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Todo o conhecimento adquirido durante um curso de graduação na área da saúde influencia 

diretamente na qualidade dos serviços prestados por estes profissionais à comunidade em 

geral. Assim, a complementação do ensino da graduação é extremamente relevante. Um dos 

objetivos do Programa de Educação Tutorial (PET) é melhorar a qualidade do ensino dos 

cursos nos quais estão inseridos. Neste sentido, visando aprimorar os conhecimentos dos 

alunos da Faculdade de Odontologia da UFRGS, o grupo PET Odontologia desenvolve 

anualmente a atividade Odontologia Hoje, que consiste no desenvolvimento e organização de 

um curso a toda comunidade acadêmica da Faculdade. O grupo PET pesquisa entre os alunos 

da graduação um assunto de interesse, identifica profissionais especializados no tema, faz 

contatos e organiza todo o evento, desde a sua divulgação até os preparativos para a 

hospedagem do palestrante. O titulo do “Odontologia Hoje” realizado em 2011 foi “Manejo 

Odontológico do Paciente Portador de Doenças Sistêmicas Crônicas”. O curso foi ministrado 

pela Profa. Dra. Marina Helena Cury Gallottini de Magalhães, professora Titular na FOUSP e 

coordenadora do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da FOUSP. Os assuntos 

abordados foram principalmente casos clínicos de pacientes com diabetes, cardiopatias e 

hipertensão arterial, doenças infectocontagiosas, insuficiência renal, pacientes transplantados 

de órgãos, HIV/AIDS e diagnóstico de lesões bucais. Diferentes ações relativas ao processo 

ensino/aprendizagem ocorreram com o desenvolvimento desta atividade, tanto para os alunos 

do PET, quanto para os demais participantes. Além do acesso ao conhecimento científico, os 

alunos organizadores tiveram oportunidade de ter experiência com a busca por profissionais 

qualificados, o contato com eles, a programação, a organização da infraestrutura, o sistema de 

inscrições, a coleta e doação de alimentos não perecíveis recebidos como inscrição, a 

propaganda e a divulgação do evento. O curso desenvolveu-se com carga horária de oito 

horas, sendo realizado em duas noites. Esta atividade é reconhecida pela COMGRAD/ODO 

para cumprimento de créditos complementares. Após as palestras foi reservado um espaço ao 

debate dos assuntos abordados.  A intensa participação da plateia, perguntando e interagindo 

mostrou a relevância da atividade.  
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