, pelos interesses de sua 

época ou da classe a que pertence. 

Foi claramente percebido que todos os critérios abordados estão implicados e 

interligados na formação de cirurgiões-dentistas. As dimensões de avaliação 

propostas mostraram-se indissociáveis e permeáveis, embora passíveis de serem 

analisadas separadamente. Entretanto, durante as falas esta permeabilidade se 

tornou mais evidente, visto que por muitas vezes foi possível identificar aspectos 

relacionados à avaliação de uma determinada dimensão no momento em que se 

esteve avaliando outra.  

A construção e aplicação dos instrumentos de coleta de dados neste estudo 

piloto, tais como a matriz de avaliação de PPC e o roteiro semiestruturado para 

entrevista, ambos com base nos critérios anteriormente validados, permitiram a 

captação das mais variadas percepções e experiências relacionadas à formação 

odontológica no contexto das instituições participantes desta etapa. Portanto, poderão 

ser utilizados como subsídio para o início de novos estudos que se utilizem das 

metodologias aqui propostas em busca de respostas sobre a transformação da 

formação de cirurgiões-dentistas que respondam às orientações das DCN e 

principalmente que melhorem as condições de saúde da população brasileira. 

Os cursos de Odontologia da região Nordeste avaliados neste estudo obtiveram 

um bom desempenho na avaliação por seus coordenadores em todas as dimensões 

propostas e na avaliação geral composta por todas as dimensões.  

Foi observada uma melhor avaliação do desempenho dos cursos pelos 

coordenadores nas dimensões Perfil do egresso e Orientação do cuidado à saúde, 

quando comparada à avaliação das dimensões Integração ensino-serviço e 

Abordagem Pedagógica. Esta constatação pode estar relacionada ao fato de que 

estas últimas dimensões reúnam os critérios mais desafiadores, como também 

necessários, para a modificação das práticas de ensino em saúde, dependentes de 

um maior envolvimento, mobilização e compromisso das instituições de ensino e da 

gestão e prestação dos serviços de saúde.  

Estas mudanças, no entanto, são processuais. Segundo Mitre et al. (2008), as 

abordagens pedagógicas progressivas devem ser construídas para a formação de 

sujeitos sociais com as competências necessárias para intervirem em contextos de 

incertezas e complexidades, ressaltando que, para que isso seja alcançado, a 

participação coletiva e democrática é fundamental na implantação de qualquer 
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mudança. A necessidade da organização dos coletivos não é uma condição diferente 

para a Integração ensino-serviço, uma vez que esta poderá acontecer quando existir, 

tanto para a academia quanto para a rede de serviços de saúde, uma 

“intencionalidade complementar e convergente, com objetivos comuns e peculiares, 

capazes de constituir espaços pedagógicos com vivências que possibilitem, para 

ambas, ganhos reais.” (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011, p.1065).  

Considerando que ainda estamos em um caminho de transição entre o ensino 

tradicional e uma nova abordagem pedagógica que conduza à aprendizagem 

significativa para a mudança de um modelo de atenção curativista eminente de uma 

visão estritamente biológica e tecnicista do cuidado à saúde, “Tratamento 

odontológico” foi a subdimensão melhor avaliada pelos coordenadores da região 

Nordeste. O caminho está posto e a transição é sim necessária, não para que o 

tratamento odontológico não seja bem avaliado, mas que esta avaliação aconteça de 

forma exitosa também para outros critérios não menos importantes para a formação. 

Desta forma, ainda nos dias atuais, é necessário que os esforços iniciados há mais 

de uma década permaneçam e se reinventem para reorientação não apenas da 

formação, mas também da atenção, mediante a transição epidemiológica, o desafio 

da equidade e a necessidade da contenção de custos, o que ainda hoje levam a um 

incentivo das ações de promoção à saúde associadas às práticas curativas e 

reabilitadoras para uma utilização mais racional das tecnologias e equipamentos de 

saúde. (FEURWERCKER, 2003). 

Portanto, esta avaliação destacada para o “Tratamento odontológico” chama 

atenção por não ter apresentado correlação significativa com uma boa avaliação de 

subdimensões como “Humanista”, “Metodologias Ativas”, “Cenários de 

aprendizagem”, “Currículo integrado”, “Articulação ensino-pesquisa-extensão”, 

“Flexibilização Curricular”, “Avaliação processual do aprendizado do aluno”, 

“Atividades de estágio”, “Vivências no SUS” e com a própria dimensão Integração 

ensino-serviço, indicando que estes critérios precisam ser ainda mais trabalhados no 

cotidiano dos cursos para que se tenha um bom desempenho de formação segundo 

o que orientam as DCN. Formação esta que visa responder, segundo a DCN, aos 

princípios do SUS na perspectiva da Política Nacional de Saúde Bucal, que tem o 

conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma 

concepção de saúde não mais centrada no tratamento de doenças, mas na promoção 

de saúde e qualidade de vida. (BRASIL, 2004). 
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 Entre todas as subdimensões, “Flexibilização curricular” foi a que obteve pior 

avaliação pelos coordenadores da região Nordeste, o que pode demonstrar a 

dificuldade que os cursos têm tido em atender a esta orientação das DCN. A partir da 

implantação destas, houve o pressuposto de que as instituições gozariam da 

oportunidade de elaborarem seus projetos pedagógicos voltados a cada realidade, 

sem os limites estabelecidos pelo currículo mínimo que inibia a criatividade das 

instituições formadoras com excesso de detalhamento dos conteúdos obrigatórios. 

(TOASSI et al., 2012a).  

Contudo, recente pesquisa na área educacional que objetivou caracterizar o 

campo de estudos da educação inclusiva por meio de revisão da literatura publicada 

entre os anos de 2000 e 2010 constatou dificuldades ou exposição de alternativas 

para a adoção de novos modelos educacionais que priorizem a flexibilização do 

ensino, pouco sendo anunciado sobre a reorganização das propostas curriculares 

e/ou práticas de ensino que atendam as demandas educacionais diversificadas. 

(LEITE; BORELLI; MARTINS, 2013). Na área da saúde, a flexibilização vem sendo 

ofertada nos cursos por meio de disciplinas optativas e atividades curriculares 

geralmente não obrigatórias, de forma a se levantar o questionamento sobre até que 

ponto estas medidas tem cumprido o papel de inclusão e de uma efetiva flexibilização 

do currículo. Durante as entrevistas do estudo piloto, foram citadas como barreiras 

para o exercício da flexibilização curricular, limitações da estrutura física do curso, 

ausência de horários disponíveis pelos estudantes e professores devido à alta carga 

horária do curso e/ou por motivos e interesses pessoais.  

Apesar de não terem sido encontradas diferenças significativas entre o 

desempenho de cursos de instituições públicas e privadas na percepção de seus 

coordenadores, quase todas as médias de avaliação obtidas neste estudo foram 

ligeiramente maiores nos cursos privados. Além de considerar que o coordenador do 

curso foi o sujeito da investigação e, portanto, está fortemente implicado e 

responsabilizado pelo objeto da avaliação, é possível que as orientações universais 

das DCN como imagem-objetivo da formação odontológica para todas as instituições, 

assim como a avaliação pelo SINAES, contribuam para a não diferenciação entre 

estas categorias administrativas.  

Entretanto, no intuito de analisar o efeito das ponderações utilizadas no CPC 

sobre os conceitos de cursos oferecidos por universidades privadas e federais 

brasileiras, Bittencourt et al. (2010) concluem que apesar de todos os componentes 
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do CPC constituírem aspectos importantes na avaliação de um curso, os pesos 

destinados a cada componente merecem, ainda, mais reflexões, uma vez que se 

houvesse uma maior equidade entre os três fatores subjacentes ao CPC 

(desempenho dos alunos, perfil do corpo docente e características institucionais), “os 

resultados divulgados pelo INEP seriam muito diferentes, praticamente eliminando a 

vantagem dos cursos oferecidos por universidades federais”. 

Ademais, com relação às maiores médias atribuídas pelos coordenadores de 

instituições privadas, a estabilidade proporcionada aos docentes nas instituições 

públicas pode influenciar uma avaliação mais crítica e menos protegida dos critérios 

ainda frágeis para os cursos. Da mesma forma, Zilbovicius et al. (2011) observaram 

uma melhor avaliação de cursos de Odontologia com maior nível de inovação entre 

as escolas privadas na maioria dos critérios avaliados, sendo este resultado justificado 

por uma menor flexibilidade administrativa nas instituições públicas e uma maior 

resistência às mudanças por parte de membros do corpo docente.  

Nesta avaliação de cursos de Odontologia do Nordeste, a única subdimensão 

melhor avaliada por coordenadores de instituições públicas foi “Articulação ensino-

pesquisa-extensão” com diferenças significativas entre as médias de desempenho 

quando comparadas às instituições privadas. Tradicionalmente no Brasil, as 

instituições públicas desenvolvem mais programas de incentivo à iniciação científica 

e aos programas de extensão, onde também se concentra a maior parte dos 

programas de pós-graduação no país. Segundo o Sistema de Informações 

Georreferenciadas GEOCAPES (2015) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), dos quinze cursos de pós-graduação stricto 

sensu em Odontologia da região Nordeste, apenas três pertencem a instituições 

privadas de ensino. Provavelmente pelas mesmas razões a subdimensão “Articulação 

ensino-pesquisa-extensão” também foi melhor avaliada em instituições que 

realizaram a última atualização curricular há mais de oito anos, sendo estas todas 

públicas.  

Mesmo sem diferença significativa entre as médias, na percepção dos 

coordenadores, melhor desempenho foi observado em cursos que realizaram 

atualização curricular nos últimos seis anos.  É interessante salientar que a maioria 

dos cursos que sofreram recente mudança curricular pertence a instituições privadas, 

das quais nenhuma realizou atualização curricular há mais de oito anos. Este fato 

pode estar relacionado às instituições públicas terem sido as primeiras a modificarem 
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seus currículos logo após a implantação das DCN. Ainda, um pior desempenho de 

avaliação pelo SINAES nos últimos anos para instituições privadas, como aconteceu 

para os cursos de Odontologia da região Nordeste na avaliação do ano de 2007 (INEP, 

2007), pode ter estimulado a atualizações curriculares mais recentes em instituições 

privadas.  

Ao investigar a concepção de coordenadores de cursos de Odontologia sobre 

a qualidade do ensino universitário, Secco e Pereira (2004) observaram que os 

processos de mudança tendem a se manifestar mais rapidamente nas escolas 

privadas, o que não significa necessariamente que ocorram da forma mais adequada. 

Os coordenadores apontaram que esta agilidade para enfrentar as mudanças em 

instituições privadas está relacionada às expectativas e orientações dos processos 

avaliativos, tendo em vista a maior instabilidade de emprego para os docentes. 

Entretanto, o mais importante deste aspecto é observar que atualizações 

curriculares recentes estão relacionadas a uma melhor avaliação dos cursos. 

Segundo Crain (2008), a apreciação da mudança curricular como um processo 

contínuo e gerenciável irá aumentar a viabilidade de uma escola de Odontologia em 

um mundo de rápidas mudanças, beneficiando estudantes e comunidade. Ressalta 

ainda que os possíveis insucessos devem ser encarados como importantes 

experiências para futuros esforços, ao defender que a mudança não deve ser 

encarada como algo a ser suportado, mas como uma “maneira de ser” das instituições.  

Ao discutirem o significado das mudanças curriculares na Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, Junqueira et al. (2011) concluíram que o 

processo de mudança da instituição formadora de profissionais de saúde é estimulado 

pela busca em atingir a integralidade da atenção, devendo ser guiado por todas as 

pessoas envolvidas, inclusive pacientes e alunos. A reestruturação curricular se 

apresentou como uma oportunidade para esta mudança, na direção de colocar o aluno 

no centro de processo ensino-aprendizagem e o paciente no centro do cuidado, 

resultando num alicerce para uma nova Odontologia. 

Neste estudo com cursos de Odontologia da região Nordeste, o maior 

desempenho de cursos com atualização curricular recente foi particularmente 

significativo para as subdimensões “Humanista”, “Metodologias Ativas” e “Currículo 

integrado”, uma vez que estas ainda se apresentam como desafio no estabelecimento 

de uma nova proposta curricular. Uma experiência de mudança curricular na 

Faculdade de Odontologia da Universidade da Califórnia nos anos de 2004-2005 
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(RYDER; SARGENT; PERRY, 2008), demonstrou o esforço coletivo de professores 

de um grupo gestor de mudanças para a redução de carga horária e para mudanças 

das práticas pedagógicas, mas que ainda é necessária a continuidade deste processo 

para que sejam alcançadas efetiva integração curricular e uma prática pedagógica 

centrada no aluno. Portanto, as mudanças curriculares são processuais e levam 

tempo para que os avanços se tornem visíveis e estabelecidos, sendo condição para 

tanto uma avaliação curricular de modo contínuo e formador (TOASSI et al., 2012a). 

A maior parte dos cursos da amostra participa de programas de reorientação 

da formação profissional em saúde e tiveram, de maneira geral, um pior desempenho 

pela avaliação dos coordenadores, se comparados aos cursos que não participam dos 

programas. Esta constatação foi significativa para todas as dimensões de avaliação, 

exceto para a dimensão Integração ensino-serviço, o que guarda coerência com a 

maioria das propostas dos programas, que pressupõem o estabelecimento de 

parcerias e atividades conjuntas entre academia e serviços de saúde. O Pró-Saúde, 

que teve como conseguinte o PET-Saúde, tem como eixo central a integração ensino-

serviço por meio da inserção de estudantes na rede SUS, com ênfase na atenção 

básica, desde o início de sua formação. (BRASIL, 2007). Para Finkler, Caetano e 

Ramos (2011), o investimento político no fomento desta integração é bastante 

promissor, uma vez que “as mudanças curriculares serão socialmente tão relevantes 

quanto forem nossos avanços no processo de integração ensino–gestão–atenção–

controle social.” 

Por sua vez, subdimensões como “Autônomo”, “Crítico/reflexivo”, “Capaz de 

compreender a realidade social” e “Multiprofissionalidade” foram melhores avaliadas 

pelos coordenadores de cursos que não participam dos programas de reorientação, 

embora várias experiências exitosas relatadas na literatura demonstrem que tais 

critérios são desenvolvidos de forma inovadora nos mesmos. Nos últimos anos, as 

experiências vivenciadas em programas como o Pró-Saúde e Pet-Saúde têm sido 

relatadas em suplementos de revistas voltadas para educação e o ensino na saúde 

(HADDAD et al., 2012; FERREIRA et al., 2012; SERRANO; ALVES; FREITAS, 2014), 

e mais chamadas de publicação têm sido feitas neste sentido. Tais experiências 

descrevem o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades construídas 

coletivamente que contemplam não apenas as subdimensões acima citadas, mas uma 

pluralidade de experiências que têm trazido impacto significativo para a formação dos 

estudantes, equipes de saúde e comunidade contempladas. 
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As oportunidades trazidas pelos programas muitas vezes dão abertura para as 

primeiras experiências e avanços no sentido da integração ensino-serviço e da 

formação na perspectiva da integralidade do cuidado nos cursos. (SILVA et al., 2012). 

Como os programas de reorientação ocorrem algumas vezes isoladamente às 

propostas curriculares, ou em outras, em épocas diferentes da atuação do 

coordenador nesta função, pode haver um desconhecimento do mesmo sobre como 

os programas têm avançado na perspectiva das subdimensões que obtiveram 

desempenho significativamente melhor para cursos que não participam dos 

programas. Por outro lado, o fato do coordenador conhecer, ou mesmo participar dos 

programas, pode ter contribuído para uma avaliação mais crítica destes critérios pelo 

conhecimento dos desafios impostos nas experiências vivenciadas para uma efetiva 

reorientação da formação, o que não pode ser avaliado por coordenadores de cursos 

que não desenvolvem os programas. 

De uma forma ou de outra, fica evidente a necessidade da reflexão e da 

avaliação sobre o impacto efetivo dos programas de reorientação da formação nos 

currículos, extrapolando as experiências isoladas, para que as modificações e 

inovações trazidas por eles sejam reproduzidas na modificação das práticas da 

academia e dos serviços, abrangendo um maior número de estudantes, docentes, 

profissionais e a própria comunidade. Tais experiências são extremamente 

importantes no contexto de cada instituição, mas o próximo passo tem que ser dado. 

Batista et al. (2014) destacaram o importante papel do professor inserido nos 

programas de reorientação de ser o elo que une as experiências inovadoras e exitosas 

realizadas nestes e a transformação das práticas formadoras nos currículos, uma vez 

que ainda são poucos os estudantes participantes dos programas e perceptíveis as 

habilidades e conhecimentos galgados por estes. Ressaltaram ainda que, pelos 

benefícios claramente produzidos, é necessário haver um compromisso para a 

reprodução dessas ações em defesa da formação no e para o SUS, durante todo o 

curso. 

Ao se analisar os resultados da correlação dos valores médios atribuídos pelos 

coordenadores de cursos nas dimensões e subdimensões entre si, várias 

significâncias estatísticas foram ou não encontradas. Serão aqui discutidas aquelas 

que, além da significância estatística, possuem significância teórica, com base na 

literatura atual. 
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A dimensão perfil do egresso se correlacionou positivamente e 

significativamente com todas as outras dimensões, o que se é esperado para uma 

dimensão que representa o perfil desejado ao cirurgião-dentista formado e que vai 

para o mercado de trabalho que o espera com todas as exigências atuais para a 

modificação da realidade de saúde da população. Segundo estudo do Ministério da 

Saúde sobre a aderência dos cursos de Odontologia às DCN, um dos pontos que mais 

dificultam a incorporação das orientações e princípios colocados no documento é a 

ausência de uma real concepção dos professores, coordenadores e diretores de curso 

sobre como conduzir o conceito filosófico do perfil desejado a uma aplicabilidade 

curricular que desenvolva as competências e habilidades requeridas. (BRASIL, 2006). 

Como esperado pela correlação significativa entre os valores médios obtidos 

pela avaliação das dimensões, os valores médios atribuídos pelos coordenadores na 

maioria das subdimensões de Perfil do egresso e Orientação do cuidado à saúde 

também se correlacionaram positiva e significativamente. Isso não ocorreu com a 

subdimensão “Diagnóstico”, uma vez que só apresentou correlação positiva 

significativa com a subdimensão “Crítico /Reflexivo”.  

A área de diagnóstico pode ser eminentemente técnica, desconsiderando o 

exercício da integralidade do cuidado posta nas características do perfil do egresso 

proposto pelas DCN. Estar o critério “Diagnóstico” correlacionado o com um perfil 

“Crítico/reflexivo” na percepção de coordenadores de curso da região nordeste já 

representa um avanço, mesmo que incipiente, uma vez que ainda tem se perpetuado 

nas instituições formadoras o modelo conservador centrado em aparelhos e 

tecnologias altamente especializadas dependentes de procedimentos e equipamentos 

de apoio diagnóstico, buscando apenas uma evidência eficiente deste (CECCIM, 

FEUERWERKER, 2004b). Um exemplo disto é a persistência nos dias atuais do 

diagnóstico tardio de câncer bucal na atenção primária à saúde, gerando 

preocupantes dados de morbidade e mortalidade que poderiam ser evitados com 

procedimentos simples para a prevenção e diagnóstico precoce, revelando um 

despreparo dos profissionais que deveriam ter formação generalista, inserindo a 

patologia bucal e a estomatologia na prática clínica. (ANDRADE et al., 2014). 

Entre dimensões e subdimensões, a única correlação positiva e significativa da 

avaliação dos coordenadores sobre “Equipe de saúde bucal” foi com “Capaz de 

compreender a realidade social”. Segundo Zanetti, Oliveira e Mendonça (2012), a 

divisão do trabalho odontológico no Brasil historicamente tem vivido anomalias no 
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processo de profissionalização, consequente ineficácia do trabalho em equipe no 

SUS, particularmente na atenção básica, além de disputas interpretativas da 

regulamentação das profissões, mesmo após a lei 11.889/2008, causadas 

principalmente pelo excedente de cirurgiões-dentistas na composição da força de 

trabalho odontológico no país. Tal situação é também refletida e se torna reflexo da 

formação profissional, pela escassa ou inexistente vivência em equipe durante a vida 

acadêmica, fator também observado durante as entrevistas do estudo piloto. Como 

consequência, a inabilidade para o trabalho a ser desenvolvido nas equipes de saúde 

bucal por falta de capacitação destes profissionais para uma nova proposta de 

trabalho no SUS, geram contratações precárias, instabilidades da força de trabalho 

frente à população e ausência profissional, em momentos imprescindíveis para o 

desenvolvimento do modelo de cuidado requerido neste nível de atenção (MATTOS, 

et al., 2014). 

Ao se correlacionar a dimensão Perfil do Egresso com Integração ensino-

serviço, apenas a subdimensão “Autônomo” não esteve correlacionada com 

“Atividades de estágio”, “Vivências no SUS” e com a própria dimensão Integração 

ensino-serviço. Tal constatação pode decorrer, frente às mudanças do mercado 

profissional odontológico nas últimas décadas, com visível transição do mercado 

liberal para a prestação de serviços no setor privado e principalmente público, de que 

a percepção sobre a autonomia profissional do cirurgião dentista possa ter sofrido 

modificações. Em estudo realizado por Freitas (2007), a autonomia foi colocada 

mediante a esta questão de transição de mercados e, na fala de todos os cirurgiões-

dentistas entrevistados, houve referência à associação entre autonomia profissional e 

a concepção profissional liberal, uma vez que o status e o prestígio social da profissão 

estão postos à distância do social e próximo à obtenção de vantagens profissionais. 

A autora ressalta ainda o papel da universidade enquanto instituição formadora de 

profissionais para a sociedade, em romper com esta orientação, mediante uma crítica 

à profissão e consequente superação da visão fragmentada de seus membros. 

Em outra perspectiva, a autonomia ainda é um desafio para a formação 

pautada no modelo pedagógico tradicional, centralizado na figura do professor e na 

passividade do estudante. Isso acontece não apenas para academia, mas também 

para os serviços, inclusive no âmbito da gestão, o que foi também mencionado nas 

entrevistas durante o estudo piloto. Para Azevedo et al. (2013), a concepção político-

pedagógica adotada pelas instituições de ensino propicia em maior ou menor 
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intensidade o desenvolvimento da autonomia do estudante e seu comprometimento 

com as mudanças necessárias, à medida em que interfere diretamente na efetividade 

ou não das políticas de saúde. Esta concepção está diretamente relacionada à 

oportunidade de desenvolvimento de um perfil profissional, inclusive autônomo, no 

contexto real das práticas de saúde, como reflete Meyer, Félix e Vasconcelos (2013, 

p.863): 

“... entendemos que espaços e momentos cotidianos de atenção (e 
também de gestão) em saúde constituem-se como cenas de ensino-
aprendizagem em que atuam pedagogias terapêuticas, pedagogias 
organizacionais, pedagogias corporais. Ou seja, processos de 
trabalho no campo da saúde tendem a fomentar a realização de 
projetos pedagógicos articulados com o objetivo de incorporar hábitos 
e valores que possam dar suporte à sociedade mais ampla, entendida 
como corpo social; que possam preparar, moral e fisicamente, homens 
e mulheres, tendo por base uma educação de seus corpos, uma 
educação eficiente na produção de corpos. ” 

  

Quando comparadas as subdimensões de Perfil do egresso e Abordagem 

pedagógica, “Cenários de aprendizagem” só apresentou correlação positiva e 

significativa com “Humanista”. Há de se considerar para este resultado a possibilidade 

de que a diversificação dos Cenários de aprendizagem pode estar contribuindo para 

a formação de um profissional mais humanizado, na visão do coordenador dos cursos 

avaliados. Esta mesma constatação foi feita por Moysés et al. (2003), ao usarem a 

diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem como estratégia para favorecer 

a integração da formação à realidade social, no desenvolvimento de uma prática 

educativa humanizada, ressaltando a necessidade de diversificação não apenas de 

locais onde se realizam as práticas profissionais, mas a diversificação de sujeitos 

envolvidos e do conteúdo destas práticas.   

Ao discutirem de forma crítica e para além das suas banalizações e 

reducionismos os conceitos de humanização e humanidades na formação de 

profissionais de saúde, Marco et al. (2013) relatam um trabalho que vem sendo 

desenvolvido há vários anos no campo da graduação em medicina que trabalha com 

diversas técnicas e recursos metodológicos tanto no plano formal (pequenos grupos, 

mobilizações psicodramáticas, laboratório de comunicação com vídeofeedback 

interativo etc.), como no plano do conteúdo (recurso a diferentes fontes de 

conhecimento do campo científico como disciplinas psicológicas, sociológicas, 

antropológicas;  quanto manifestações ligadas à arte, tais como literatura, teatro, 

cinema). 
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Da mesma forma, a avaliação dos coordenadores sobre “Articulação ensino-

pesquisa e extensão” não esteve alinhada à avaliação da maior parte das habilidades 

do perfil do egresso, a não ser à subdimensão “Crítico/Reflexivo”, o que pode significar 

que oportunidade de se vivenciar diversas experiências de produção do conhecimento 

e aplicação deste em experiências na comunidade pode contribuir para a formação 

de um profissional mais crítico e reflexivo. Desta forma, continua como desafio posto 

para a universidade brasileira rever a sua relação com o conhecimento de forma 

crítica, criativa e competente a fim de tratá-lo como processo (pertinente e relevante) 

e não como produto (retórico e meramente repetitivo), mediador da educação da 

cidadania e da democracia para suprimento das lacunas que a sociedade tem 

enfrentado. (SEVERINO, 2009). 

Embora as avaliações das dimensões Orientação do cuidado à saúde e 

Integração ensino-serviço tenham obtido uma correlação positiva e significativa entre 

si, nas subdimensões “Diagnóstico em saúde bucal”, “Tratamento odontológico” e 

“Equipe de saúde bucal”, esta correlação não aconteceu com “Atividades de estágio” 

e “Vivências no SUS”, nem com a própria dimensão Integração ensino-serviço. Isto 

pode estar relacionado ao fato do restante das subdimensões de Orientação do 

cuidado à saúde, a saber, “Enfoque epidemiológico”, “Promoção de saúde” e 

“Multiprofissionalidade” estarem mais comumente apreendidas no cotidiano dos 

estágios e vivências no SUS.  

Entretanto, esta constatação traz preocupações relacionadas em como a 

dicotomia entre a clínica e a saúde coletiva na formação odontológica ainda pode estar 

fortemente presente nos cursos da região Nordeste, desafio posto nesta fase de 

transição entre mudanças de práticas pedagógicas e de cuidado na formação de 

profissionais de saúde. As próprias entrevistas no estudo piloto ressaltam que muitas 

das inovações nos cursos ainda estão restritas à área da saúde coletiva. Noro e 

Torquato (2011) apontam como grande desafio para os cursos de Odontologia a 

formação de profissionais na perspectiva não apenas biológica da clínica, mas 

também em sua dimensão ampliada, a fim de que as conquistas no SUS se tornem 

uma realidade social. Entretanto, constataram em seu estudo que a maioria dos 

estudantes de uma instituição do Nordeste brasileiro possui um maior interesse nas 

práticas clínicas tradicionais, mesmo quando inseridos no sistema de saúde, o que 

possivelmente é estimulado pela grande quantidade de disciplinas eminentemente 

clínicas nos cursos de Odontologia. 
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Há, portanto, a necessidade de superação da dicotomia “formação geral versus 

formação específica”, por meio da incorporação da diversidade, contradições e 

tensões do cotidiano das instituições a fim de galgar uma formação mais politizada e 

preparada para os desafios da realidade brasileira, superando o imaginário 

profissional voltada unicamente para práticas clínicas especializadas e abrangendo 

as políticas públicas não apenas na área da Saúde Coletiva. (SECCO; PEREIRA, 

2004). 

Ainda, outro desafio colocado para este resultado é a necessidade da formação 

técnica-profissional do cirurgião-dentista ultrapassar os muros das instituições de 

ensino, para que, igualmente às ações coletivas e de promoção da saúde, as ações 

curativas e reabilitadoras também se relacionem com os serviços de saúde durante a 

formação profissional, porém numa perspectiva integral e não dicotômica, mais perto 

da realidade igualmente integral de necessidades do cuidado em saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidades. Finkler, Caetano e Ramos (2011) alertam que não 

é fato do estágio ser extramuros que assegurará aderência às DCN, se não houver 

garantia de integração com o mundo do trabalho, de articulação com o SUS e de 

envolvimento durante toda a formação. 

Desta forma, Werneck et al. (2010) apontam para os riscos de se compreender, 

e confundir, o estágio preconizado nas DCN com prática intramuros, reproduzindo, 

sob o nome de estágio curricular supervisionado, práticas tradicionais, com ênfase em 

aspectos tecnicistas e biologicistas sem potência para alcançar as mudanças 

propostas. Ao contrário, defendem o espaço dos serviços públicos de saúde e o 

mundo do trabalho como aspectos centrais de uma nova prática pedagógica, com 

potencial para se alcançar um perfil profissional com consciência crítica e capacidade 

de compreender a realidade e intervir sobre ela. 

 

Apesar dos valores de avaliação para a dimensão Orientação do cuidado à 

saúde terem se correlacionado positiva e significativamente com os valores de 

avaliação da dimensão Abordagem pedagógica, na percepção dos coordenadores 

sobre seus cursos, muitas foram as correlações não significativas entre estas 

subdimensões. Chama a atenção o fato de que as subdimensões “Cenários de 

aprendizagem” e “Articulação ensino-pesquisa-extensão” da dimensão Abordagem 

pedagógica não obtiveram correlação significativa em suas avaliações com nenhuma 
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avaliação de subdimensão ou com a avaliação da própria dimensão Orientação do 

cuidado à saúde.  

Esta observação pode estar relacionada ao fato de que nem sempre a 

diversificação dos Cenários de aprendizagem, assim como a articulação ensino-

pesquisa-extensão são evidenciados de forma abrangente na formação de 

profissionais de saúde, sendo uma realidade ainda distante para muitos cursos. Moita 

e Andrade (2009) defendem que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão ainda não é levada em consideração na prática de muitos docentes, seja 

porque na graduação a ênfase é dada para o ensino, ou na pós-graduação à pesquisa, 

obtendo-se, na maioria das vezes, relações duais de prática ensino-pesquisa. 

 Um exemplo contrário foi vivenciado por Moimaz et al. (2010), que realizaram 

amplo projeto acadêmico em cinco municípios da região Noroeste de São Paulo, 

tendo como cenário de ensino-pesquisa o SUS. Tratou-se de um laboratório de 

aprendizagem e de pesquisa que produziu ciência a partir da vivência in loco da 

realidade e contribui para uma formação humanitária baseada em cenários reais, 

alcançando resultados positivos para a melhoria da gestão por meio de parcerias entre 

universidade e serviços, fortalecendo e consolidando políticas públicas de saúde. Os 

autores concluem que: “O processo ensino-pesquisa-extensão realizado com a 

imersão dos sujeitos em cenários reais possibilita a integração universidade-

comunidade, ampliando a inserção social.” (MOIMAZ et al., 2010 p.71). 

Outro exemplo na literatura que articulou de forma exitosa ensino-pesquisa-

extensão foi a proposta pedagógica para disciplinas dos cursos de Medicina e 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense, denominada “Trabalho de Campo” 

que tem como pressuposto geral o uso de metodologias ativas por meio de uma 

relação dinâmica entre teoria e prática ao proporcionar uma interação e reflexão com 

o mundo do trabalho e a realidade vivenciada. (RIBEIRO et al., 2013). 

A avaliação da subdimensão “Diagnóstico” só obteve correlação positiva e 

significativa com Abordagem pedagógica por meio da subdimensão “Currículo 

integrado”, o que é esperado para uma área transversal na formação em odontologia, 

onde a integração expressa um fortalecimento da importância do diagnóstico em todas 

as complexidades de cuidado. Entretanto, mesmo a experiência de integração 

curricular acontecer principalmente em clínicas integradas dentro dos cursos de 

Odontologia, fato também observado no estudo piloto, não houve correlação 

significativa entre a avaliação de “Currículo integrado” e “Tratamento Odontológico”. 
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Os desafios vivenciados a partir das experiências já realizadas desta integração 

podem ter determinado a não correlação entre estes aspectos. Neste sentido, Toassi 

et al. (2012b p.538) alertam sobre os obstáculos a serem transpostos numa reforma 

curricular que visa a integração: 

“É preciso considerar que o processo de reforma curricular no curso 

de Odontologia não foi e não está sendo uma construção fácil. O 
embate entre a inércia e as demandas do futuro tem de acontecer no 
presente. Assim, muitas dificuldades e discordâncias marcaram e 
marcam esse momento. Tais discordâncias não podem ser vistas 
somente como problemas, mas, sim, como aspectos processuais do 
pensamento curricular. Em determinadas situações conjunturais, 
impasses de maior densidade tornaram-se mais visíveis. A questão é: 
estão preparados (instituição, professores, estudantes e coordenador) 
para uma nova abordagem curricular comprometida com o pensar, ler, 

fazer e sentir o currículo integrado?” (TOASSI et al., 2012b) 
 

Ainda em relação às dimensões Orientação do cuidado à saúde e Abordagem 

pedagógica, a avaliação da subdimensão “Metodologias ativas” só obteve correlação 

significativa com “Promoção de saúde” e “Multiprofissionalidade”. Existe uma 

tendência da utilização de metodologias ativas predominantemente na área de saúde 

coletiva, o que pode ter contribuído para este resultado. Ainda é um desafio a 

mudança da perspectiva pedagógica tradicional para áreas mais técnicas, 

representadas pelas subdimensões “Diagnóstico” e “Tratamento odontológico”, que 

não alcançaram correlação significativa com “Metodologias ativas”. Para Marin et al. 

(2010), este movimento de mudança para uma nova construção pedagógica em saúde 

é contra hegemônico e paradigmático, devido às práticas de ensino e cuidado 

permanecerem ligadas ao modelo tradicional e fragmentado e ser explícita a 

necessidade de incorporação de novas tecnologias que contemplem a integralidade, 

a diversidade, a globalização e a incerteza do cotidiano real dos profissionais de 

saúde. 

A interdisciplinaridade vem sendo uma das propostas mais frequentes das 

mudanças curriculares com relação às abordagens pedagógicas avançadas, uma vez 

que é ampliada a capacidade humana de compreender a realidade e os problemas 

que nela se apresentam. (SILVA et al., 2009). Para uma profissão tradicionalmente 

clínica como a Odontologia, o melhor desempenho em atividades de aprendizagem, 

inclusive clínicas, acontecerá quando estas forem comunicadas no contexto dos 

problemas, situações e ambiente de trabalho em que serão utilizados, buscando uma 
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inter-relação entre professor, estudante e ambiente de aprendizagem. 

(HENDRICSON, 2012). 

A única subdimensão de Abordagem pedagógica que apresentou correlação 

positiva e significativa em sua avaliação com “Atividades de estágio” e “Vivências no 

SUS” e com a própria dimensão Integração ensino-serviço foi a subdimensão 

“Desenvolvimento docente”. Em estudo realizado por Bonfim, Goulart e Oliveira (2014) 

com alunos-docentes da área da saúde que cursavam pós-graduação latu sensu em 

formação docente, as autoras observaram no discurso dos mesmos que, após o 

curso, a maioria dos participantes passou a valorizar os alunos-trabalhadores do SUS. 

Constataram ainda que os indicadores de avaliação da formação docente em questão 

traduziram compromissos e atitudes de grande amplitude para uma nova postura com 

relação à saúde coletiva, diferentemente do modelo tradicional que tiveram em sua 

própria formação. Durante as entrevistas, esta experiência prévia no ensino tradicional 

também foi apontada como um dos fatores dificultadores para a mudança da postura 

centralizadora do professor. 

O novo papel docente na área da saúde deve estar alinhado à sua nova missão 

de reorientação da formação de profissionais de saúde, o que inclui mudanças nos 

aspectos relacionados às práticas pedagógicas, às práticas curriculares, à integração 

com os serviços de saúde, à orientação do cuidado na perspectiva da integralidade e 

da promoção de saúde, todos voltados para o desenvolvimento do perfil do egresso 

preconizado nas DCN. Em meio à complexidade desta nova condição, torna-se 

inerente a necessidade de serem modificados também os processos de seleção e 

recrutamento de docentes pelas instituições de ensino, tendo em vista que os critérios 

atuais se mostram impotentes para revelar e sublinhar as competências necessárias, 

o que pode pôr em risco as inovações presentes nos novos cursos e a própria 

sobrevivência dos projetos pedagógicos. (MACHADO; MACHADO; VIEIRA, 2011) 

Há de serem revistas as estratégias de formação e capacitação docente, seja 

no âmbito dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), ou por 

meio da oferta e incentivo às atividades de desenvolvimento docente pelas 

instituições. Em pesquisa realizada com docentes de Odontologia de uma instituição 

estadual de ensino do sul do país, Lazzarin, Nakama e Cordoni-Júnior (2010) 

observaram que a maioria dos docentes entrevistados, apesar de possuírem titulação 

de mestrado ou doutorado, não têm formação específica em educação, 

desenvolvendo suas atividades como professor com base nos modelos prévios que 
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conheceu durante a sua formação estudantil, modificados por seus interesses, 

experiência e bom senso, uma vez que programas de mestrado e doutorado 

privilegiam a especialização com ênfase na preparação para a pesquisa, na maioria 

das vezes com a oferta de apenas uma disciplina da área pedagógica. Esta 

constatação também mencionada nas entrevistas do estudo piloto. 

Um efetivo projeto de mudança curricular vai exigir das escolas de Odontologia 

um esforço na implementação de programas integrais de desenvolvimento docente 

que proporcionem a descoberta de novas habilidades educativas e que também 

modifique os critérios de avaliação, promoção e estabilidade docente. (LICARI, 2007). 

As avaliações das dimensões Integração ensino-serviço e Abordagem 

pedagógica foram as únicas nas quais não foi verificada correlação significativa entre 

si. Esta não correlação pode demonstrar a dificuldade da mudança na abordagem 

pedagógica da formação de profissionais de saúde ir além da própria sala de aula. 

Reflexões precisam ser feitas sobre como a vivência nas práticas do serviço precisam 

ser metodologicamente planejadas e trabalhadas, a fim de serem alcançados os 

objetivos educacionais para o desenvolvimento de competências e habilidades 

almejadas.  

Nessa perspectiva, os vínculos com o SUS não são por si só indicativos que o 

ensino-aprendizagem esteja sendo desenvolvido em cenários reais de prática 

juntamente com profissionais, gestores e usuários como coparticipantes do ensino no 

planejamento, execução e avaliação dos serviços prestados. No contexto da 

integração ensino-serviço, novos termos podem ser atribuídos a práticas tradicionais, 

numa aparente adequação às DCN. (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011). Desta 

forma, mudar-se-iam os espaços, mas a abordagem que estimula a aprendizagem 

não seria modificada, correndo-se o risco de se estar dentro da realidade dos serviços 

ou da comunidade, mas com uma visão ainda limitada do modo de se produzir o 

cuidado pela ausência do exercício da crítica, reflexão, autonomia e aprendizagem 

significativa.  

Quando a avaliação do desempenho dos cursos atribuída pelos coordenadores 

nas dimensões e na avaliação geral foi comparada com as notas do ENADE e com 

CPC referentes ao ano de 2013, não foi observada correlação significativa para 

nenhuma das dimensões e nem para a avaliação geral. Tal constatação reforça a 

justificativa inicial deste trabalho, sobre a necessidade, para além dos instrumentos 

normativos, de outros dispositivos avaliativos que subsidiem a perspectiva das 
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inovações requeridas pelas DCN, no contexto de cada instituição. Bittencourt et al. 

(2010) sugerem que outros quesitos específicos poderiam ser contemplados na 

avaliação do CPC dos cursos, tais como pesquisa na graduação, integração entre os 

cursos de graduação e pós-graduação, avaliação dos projetos pedagógicos dos 

cursos, realização de atividades complementares e de extensão, nível de 

empregabilidade dos alunos, oportunidades de estágios viabilizadas pelo curso, além 

da inclusão de mais itens do questionário socioeconômico. 

Finalmente, observou-se forte correlação positiva e significativa entre as 

avaliações realizadas pelos coordenadores em todas as dimensões e a avaliação 

geral do curso, demonstrando coerência entre as dimensões, subdimensões e 

critérios validados e seus respectivos pesos para a composição do instrumento 

proposto neste estudo de avaliação da formação em saúde.  

O presente estudo apresenta como limitação metodológica o fato de ser o 

coordenador o único sujeito de investigação. Em contraposição, colocou-se como 

objetivo e prioridade uma avaliação com referência regional, a fim de que esta 

percepção traga respostas mais representativas e esclarecedoras aos 

questionamentos a respeito dos caminhos da formação do cirurgião-dentista na 

região, em que se pese, dentro do tempo estabelecido para este estudo, várias 

dificuldades em se realizar, com o número de instituições propostas e sem 

financiamento, a coleta de dados com um maior número e uma maior 

representatividade dos sujeitos envolvidos na formação de cirurgiões-dentistas, tais 

como professores e estudantes, compondo uma amostra significativa.  

Em revisão bibliográfica sobre estudos de educação em Odontologia no Brasil, 

Casotti, Ribeiro e Gouvêa (2009) observaram que as pesquisas estudadas incluíam 

vários dos sujeitos envolvidos com o processo de formação: docentes, discentes, 

coordenadores de curso, usuários e egressos; destacando-se a atenção para os 

discentes, futuro profissional e que deve ocupar o centro interlocutor da reflexão sobre 

a sua formação. Sugere-se, portanto, que propostas investigativas incluindo outros 

sujeitos componham o desenho de estudos posteriores. 

Vale ressaltar que os desafios para novas propostas de investigação estão em 

estudos que tenham uma maior abrangência de representatividade de atores 

envolvidos com a formação odontológica, a fim de que possa ser proposta uma 

classificação de desempenho a partir do instrumento desenvolvido. Ainda, espera-se 

que novas pesquisas se utilizem das abordagens aqui testadas em estudos de caso, 
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isolados ou não, aprofundando os critérios apresentados neste estudo para fins de 

que estas avaliações tragam retornos significativos para a formação em saúde.  

Almeja-se que os critérios desenvolvidos, validados e aplicados possam 

também contribuir para uma prática efetiva da autoavaliação dos cursos de 

Odontologia no Brasil, assim como de outros cursos da área da saúde, uma vez que 

as DCN apresentam similaridades entre os perfis desejados para os egressos dos 

cursos desta área, assim como entre as exigências para uma formação que responda 

às necessidades de saúde da população brasileira. 

Em que se pese todos os avanços trazidos pelas DCN para a orientação da 

formação profissional em Odontologia, sugere-se após de mais uma década de sua 

implantação, frente às constatações ou não do êxito de suas orientações para as 

mudanças curriculares, que estas sejam revistas, a exemplo do que aconteceu para 

os cursos de Medicina no ano de 2014 (BRASIL, 2014b), visando um maior 

esclarecimento de pontos importantes na condução do processo formativo que não 

ficam muito claros e abrem oportunidade para interpretações diferentes de uma 

mesma proposta. 

Inesgotáveis seriam ainda as discussões pertinentes a cada uma destas 

subdimensões e dimensões reunidas na proposta de avaliação aqui apresentada. 

Trata-se de uma abertura para perspectivas mais abrangentes e mais complexas de 

acompanhamento e aprimoramento da formação de profissionais de saúde e que 

possam cumprir com o papel mais desafiador dos estudos ou ações avaliativas, o de 

proporcionar um redirecionamento das práticas em busca de um efetivo impacto na 

qualidade de saúde e de vida das pessoas.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O instrumento final proposto neste estudo, legitimado pelos diversos atores que 

compuseram as etapas de construção e validação, representa uma alternativa 

diferenciada de avaliação da formação de cirurgiões-dentistas e de outros 

profissionais de saúde, ao possibilitar uma avaliação por um maior número de 

aspectos, por meio de indicadores válidos, mais sensíveis e específicos, e passíveis 

de serem verificados por fontes acessíveis, legítimas e mais próximas do cotidiano 

dos espaços formadores, permitindo maior aproximação entre métodos avaliativos da 

formação em saúde e realidade da efetivação das DCN. 

 

Os resultados do estudo piloto indicam a possibilidade de se verificar por meio 

dos critérios validados e utilizando diferentes instrumentos de pesquisa construídos e 

metodologias de análise, avanços e limitações curriculares frente à proposta de 

reorientação da formação recomendada pelas DCN e apontam para desafios e 

caminhos já percorridos nessa busca.  

 

Na percepção de seus coordenadores, os cursos de Odontologia da região 

nordeste obtiveram um bom desempenho em todas as dimensões e na avaliação geral 

proposta, independentemente da categoria administrativa das instituições às quais 

pertencem. Os cursos que não participam de programas de reorientação da formação 

foram, de maneira geral, melhor avaliados por seus coordenadores, o que necessitou 

de uma discussão cuidadosa sobre o contexto em que esses programas são 

desenvolvidos e em que grau os coordenadores estão envolvidos nele, mas alerta 

sobre a necessidade de reflexão sobre o real impacto destes incentivos para as 

mudanças curriculares. Finalmente, a não correlação entre a avaliação das dimensões 

e subdimensões do instrumento desenvolvido e validado e os últimos indicadores de 

avaliação e regulação dos cursos (ENADE e CPC 2013), reforça a relevância desta 

nova proposta de avaliação para a formação em Odontologia com base nas DCN, 

colocando em foco importantes fatores do cotidiano real dos processos e ambientes 

de aprendizagem, o que foi tão bem evidenciado nas interpretações das relações ou 

não relações observadas entre as subdimensões.  
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
Projeto de Pesquisa: Reorientação da formação em cursos de Odontologia do nordeste 
brasileiro: avaliação a partir das diretrizes curriculares nacionais 
Pesquisadores Responsáveis: Luiz Roberto Augusto Noro 
                                                    Talitha Rodrigues Ribeiro Fernandes Pessoa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Convidamos o(a) senhor(a) para participar do estudo que tem como objetivo avaliar os 

cursos de graduação Odontologia da região nordeste brasileira após as mudanças 

curriculares e criação de novos cursos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

especificamente para a etapa de validação da matriz de critérios de avaliação por meio da 

técnica de consenso de experts (método Delphi). 

Os benefícios em participar deste estudo são de caráter coletivo no sentido de 
reorientar a formação dos cirurgiões-dentistas, em particular em nossa região. Desta forma, 
solicitamos sua colaboração em participar de preenchimento da matriz com os critérios 
levantados inicialmente para a avaliação proposta pelos pesquisadores com base nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. A matriz será enviada e, após preenchida, devolvida via 
correio eletrônico.  

A sua participação é voluntária, sem consequências por não participação ou 
desistência, em qualquer época da pesquisa. O registro da participação neste estudo será 
mantido em sigilo. Solicitamos sua permissão para apresentar os resultados desta etapa do 
estudo em eventos científicos e em revistas da área da educação e da saúde, que, por ocasião 
da publicação, o participante não será identificado.  

Os pesquisadores estarão à disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. Caso necessite de mais informações sobre este 
estudo, por favor, contate a Profª. Talitha Rodrigues Ribeiro Fernandes Pessoa ou Prof. Luiz 
Roberto Augusto Noro do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN pelo 
telefone (84)3215-4133 e do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes pelo 
telefone (84) 3342-5003. 
 
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Após ter sido informado(a) 
sobre os objetivos, procedimentos da pesquisa e de como será a minha participação no 
trabalho e da responsabilidade da pesquisadora de manter meu nome em sigilo quando da 
divulgação dos resultados, AUTORIZO a minha participação no estudo. 
 
                                                                                       
 
Nome do(a )Participante da pesquisa                                           Assinatura 
 
 
 
Luiz Roberto Augusto Noro 

 

 
 
 

                                  
Data:____/____/______ 
 

  



172 

 

APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
 
Projeto de Pesquisa: Reorientação da formação em cursos de Odontologia do nordeste 
brasileiro: avaliação a partir das diretrizes curriculares nacionais 
Pesquisadores Responsáveis: Luiz Roberto Augusto Noro 
                                                    Talitha Rodrigues Ribeiro Fernandes Pessoa 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o(a) senhor(a) para participar do estudo que tem como objetivo avaliar os 

cursos de graduação Odontologia da região nordeste brasileira após as mudanças 
curriculares com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais.   

Os benefícios em participar deste estudo são de caráter coletivo no sentido de 
reorientar a formação dos cirurgiões-dentistas, em particular em nossa região. Desta forma, 
solicitamos sua colaboração em participar de preenchimento de questionário e realização de 
entrevista para discussão sobre o modo como se dão a organização do curso, características 
do perfil do formando, a integração ensino-serviço e as mudanças na formação considerando 
as Diretrizes Curriculares Nacionais. Os encontros serão virtuais via recursos do Google Docs 
para os questionários e do Skype para as entrevistas, nas quais as opiniões serão gravadas 
utilizando gravador digital de voz. Não haverá custo algum para o entrevistado na utilização 
dos recursos citados, apenas a verificação da disponibilidade dos equipamentos necessários. 
Informamos que os riscos de constrangimento durante as entrevistas são mínimos e, a 
qualquer momento, a pesquisadora estará disponível para esclarecimento de qualquer dúvida 
em relação ao conteúdo e objetivo das perguntas do roteiro de entrevista. 

A sua participação é voluntária, sem consequências por não participação ou 
desistência, em qualquer época da pesquisa. O registro da participação neste estudo será 
mantido em total sigilo. Para garantia do anonimato do entrevistado, estes serão identificados 
por números e/ou códigos, evitando qualquer caracterização relativa à instituição, curso, 
cidade ou unidade federativa a qual pertence.  Desta forma, solicitamos sua permissão para 
apresentar os resultados em eventos científicos e em revistas da área da educação e/ou 
saúde, que, por ocasião da publicação, o participante da mesma forma não será identificado.  

Os pesquisadores estarão à disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa. Caso necessite de mais informações sobre este 
estudo, por favor, contate a Profª. Talitha Rodrigues Ribeiro Fernandes Pessoa ou Prof. Luiz 
Roberto Augusto Noro do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN pelo 
telefone (84)3215-4133 e do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes (CEP-
HUOL) pelo telefone (84) 3342-5003. 
 
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Após ter sido informado(a) 
sobre os objetivos, procedimentos da pesquisa e de como será a minha participação no 
trabalho e da responsabilidade da pesquisadora de manter meu nome em sigilo quando da 
divulgação dos resultados, AUTORIZO a minha participação no estudo. 
 
                                                                                         
      Aceito participar da pesquisa 
      Não aceito participar da pesquisa 
 
Data: (gerada automaticamente pelo questionário on-line) 
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APÊNDICE C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
Projeto de Pesquisa: Reorientação da formação em cursos de Odontologia do nordeste brasileiro: avaliação a partir das diretrizes 
curriculares nacionais 
 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO 
 
 

ASPECTOS DCN / Subdimensões DCN / CRITÉRIOS VALIDADOS PPC 

1. PERFIL DO EGRESSO 

Art. 3º- O curso de graduação em Odontologia tem como perfil do formado 

egresso/profissional o Cirurgião dentista, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no 
rigor técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde 
bucal da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da 
realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 
transformação da realidade em benefício da sociedade.                                                                                

 

Generalista 

No campo coletivo, desenvolve ações de promoção de saúde e de gestão dos 
serviços, ao mesmo tempo em que, no campo individual, realiza a prevenção, 
diagnóstico, planejamento e tratamento odontológico dos principais problemas 
bucais. 

 

Humanista 

Oferta atendimento de qualidade com acolhimento, escuta qualificada, visão 
ampliada do sujeito e de suas necessidades de cuidado, articulando os avanços 
tecnológicos com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho, 
construindo trocas solidárias e comprometidas com a produção de saúde na 
relação com usuários e outros profissionais, baseado em princípios éticos. 

 

Autônomo 
Toma decisões tanto em procedimentos clínicos como em situações de gestão e 
trabalho coletivo, com segurança e habilidade. 

 

Crítico/reflexivo 
Problematiza e avalia situações de natureza individual e/ou coletiva e propõe 
alternativas para solução a partir do conhecimento científico e da reflexão 

 

Capaz de compreender a realidade 
social 

Identifica o contexto social no qual desenvolve sua prática profissional, respeitando 
as caraterísticas da população e procurando soluções adequadas a esta realidade. 
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2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES   

2.1 Competências Gerais   

2.1.1 Atenção à saúde 

Art. 4º - I Atenção á saúde: os profissionais de saúde, dentro do seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 
profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 
contínua com as demais instancias do sistema de saúde. Sendo capaz de pensar 
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para 
os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 
padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 
responsabilidade da atenção á saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, 
com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo. 

 

Enfoque epidemiológico 
Estrutura curricular organizada a partir da realidade epidemiológica da região e do 
país, com base nas necessidades de saúde da população. 

 

Promoção de saúde 
Compreensão da determinação social do processo saúde-doença e 
desenvolvimento de estratégias abrangentes para a ampliação de escolhas 
saudáveis com base nas condições de vida de indivíduos e da população. 

 

Diagnóstico 
Uso de tecnologias e visão integral do indivíduo para subsidiar o diagnóstico de 
todas as doenças bucais. 

 

Tratamento odontológico 
Solução dos problemas bucais mais prevalentes e das necessidades do sujeito, 
com enfoque integral. 

 

2.1.2 Tomada de decisões 

Art.4º II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 
eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem 
possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

 

2.1.3 Comunicação 

Art. 4º- III Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e 

devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 
com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 
comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, 
pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 
informação. 

 

2.1.4 Liderança 

Art. 4º - IV Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em 
vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 
responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 
gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 
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2.1.5 Administração e gerenciamento 

Art. 4º - V Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos 

a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 
trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que 
devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 
lideranças na equipe de saúde; 

 

Equipe de saúde bucal 
Desenvolvimento de atividades com pessoal auxiliar (auxiliar em saúde bucal ou 
técnico em saúde bucal) possibilitando o trabalho em equipe. 

 

Multiprofissionalidade 

Desenvolvimento de atividades de orientação ao cuidado multiprofissional e 
interdisciplinar com alunos, técnicos ou profissionais da mesma área (técnicos de 
prótese dentária) e/ou de outras áreas da saúde (técnicos de enfermagem, 
agentes comunitários, etc.), prevendo a integralidade das ações de saúde. 

 

2.1.6 Educação Permanente 

Art. 4º- VI Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 

aprender continuamente tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta 
forma, os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter 
responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios 
das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições 
para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos 
serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 
internacionais. 

 

3. CONTEÚDOS CURRICULARES   
(Inserir os nomes dos componentes curriculares, 

número absoluto e percentual por área) 

3.1 Ciências Biológicas e da Saúde 

Art. 6º I - Ciências Biológicas e da saúde: incluem-se os conteúdos (teóricos e 

práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da 
estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às 
situações decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática 
assistencial de Odontologia. 

 

3.2 Ciências Humanas e Sociais 

Art. 6º II - Ciências Humanas e Sociais: incluem-se os conteúdos referentes às 

diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a 
compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 
processo saúde-doença. 

 
 
 
 
 
 

3.3 Específicos da área 

Art. 6º III - Ciências Odontológicas – incluem-se os conteúdos (teóricos e 
práticos) de: Propedêutica clínica, onde serão ministrados conhecimentos de 
patologia bucal, semiologia e radiologia. Clínica odontológica, onde serão 

ministrados conhecimentos de materiais dentários, oclusão, dentística, 
endodontia, periodontia, prótese, implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-
maxilo-faciais. Odontologia pediátrica, onde serão ministrados conhecimentos 

de patologia, clínica odontopediátrica e de medidas ortodônticas preventivas. 
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4. ESTÁGIOS E ATIVIDADES   

4.1 Estágio Curricular: 

Art. 7º - A formação do Cirurgião Dentista deve garantir o desenvolvimento de 

estágios curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser 
desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do 
processo de formação.  

 

Atividades de estágio 

Desenvolvido em atividades clínicas individuais e ações coletivas em espaços fora 
do âmbito da IES, articuladas com o SUS, formalizada por convênio e 
supervisionada por professores de todas as áreas, desde os primeiros semestres 
do curso. 

 

% em relação à carga horária total 

Art. 7 A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 
20% da carga horária total do Curso de Graduação em Odontologia proposto, 

com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação. 

 

 Vivências no SUS 

Atividades desenvolvidas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, 
compreendendo o fluxo da rede, o planejamento e avaliação de serviços e as 
competências profissionais em cada nível, possibilitando a compreensão da 
amplitude e complexidade do SUS, seus princípios e diretrizes. 

 

4.2 Atividades Complementares 

Art. 8º- O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia deverá 

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior 
deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo 
estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a 
distância, a saber:  

 

Monitoria monitorias e estágios;  

Iniciação Científica (Pesquisa) programas de iniciação científica;  

Extensão (Inclui PET) programas de extensão;  

Estudos Complementares estudos complementares e  

Cursos em outras áreas afins cursos realizados em outras áreas afins.  

5. ORGANIZAÇÃO DO CURSO   

Práticas Pedagógicas (Metodologia do 
ensino) 

Art. 9º- O Curso de Graduação em Odontologia deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 
apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-
aprendizagem. Art. 13º III - Utilizar metodologias de ensino/aprendizagem, que 

permitam a participação ativa dos alunos neste processo e a integração dos 
conhecimentos das ciências básicas com os das ciências clínicas e, instituir 
programas de iniciação científica como método de aprendizagem. 

 

Metodologias Ativas 
Processo educativo baseado em novas estratégias de ensino que possibilitem a 
reflexão e estimulem a criatividade na resolução de problemas, bem como o 
trabalho em equipe. 
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Papel do professor 
Facilitador da aprendizagem, gestor do conhecimento e articulador de atividades 
que promovam o aprendizado do aluno. 

 

Desenvolvimento docente 
Promoção constante de atividades de formação do corpo docente na área 
pedagógica e na integração dos conteúdos da várias áreas de conhecimento. 

 

Cenários de aprendizagem 
Aprendizado baseado em múltiplas fontes de conhecimento como bibliotecas, 
ambientes virtuais, comunidade, órgãos de planejamento, gestão e vigilância, 
escolas, creches, espaços sociais, além das unidades de saúde. 

 

Avaliação processual do 
aprendizado do aluno 

Art. 14 § 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as 
Diretrizes Curriculares. 
Baseada nas competências e habilidades previstas, de caráter formativo e 
participativo (incluindo a auto-avaliação), realizada com a finalidade de 
acompanhar sistematicamente e contribuir para o aprendizado do aluno. 

 

Articulação ensino-pesquisa-
extensão 

Art. 9º- Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do 

estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão/assistência. 
Envolvimento da pesquisa e da extensão como estratégias curriculares que 
proporcionam formação integral do estudante. 

 

Regime do curso 

Art. 11º - A organização do Curso de Graduação em Odontologia deverá ser 

definida pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada 
anual, seriada semestral, sistema de créditos ou modular. 

 

TCC 
Art. 12º - Para conclusão do Curso de Graduação em Odontologia, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. 
 

Integração curricular (Aproximação 
básico e clínico) 
 
Currículo Integrado 

Art. 13º II - aproximar o conhecimento básico da sua utilização clínica; viabilização 

pela integração curricular.  
Competências e habilidades organizadas em unidades de aprendizagem com 
complexidade crescente ao longo do processo de formação, articulando ciências 
biológicas, da saúde, humanas e sociais com a Odontologia. 

 

Flexibilização curricular 

Art 13º Parágrafo único. É importante e conveniente que a estrutura curricular do 

curso, preservada a sua articulação, contemple mecanismos capazes de lhe 
conferir um grau de flexibilidade que permita ao estudante desenvolver/trabalhar 
vocações, interesses e potenciais específicos (individuais).  
Flexibilidade, inclusive de carga horária, no cumprimento do currículo para que os 
estudantes possam criar caminhos próprios de desenvolvimento de vocações, 
interesses e potenciais específicos. 

 

6. ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

  

Critérios, instrumentos, periodicidade 
de avaliação do curso 

Art. 14 § 2º O Curso de Graduação em Odontologia deverá utilizar metodologias 

e critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino aprendizagem 
e do próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica 
curricular definidos pela IES à qual pertence. 
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APENDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 
Projeto de Pesquisa: Reorientação da formação em cursos de Odontologia do 
nordeste brasileiro: avaliação a partir das diretrizes curriculares nacionais 
 

 
QUESTIONÁRIO ON-LINE PARA COORDENADORES DE CURSO 

 
 
1. CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Sexo 

Feminino 
Masculino 

 

Idade (em anos) __________ 
 
Ano de formatura (conclusão da graduação) __________ 
 
Maior titulação  

Graduado 
Especialista 
Mestre 
Doutor 

Área da maior titulação_________________ 
 
Função 
Qual a função que desempenha na instituição de ensino? 

Coordenador 
Outro:____________________ 

Há quanto tempo ocupa este cargo? ______________________ 
 
Regime de trabalho 
Qual seu regime de trabalho na instituição de ensino? 

Horista 
Tempo parcial 

  Tempo integral 
 
Atividade Profissional 
Trabalha em outro local? 

Sim      Sobre o outro local de trabalho 
Qual atividade? _____________________________________ 
Qual a carga horária? __________________ 

Não  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 
 
Instituição ________________________________________________________ 
 
Ano da última mudança curricular ______________________ 
 
Horários de funcionamento do curso  

Diurno 
Vespertino 
Noturno 

 
 
Participação em programas para reorientação da formação 
O curso participa(ou) de quais propostas para reorientação da formação? 

VER SUS 
APRENDER SUS 
PRÓ-SAÚDE 
PET-SAÚDE 
Residência Multiprofissional em Saúde 
Não participou de programas 
Outro: ________________________________________________  

 
Cenários de aprendizagem  
Que serviços públicos de saúde os estudantes têm a oportunidade de utilizar como 
cenário de prática durante o curso? 
Marque todas que se aplicam. 

Unidade Básica de Saúde/Unidade Saúde da Família 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) /Ambulatório 
Unidades de Pronto Atendimento 
Hospitais 
Órgãos de vigilância em saúde 
Órgãos de gestão e administração dos serviços de saúde 
Conselhos de saúde 
Espaços sociais (escolas, creches, associações comunitárias etc.) 
Outro: ________________________________________________ 

 
Em que períodos do curso ocorre a inserção dos alunos nos campos de prática do 
SUS? 

Em todos os períodos 
Em alguns períodos específicos* 
Somente nos últimos períodos* 
A IES não oferece campos de prática no SUS 

 
Especifique os períodos de inserção dos estudantes na rede de serviços 
Semestres:   

 
 
 
 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
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3. QUESTIONÁRIO 
 
O questionário está organizado em quatro dimensões: Perfil do Egresso, Orientação 
do Cuidado em Saúde, Integração Ensino-Serviço e Abordagem Pedagógica e suas 
respectivas subdimensões. Em cada uma das subdimensões, favor referir uma nota 
de 1 a 10 de acordo com a sua percepção de como o curso está enquadrado dentro 
do critério apresentado. 
 
 
DIMENSÃO: PERFIL DO EGRESSO 
Avalie o perfil do cirurgião-dentista que sai da instituição com a atual formação 
ofertada no curso. 
 
Generalista 
No campo coletivo, desenvolve ações de promoção de saúde e de gestão dos 
serviços, ao mesmo tempo em que, no campo individual, realiza a prevenção, 
diagnóstico, planejamento e tratamento odontológico dos principais problemas 
bucais. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Humanista 
Oferta atendimento de qualidade com acolhimento, escuta qualificada, visão 
ampliada do sujeito e de suas necessidades de cuidado, articulando os avanços 
tecnológicos com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho, 
construindo trocas solidárias e comprometidas com a produção de saúde na relação 
com usuários e outros profissionais, baseado em princípios éticos. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Autônomo 
Toma decisões tanto em procedimentos clínicos como em situações de gestão e 
trabalho coletivo, com segurança e habilidade. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Crítico/reflexivo 
Problematiza e avalia situações de natureza individual e/ou coletiva e propõe 
alternativas para solução a partir do conhecimento científico e da reflexão. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Capaz de compreender realidade social 
Identifica o contexto social no qual desenvolve sua prática profissional, respeitando 
as caraterísticas da população e procurando soluções adequadas a esta realidade. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DIMENSÃO: ORIENTAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE 
Avalie como ocorre a orientação do cuidado em saúde no curso em cada um dos 
critérios apresentados. 
 
Enfoque epidemiológico 
Estrutura curricular organizada a partir da realidade epidemiológica da região e do 
país, com base nas necessidades de saúde da população. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Promoção de saúde 
Compreensão da determinação social do processo saúde-doença e 
desenvolvimento de estratégias abrangentes para a ampliação de escolhas 
saudáveis com base nas condições de vida de indivíduos e da população. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Diagnóstico 
Uso de tecnologias e visão integral do indivíduo para subsidiar o diagnóstico de todas 
as doenças bucais. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Tratamento odontológico 
Solução dos problemas bucais mais prevalentes e das necessidades do sujeito, com 
enfoque integral. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Equipe de saúde bucal  
Desenvolvimento de atividades com pessoal auxiliar (auxiliar em saúde bucal ou 
técnico em saúde bucal) possibilitando o trabalho em equipe. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Multiprofissionalidade 
Desenvolvimento de atividades de orientação ao cuidado multiprofissional e 
interdisciplinar com alunos, técnicos ou profissionais da mesma área (técnicos de 
prótese dentária) e/ou de outras áreas da saúde (técnicos de enfermagem, agentes 
comunitários, etc.), prevendo a integralidade das ações de saúde. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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DIMENSÃO: INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO 
Avalie a integração ensino-serviço no curso para cada critério apresentado. 
 
Atividades de estágio 
Desenvolvido em atividades clínicas individuais e ações coletivas em espaços fora 
do âmbito da IES, articuladas com o SUS, formalizada por convênio e supervisionada 
por professores de todas as áreas, desde os primeiros semestres do curso. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Vivências no SUS 
Atividades desenvolvidas em todos os níveis de atenção do sistema de saúde, 
compreendendo o fluxo da rede, o planejamento e avaliação de serviços e as 
competências profissionais em cada nível, possibilitando a compreensão da 
amplitude e complexidade do SUS, seus princípios e diretrizes. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
DIMENSÃO: ABORDAGEM PEDAGÓGICA 
Avalie a abordagem pedagógica utilizada no curso em cada um dos critérios 
apresentados. 
 
Metodologias ativas 
Processo educativo baseado em novas estratégias de ensino que possibilitem a 
reflexão e estimulem a criatividade na resolução de problemas, bem como o trabalho 
em equipe. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Papel do professor 
Facilitador da aprendizagem, gestor do conhecimento e articulador de atividades que 
promovam o aprendizado do aluno. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Desenvolvimento docente 
Promoção constante de atividades de formação do corpo docente na área 
pedagógica e na integração dos conteúdos das várias áreas de conhecimento. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Cenários de aprendizagem 
Aprendizado baseado em múltiplas fontes de conhecimento como bibliotecas, 
ambientes virtuais, comunidade, órgãos de planejamento, gestão e vigilância, 
escolas, creches, espaços sociais, além das unidades de saúde. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Currículo integrado 
Competências e habilidades organizadas em unidades de aprendizagem com 
complexidade crescente ao longo do processo de formação, articulando ciências 
biológicas, da saúde, humanas e sociais com a Odontologia. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Avaliação processual do aprendizado do aluno 
Baseada nas competências e habilidades previstas, de caráter formativo e 
participativo (incluindo a autoavaliação), realizada com a finalidade de acompanhar 
sistematicamente e contribuir para o aprendizado do aluno. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Flexibilização curricular 
Flexibilidade, inclusive de carga horária, no cumprimento do currículo para que os 
estudantes possam criar caminhos próprios de desenvolvimento de vocações, 
interesses e potenciais específicos. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Articulação ensino-pesquisa-extensão 
Envolvimento da pesquisa e da extensão como estratégias curriculares que 
proporcionam formação integral do estudante. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

CONTRIBUIÇÕES PARA A PESQUISA (Apenas para o estudo piloto) 
Como trata-se da fase de estudo-piloto, avalie este instrumento de pesquisa e 
responda as questões que seguem abaixo. 
 
Com que tipo de dificuldade você se deparou frequentemente ao responder 
este questionário? 

Formatação inadequada do questionário 
Desconhecimento do conteúdo das questões 
Abordagem inadequada das questões 
Falta de clareza/dificuldade de compreensão das questões 
Não tive dificuldades 
Outro: ________________________________________________________ 

 
Caso tenha tido dificuldades ao responder o questionário, favor especificá-las 
e descrevê-las no espaço abaixo: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Quais sugestões teria para melhorar este instrumento? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Obrigado pela colaboração com o nosso estudo!
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APÊNDICE E 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA COM COORDENADORES 
 

Orientações:  
Respostas referentes ao que predomina no curso, podendo ser dado ênfase a diferentes situações que melhor retratem o curso. 
Interromper, perguntar, pedir esclarecimento a qualquer momento da entrevista. 
 

 
DIMENSÃO: PERFIL DO EGRESSO 

SUBDIMENSÕES Critérios/Padrão esperado na imagem objetivo Pergunta Aspectos importantes 

Generalista 

No campo coletivo, desenvolve ações de 
promoção de saúde e de gestão dos serviços, ao 
mesmo tempo em que, no campo individual, 
realiza a prevenção, diagnóstico, planejamento e 
tratamento odontológico dos principais problemas 
bucais. 

- Que atividades realizadas no curso 
contribuem para que os estudantes tenham 
uma formação de um profissional que seja 
generalista? 

- Desenvolvimento de atividades de 
promoção à saúde, prevenção, 
diagnóstico e tratamento; 
- Atividades coletivas e individuais; 
- Vivência na gestão e planejamento 
serviços; 
- Trabalha na perspectiva da abordagem 
integral do indivíduo. 

Humanista 

Oferta atendimento de qualidade com 
acolhimento, escuta qualificada, visão ampliada do 
sujeito e de suas necessidades de cuidado, 
articulando os avanços tecnológicos com melhoria 
dos ambientes de cuidado e das condições de 
trabalho, construindo trocas solidárias e 
comprometidas com a produção de saúde na 
relação com usuários e outros profissionais, 
baseado em princípios éticos. 

- Que atividades realizadas no curso 
contribuem para que os estudantes tenham 
uma formação de um profissional que seja 
humanista? 

- Humanização abordada de forma 
transversal no curso, em atividades 
coletivas e individuais; 
- Humanização trabalhada em seus 
aspectos teóricos e metodológicos, não 
apenas empíricos; 
- Política nacional de humanização; 
- Aspectos éticos trabalhados para todas 
as ações profissionais; 
- Identificar os aspectos éticos na teoria 
(isolada em disciplinas) e na prática; 
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Autônomo 
Toma decisões tanto em procedimentos clínicos 
como em situações de gestão e trabalho coletivo, 
com segurança e habilidade. 

- Que atividades realizadas no curso 
contribuem para que os estudantes tenham 
uma formação de um profissional que seja 
autônomo? 

- No desenvolvimento de atividades 
profissionais, o estudante tem 
oportunidade de tomar decisões, mesmo 
que sob supervisão e/ou posterior revisão 
do professor/tutor; 
- Identificar as estratégias pedagógicas 
usadas no curso para o desenvolvimento 
da autonomia, em atividades de cuidado e 
de gestão. 

Crítico/reflexivo 

Problematiza e avalia situações de natureza 
individual e/ou coletiva e propõe alternativas para 
solução a partir do conhecimento científico e da 
reflexão 

- Que atividades realizadas no curso 
contribuem para que os estudantes tenham 
uma formação de um profissional que seja 
crítico e reflexivo? 

- Abordagem de metodologias 
problematizadoras; 
- O estudante exposto a situações 
concretas do cotidiano; 
- Dimensão cognitiva, relacionar a 
problematização com o referencial teórico 
para se chegar a um desfecho da 
situação; 
- identificar outras estratégias. 

Capaz de compreender 
realidade social 

Identifica o contexto social no qual desenvolve sua 
prática profissional, respeitando as caraterísticas 
da população e procurando soluções adequadas a 
esta realidade. 

- Que atividades realizadas no curso 
contribuem para que os estudantes tenham 
uma formação de um profissional que seja 
capaz de compreender a realidade social? 

- Vivência dos diversos contextos de 
realidade social; 
- Planejamento e ações de saúde 
baseados na realidade dos indivíduos e 
não nas tecnologias científicas de ponta 
apenas; 
- Compreensão dos determinantes sociais 
de saúde e da necessidade de ações de 
promoção de saúde. 
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DIMENSÃO: ORIENTAÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE 

SUBDIMENSÕES Critérios/Padrão esperado na imagem objetivo Pergunta Aspectos importantes 

Enfoque epidemiológico 
Estrutura curricular organizada a partir da realidade 
epidemiológica da região e do país, com base nas 
necessidades de saúde da população. 

- A estrutura curricular é organizada a 
partir da realidade epidemiológica da 
região e do país? 
- Como são trabalhados os dados 
epidemiológicos no curso? 

- Escolha dos problemas de saúde e bucais 
abordados no curso de acordo com a maior 
prevalência e incidência na região/país; 
- Ações coletivas planejadas de acordo 
com evidências epidemiológicas. 
- Necessidade epidemiológica 
vinculada/considerada para o planejamento 
e oferta dos serviços de saúde do curso. 

Promoção de saúde 

Compreensão da determinação social do processo 
saúde-doença e desenvolvimento de estratégias 
abrangentes para a ampliação de escolhas 
saudáveis com base nas condições de vida de 
indivíduos e da população. 

- Em que atividades no curso você 
identifica a formação para ações de 
Promoção de saúde? 

 

- Vivência em atividades de promoção de 
saúde, com enfoque intersetorial de ações. 
- Enfoque na educação em saúde; 
- Envolvimento com o movimento de 
Participação Popular. 
- Determinação social da saúde. 

Diagnóstico  
Uso de tecnologias e visão integral do indivíduo para 
subsidiar o diagnóstico de todas as doenças bucais. 

- Em que atividades no curso você 
identifica a formação para ações de 
Diagnóstico? 

 

- Histórico de vida considerado; 
- Tecnologias disponíveis para diagnóstico: 
exames laboratoriais, de imagem, histo-
patológicos etc. 
- Planejamento clínico/definição do plano 
de tratamento; 
- Registro do prontuário e comunicação 
entre as clínicas e serviços de referência; 
- Humanização. 

Tratamento odontológico 
Solução dos problemas bucais mais prevalentes e 
das necessidades do sujeito, com enfoque integral. 

- Em que atividades no curso você 
identifica a formação para ações de 
Tratamento Odontológico? 

 

- Oportunidade de executar a maioria 
tratamentos odontológicos; 
- Humanização; 
- Oportunidade de vivenciar tratamentos de 
acordo com o perfil do egresso; 
- Visão integral do indivíduo, sem 
fragmentação em especialidades. 

Equipe de saúde bucal 
Desenvolvimento de atividades com pessoal auxiliar 
(auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal) 
possibilitando o trabalho em equipe. 

- Quais as oportunidades que o graduando 
tem em praticar o trabalho em equipe de 
saúde bucal? 

 

- com ASB 
- com TSB e ASB 
Em atividades coletivas e individuais 
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Multiprofissionalidade 

Desenvolvimento de atividades de orientação ao 
cuidado multiprofissional e interdisciplinar com 
alunos, técnicos ou profissionais da mesma área 
(técnicos de prótese dentária) e/ou de outras áreas 
da saúde (técnicos de enfermagem, agentes 
comunitários, etc.), prevendo a integralidade das 
ações de saúde. 

- O curso oferta alguma atividade 
multidisciplinar/multiprofissional? Qual? 

 

Vivência multiprofissional em atividades de 
promoção, prevenção, construção de 
projetos terapêuticos,em âmbito individual 
e/ou coletivo; 
Planejamento e gestão dos serviços. 
- Identificar se nas atividades curriculares 
obrigatórias e/ou programas/projetos 
específicos. 

 

DIMENSÃO: INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO 

SUBDIMENSÕES Critérios/Padrão esperado na imagem objetivo Pergunta Aspectos importantes 

Atividades de estágio 

Desenvolvido em atividades clínicas individuais e 
ações coletivas em espaços fora do âmbito da IES, 
articuladas com o SUS, formalizada por convênio e 
supervisionada por professores de todas as áreas, 
desde os primeiros semestres do curso. 

 

- Como o estágio supervisionado está 
regulamentado no curso? Como a IES se integra 
com o serviço?  
 
- Como se dá a inserção dos estudantes na rede 
de serviços? A partir de que período do curso essa 
inserção inicia?  
 
- Que atividades são realizadas nos diversos 
estágios? 
 
 

- Convênio formal entre a IES e o 
órgão de gestão dos serviços, 
obedecendo o previsto na lei dos 
estágios; 
- Verificar realização de planejamento 
prévio das atividades pedagógicas, 
com participação do serviço; 
- Estágios para atividades coletivas, no 
âmbito da atenção básica; 
- Estágios para atividades clínicas 
individuais; 
- Estágios na gestão dos serviços. 
- Identificar se há supervisão do 
professor nas diferentes atividades e 
como se dá esta supervisão.  
- Identificar como se desenvolvem as 
atividades iniciais nos serviços;  
- Inserção dos estudantes no início do 
curso. 
 

Vivências no SUS 

Atividades desenvolvidas em todos os níveis de 
atenção do sistema de saúde, compreendendo o 
fluxo da rede, o planejamento e avaliação de 
serviços e as competências profissionais em cada 

- Quais os Cenários de aprendizagem ofertados no 
SUS? Compreendem todos os níveis de atenção?  
 
- Os serviços ofertados (clínicas, exames, 
procedimentos especializados, laboratórios etc.) 

- Identificar os cenários: Atenção 
básica, secundária, terciária, gestão. 
- Verificar a existência de 
planejamento e integração das 
atividades nos diferentes cenários.  
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nível, possibilitando a compreensão da amplitude e 
complexidade do SUS, seus princípios e diretrizes. 

no curso estão dentro da rede de 
referência/regulação do SUS? 
 
 
- Há uma complexidade crescente durante o 
curso?  
 
- Existe participação conjunta no planejamento e 
avaliação dos serviços? 
 
 
- Os alunos conseguem compreender a 
complexidade do SUS em sua organização, 
princípios e diretrizes? De que forma são 
trabalhados os marcos conceituais do Sistema de 
saúde? 
 

- A instituição está presente e contribui 
no planejamento e avaliação dos 
serviços, ao menos daqueles em que 
insere os estudantes; 
- Os estudantes tem a oportunidade de 
participar e/ou vivenciar atividades de 
planejamento e avaliação de serviços 
de saúde. 
- Serviços ofertados estão em 
comunicação com a rede SUS e o 
fluxo de referência e contra-referência 
acontece efetivamente; 
- Caso não interligada ao SUS, 
identificar como é o fluxo dos usuários 
dentro da instituição e como os 
estudantes vivenciam e reconhecem a 
importância de mecanismos de 
referência e contra-referência. 
- Identificar como nas práticas e/ou na 
teoria são trabalhados os conceitos e 
princípios do SUS. 
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DIMENSÃO: ABORDAGEM PEDAGÓGICA 

SUBDIMENSÕES Critérios/Padrão esperado na imagem objetivo Pergunta Aspectos importantes 

Metodologias ativas 

Processo educativo baseado em novas estratégias 
de ensino que possibilitem a reflexão e estimulem a 
criatividade na resolução de problemas, bem como 
o trabalho em equipe. 

- Qual a metodologia de 
ensino-aprendizagem 
predominante no curso? 

METODOLOGIAS 
- Quais estratégias de ensino inovadoras podem ser 
sinalizadas? Acontecem na maioria das disciplinas ou de 
forma pontual? Como são desenvolvidas atividades com 
base na problematização ou PBL, TBL etc?  
- Privilegia o trabalho em grupo com problemas no centro da 
discussão ou individualmente centrado em conteúdos a 
serem “absorvidos” pelos alunos?  
- É estimulada a troca de saberes entre alunos e 
professores? De que forma? 
- Estimula a autonomia e responsabilização do estudante 
pelo seu aprendizado? Como? 
TEORIA 
-  Como se dá a organização das atividades teóricas e das 
atividades práticas? Identificar se há dicotomia teoria-prática. 
Caso positivo, conduzir a entrevista pensando nas duas 
abordagens: 
- Nas aulas teóricas o espaço privilegiado é a sala de aula 
ou existem outros?  
- As atividades são predominantemente expositivas ou 
trabalha-se em grupos?  
- Quantos professores estão envolvidos nas aulas teóricas? - 
- Qual a quantidade de alunos por disciplina? 
PRÁTICA 
- Nas aulas práticas, quais os espaços mais utilizados?  
- Em laboratórios clínicos, o que predomina é a execução de 
procedimentos posteriormente à aula teórica?  
- Em clínica, o que é priorizado a execução de 
procedimentos ou o planejamento dos casos clínicos?  
- Nas clínicas integradas a orientação preferencial é por área 
de conhecimento?  
- Em ações na comunidade ou serviços externos como são 
desenvolvidas as atividades? Existe participação de outras 
orientações além do professor? Qual a relação professor-
aluno (número)? 
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Papel do professor 
Facilitador da aprendizagem, gestor do 
conhecimento e articulador de atividades que 
promovam o aprendizado do aluno. 

- Qual o papel do professor 
no processo de 
aprendizagem dos alunos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Qual a autonomia que o 
professor tem em sua 
disciplina? 

- Capacidade de escuta do professor; 
- Sensível às necessidades individuais dos estudantes; 
- Identificar se predomina o estudo centrado no professor, 
com ênfase na exposição oral, sendo o responsável pela 
transmissão do conhecimentos, na maioria das vezes para 
turmas com vários alunos; 
- Professor como reflexo de conduta ética e profissional; 
- Mantém bom relacionamento com os alunos, estimulando a 
aprendizagem; 
- Estimula os alunos a buscarem os conhecimentos; 
- Utiliza processos avaliativos que buscam a inclusão do 
estudante no processo de aprendizagem; 
 
- Tem flexibilidade e planejamento das estratégias de ensino; 
- Como é cobrada a coerência entre a proposta pedagógica 
do curso e o desenvolvimento da mesma pelo professor 
(acompanhamento sistemático, avaliação institucional); 
- Qual o suporte da avaliação do professor pelo aluno 
(avaliação institucional) para o acompanhamento das 
atividades pedagógicas do curso? 

Desenvolvimento docente 
Promoção constante de atividades de formação do 
corpo docente na área pedagógica e na integração 
dos conteúdos da várias áreas de conhecimento. 

- Como você caracteriza os 
professores com relação ao 
comprometimento com o 
curso e à condução 
pedagógica?  
 
- É ofertada alguma 
formação pedagógica para 
os docentes?  
 

- Contexto do professor não somente em relação ao curso; 
- Como você identifica o compromisso/envolvimento do corpo 
docente com o curso? 
- Quais as principais limitações do corpo docente em relação 
à formação pedagógica? 
- Como estas limitações induzem ações de formação? 
- Identificar momentos de formação pedagógica (se 
sistemáticas ou pontuais); 
- Como é a participação dos professores nestas atividades? A 
maioria participa? (Identificar adesão dos professores) 
- Assessoria pedagógica: curso ou da IES? 
- Existência de momentos de educação permanente e 
integração entre os docentes? 

Cenários de 
aprendizagem 

Aprendizado baseado em múltiplas fontes de 
conhecimento como bibliotecas, ambientes virtuais, 
comunidade, órgãos de planejamento, gestão e 
vigilância, escolas, creches, espaços sociais, além 
das unidades de saúde. 

- Em que outros espaços 
ocorre o aprendizado do 
aluno além de salas de 
aula, laboratórios e 
clínicas? 

- Identificar cenários diversificados/ exploração de recursos 
didáticos pedagógicos. 
- Frequência destas atividades (fazer conexão com o 
questionário). 
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Currículo integrado 

Competências e habilidades organizadas em 
unidades de aprendizagem com complexidade 
crescente ao longo do processo de formação, 
articulando ciências biológicas, da saúde, humanas 
e sociais com a Odontologia. 

- Como os conteúdos de 
ciências biológicas, da 
saúde, humanas e sociais 
com as ciências 
odontológicas.se articulam 
no currículo do curso?  
 
- Como se dá a 
comunicação/integração 
entre ciclo básico e 
profissionalizante no curso? 

- Identificar a estrutura curricular por meio do projeto 
pedagógico do curso. 
- Verificar se há articulação dos conteúdos, se por módulos, 
clínicas de integração ou componentes curriculares isolados.  
- Como se dá o planejamento dos professores das diferentes 
áreas do conhecimento? 
- Integra as dimensões fundamentais da vida no processo 
formativo: trabalho, ciência e cultura? 
- Permite problematizar os fenômenos, buscando 
compreendê-los em múltiplas perspectivas, respondendo ao 
perfil crítico, reflexivo, capaz de compreender a realidade? 
- Aprendizagens que possibilitam a compreensão da 
realidade, desenvolvendo condições para transformá-la; 
- Desenvolve o processo ensino-aprendizagem de forma que 
os conceitos sejam apreendidos como sistemas de relações 
de uma realidade concreta que se pretende 
explicar/compreender; 
- “ênfase em unidades temáticas centradas em determinados 
problemas, colaborativamente  planificadas pelos professores 
e pelos estudantes, enquadradas por uma comunidade de  
sala de aula democrática e informadas pelo conhecimento 
proveniente de diversas fontes dentro e para além das 
disciplinas académicas tradicionais” 
- Como se dá a articulação dos vários atores da academia na 
“atualização” do currículo do curso? 
 

Avaliação processual do 
aprendizado do aluno 

Baseada nas competências e habilidades previstas, 
de caráter formativo e participativo (incluindo a auto-
avaliação), realizada com a finalidade de 
acompanhar sistematicamente e contribuir para o 
aprendizado do aluno. 

- Como é realizada a 
avaliação dos estudantes? 
 
- Como você identifica a 
contribuição significativa da 
avaliação para o processo 
de aprendizagem do aluno? 

- Como é medido o desempenho dos alunos? 
(regulamentação); 
- Provas tradicionais; 
- Identificar outras estratégias; 
- Considera a auto-avaliação e/ou avaliação entre pares? 
- Identificar como é realizada avaliação prática e de campo; 
- Avaliação de competências e habilidades de acordo com o 
perfil do egresso; 
- Identificar se há retorno para o estudante sobre sua 
avaliação e estratégias individuais para reorientação da 
aprendizagem; 
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- Como o processo avaliativo orienta a formação, permitindo 
construção de conhecimento a partir das dúvidas/ansiedades 
dos alunos. 

Flexibilização curricular 

Flexibilidade, inclusive de carga horária, no 
cumprimento do currículo para que os estudantes 
possam criar caminhos próprios de desenvolvimento 
de vocações, interesses e potenciais específicos. 

- Quais as formas de 
oportunizar a flexibilização 
curricular? 

- Componentes optativos 
- Como o aluno é orientado para a definição dos componentes 
optativos; 
- Quais os componentes optativos mais presentes nos 
históricos escolares; Por que? 
- Quanto são observadas as vocações, interesses e 
potenciais específicos. 
- Aproveitamento de carga horária de atividades de pesquisa, 
extensão, eventos científicos etc. 
- Disponibilidade de carga horária para realizar atividades de 
interesse. 
- Existem “áreas verdes” no currículo? – estudo individual, 
elaboração de trabalhos, “viver”... 

Articulação ensino-
pesquisa-extensão 

Envolvimento da pesquisa e da extensão como 
estratégias curriculares que proporcionam formação 
integral do estudante. 

- São proporcionadas para 

o estudante as atividades 

de ensino, pesquisa e 

extensão? 

 

- Você identifica alguma 

estratégia de articulação 

entre ensino, pesquisa e 

extensão que vise a 

formação integral do 

estudante? Como se dá 

esta articulação? 

 

- Como são oportunizadas as atividades: 
  - de pesquisa (iniciação científica, participação em 
programas, participação em projetos) 
  - de extensão (programas, projetos, ações, atividades) 
  - de ensino (monitoria) 
- Identificar estratégias para articulação das atividades de 
ensino-pesquisa-extensão. 
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