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Desde 1992, quando foi implementado na Faculdade de Odontologia, o Programa de Educação 
Tutorial (PET) tem-se mantido engajado em atividades do âmbito do ensino, da pesquisa e da 
extensão. O Programa contribui para a formação complementar tanto de seus bolsistas, que têm 
no PET uma experiência única de aprendizado, como da comunidade acadêmica, que vê no mesmo 
um multiplicador de conhecimentos. No que diz respeito à produção do Grupo, na área de ensino, 
a atividade PET-Promove está consolidada no meio acadêmico. Consiste de um seminário, que 
ocorre semanalmente, no decorrer de todo o período letivo, e que costuma abordar assuntos que 
não foram esgotados durante a Graduação de Odontologia. Em meio às atividades na área de 
extensão, o Grupo realiza todos os semestres o ciclo de palestras: “Odontologia Hoje”, que é 
prestigiada por acadêmicos, profissionais recém formados e profissionais com certa experiência, 
que identificam a atividade como uma forma de educação continuada. A cada semestre uma nova 
temática da Odontologia é posta em foco e abordada ao longo de vários encontros. Quanto à 
pesquisa, o Grupo desenvolve, entre outros, o trabalho “Eficácia do desinfetante a base de ácido 
peracético em pilares de zircônia”, que visa avaliar a capacidade de esterilização e a 
biocompatibilidade de um agente químico em pilares protéticos utilizados em implantes. Além 
dessas atividades, para sustentar o tripé ensino-pesquisa-extensão, muitas outras são realizadas, 
como: PET-Inglês, discussão de artigos científicos, Mural do PET, Educação para a Saúde na Vila 
Dique, promoção de cursos, etc., que são realizadas em parceria com a direção da Faculdade de 
Odontologia ou com o Diretório Acadêmico. O reconhecimento da Direção, manifestado 
oficialmente, e a grande procura pelas atividades do PET, por parte da comunidade, tem 
demonstrado a importância e a credibilidade do trabalho realizado nestes 14 anos de existência. 
(Apoio PET SESu/MEC). 
  


