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Centro de Pesquisas em Odontologia Social: 48 de história 
A implantação do SUS trouxe inúmeras repercussões para as instituições e 
trabalhadores do ensino em saúde, observar e refletir sobre a alteração no fazer é 
imprescindível para a tomada da consciência da dimensão que a reforma sanitária 
trouxe para o cotidiano da Universidade. Será realizado o relato de experiência dos 
trabalhadores do Centro de Pesquisas em Odontologia Social da UFRGS sobre o 
fazer ao longo seus quase 50 anos, tendo como objetivo historiar e refletir sobre os 
desafios do cotidiano de trabalho. O resultado esperado é o da reflexão sobre o 
cotidiano do trabalho segundo uma linha de tempo. Criado em 1967, fruto de um 
convênio firmado entre a Organização Mundial de Saúde, o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, O CPOS é hoje um órgão auxiliar da Faculdade de Odontologia 
que se mantém como um palco de reflexões e ações em Saúde Bucal Coletiva.  
Tendo sua criação baseada na sensibilidade social, consciência crítica e capacidade 
inovadora de seus fundadores, seus membros atuaram na luta pela reforma sanitária 
e construção do SUS. Iniciativas de ensino e pesquisa em espaços para a atenção 
em saúde bucal na comunidade/Módulo de Serviço Comunitário na Lomba do 
Pinheiro/RS, formação de pessoal auxiliar em saúde bucal e participação em fóruns 
sociais foram a tônica durante quase 30 anos. As alterações no ensino e nos 
cenários de prática em saúde exigiram mudanças no fazer por parte da equipe que 
passou a desempenhar papel na área de ensino, de pesquisa e de prestação de 
serviços de projetos vinculados ao SUS.  
 

 
 

 


