
MONITORIA À DISTÂNCIA NA ÁREA DE ENDODONTIA 

 

RESUMO 

 

Este relato tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante monitoria na 

Faculdade de Odontologia com auxílio de Bolsa de Educação à Distância. O período de vigência 

foi de março de 2011 até agosto de 2011. As atividades compreenderam acompanhamento das 

atividades docentes em Clínica de Graduação da Faculdade de Odontologia e também a 

elaboração e planejamento de atividade de educação à distância. As atividades presenciais 

foram desenvolvidas na Clínica Odontológica Integrada I, da Faculdade de Odontologia da 

UFRGS. Participaram desta disciplina, 47 acadêmicos de graduação. Dentre as atividades, foram 

observadas a execução de tratamentos de menor complexidade que abrangeram o 

atendimento de pacientes que apresentavam dentes com necessidade de intervenção 

endodôntica. Foram realizados em média 2 tratamentos endodônticos por aluno totalizando 

94, sendo realizados geralmente em duas a três sessões de atendimento. O acompanhamento 

destas atividades permitiu um maior desenvolvimento das habilidades de diagnóstico e 

treinamento clínico. Estas atividades ressaltaram a importância do desenvolvimento de um 

programa de educação continuada para acadêmicos e profissionais que atuam na área de 

Odontologia. Iniciou-se então a elaboração de um projeto de educação continuada, na 

modalidade educação à distância. O objetivo geral do projeto será desenvolver atividades de 

integração entre os Cirurgiões-Dentistas preceptores de acadêmicos de graduação em 

Odontologia da FO-UFRGS e os docentes da Área de Endodontia da FO-UFRGS. O objetivo 

específico será desenvolver atividades de ensino presenciais e à distância que envolvam a 

discussão de casos clínicos, de procedimentos de diagnóstico e de protocolos de tratamento 

para as diversas situações de urgência, relacionadas à dor de origem pulpar e periapical. Além 

disso, será possível estabelecer um canal de comunicação constante e efetivo entre os 

profissionais, através de utilização de recursos eletrônicos. Neste primeiro semestre, foi 

desenvolvida a estrutura do projeto e foi realizado também o treinamento para utilização da 

Plataforma MOODLE. A próxima etapa será a implementação do projeto e seleção dos 

participantes. A realização desta atividade de monitoria permitiu uma melhor compreensão 

das atividades desenvolvidas com alunos de graduação e observar as necessidades de 

implementação de projetos que envolvam atualização continuada, especialmente na 

modalidade de educação à distância.  


