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Trabalhos Científicos

o EMBATE Do pRocEsso DE tMpLANTAçÃo DE urn cuRnicuuo MoDULAR NA
eoucnçÃo supERloR EM oDolrrolocrA

Autg. res:
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Claus Dieter Stóbaus - PUCRS

fixo Principal:

Saúde e Seguridade Social

Sub-Tema: Educação e Ensino na Saúde

O propósito da pesquisa (iese de Doutorado) foi compÍeender o desenvolümento do procêsso de canstÍução e

implantaÉo de um currículo modular pârâ o Curso de Odontologia, baseado nas Direirizes CuÍrÍculares

Nâcionais, em uma universidade comunitária no Sul do Brasil. DentÍo desta temátic€. foi apresentada a

perspectiva dos estudantes, dos prolessorês e da equipe direliva da Universidade. A metodologia qualitativa

ulilizou um Estudo de Caso, cujo campo dê investigação íoram os depoimentos de participenies da reforma

curículaÍ no referido curso de gÍaduação em Odontoìogia. A coletâ de dados aconteceu por meio de entrevistas,

âo longo de nove mesês, em que participaram os discentes de Odontologia (curÍículo modular). os doc€ntes e a

equipe diretivã dâ Universidade. Alem das entrevisias, a coletâ de dados incluiu a análise documental e a

obsêrvação (regìstros em diário de campo). Os dados foÍam anâlisados por meio da Análisê TeÍuâl Disçursiva,

pÍoposta pôr Moraes e Galiazzi (2007). Os resultados ficaram cúntemplados nas seguinles categorias: 1) O

processo de reforma cúfficular: a proposta possível de mudança na íormaÉo: 2) As tensóes do prccêsso: a

diferença entrê a teoria pensada e a realidade percebida; 3) O caminhar do processo e seus avanços; 4) A

vivência do cuÍrículo integÍado: um processo continuo de aprendizagem e supeÍação; 5) O cuÍso de odontologia:

o que vemos para o íuturo? Foí observado um longo e complexo pÍocesso de elaboÍaÉo dâ nova estrutura

cuÍricular, especiâlmente no que se rêferiu à participação e motivâÉo de professores no côlegiado do cuÍgo de

Odontologra. Houve diÍiculdades no entendamenlo da propostâ poí professores e estudantes. AÌnda ass'm. o

método pÍoposto foi bem Íecebido e avaliado pelos estudanles nos diferentes semestres do curso. Os nós de

maior densidade do processo de mudançâ curricular incluÍram a falta dê integralidade organização e

comunicação denlro dos módulos e entre os módulos. o desconhecimento, por partê dos professores, da

proposla cunicular; - forma de coniratação dos proÍessoÍes na instiluição; a dificuldâde no processo de avaliação

dos êstudanlesì o despÍeparo do coordenador do curso e a falta de capacilaÉes para o colegiado do cuÍso de

Odontologia. Há necessidade d. retoáaa responsável na côndução do procêsso de reform€ curriculaÍ e de úma

gestão mais pâÍtilhada e coleliva na UniveÍsidade.
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