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O processo ensino-aprendizagem para a formação de cirurgiões-dentistas fundamenta-se em 

diretrizes que corroboram a necessidade da formação de profissionais reflexivos, humanistas e 

críticos. Nessa perspectiva, objetiva-se com a presente pesquisa trabalhar as percepções de 

alunos de uma faculdade de odontologia em relação à realização de Estágios Curriculares 

Supervisionados no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta é uma pesquisa descritiva, 

desenvolvida com dados qualitativos. Os dados foram coletados por meio de questionários 

auto aplicados em 65 alunos do último ano do curso de Odontologia na Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O referido questionário continha 

questões abordando temas como: o papel dos professores no processo ensino-aprendizagem; o 

conteúdo teórico trabalhado em sala de aula; as expectativas e sentimentos dos alunos em 

relação aos estágios; e o preparo para atividades sem a supervisão do professor em campos de 

estágio. A sistematização e a análise dos dados foram realizadas, com o auxílio do Bolsista de 

Iniciação Científica co-autor do presente estudo, por meio da técnica da Análise de Conteúdo 

na categoria temática. Os textos provenientes das repostas dos alunos foram sintetizados e 

organizados em corpus de análises. Como resultados da análise de diferentes corpus de 

análise chegou-se a três temas estruturados nas seguintes categorias: Explorando o 

desconhecido; Iniciando a caminhada profissional; Vivenciando as realidades no SUS. Os 

alunos conhecem um diferente processo de trabalho em saúde, apontam a importância do 

engajamento dos professores na supervisão do estágio no SUS e, percebem o SUS como o 

construto que oferta um espaço riquíssimo de educação permanente para sua preparação para 

futuras possibilidades de trabalho.  

 


