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Saber utilizar-se da tecnologia de informação e comunicação, nos dias de hoje, tem se tornado uma 

competência fundamental para melhor desempenho de estudantes e profissionais de diversas áreas, inclusive 

para os da área da saúde. Maiores oportunidades se apresentam àqueles que estão familiarizados com os 

instrumentos de tecnologia de informação e comunicação. Neste sentido o Grupo PET Odontologia oferece 

uma Oficina de Tecnologias de Informação e Comunicação aplicada à Odontologia, para auxiliar os alunos a 

utilizar ferramentas básicas da informática, como Word, Power Point, PhotoShop e Fireworks. A oficina é 

realizada na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é estruturada em dois 

encontros presenciais, com duração total de 4h, nos quais são realizados seminários ministrados por 

integrantes do grupo com a  utilização de computadores pessoais pelos participantes, abordando assuntos 

como: operação de ferramentas para edição de textos e formatação de trabalhos de acordo com as normas da 

ABNT, elaboração de referências utilizando o programa EndNote, edição de imagens e montagem de 

apresentações de slides de forma atrativa. Durante os encontros são realizadas pausas para esclarecimento de 

dúvidas. Essa atividade é direcionada aos alunos da graduação da Faculdade de Odontologia, com 

disponibilização aos participantes de apostilas sobre os temas abordados. Como resultado obtido com a 

atividade observou-se que os alunos se mostraram interessados e satisfeitos, confirmando a utilidade da 

mesma. A atividade também oportunizou aos coordenadores rever conceitos relacionados à informática, bem 

como se atualizar com o que há de mais novo nas áreas abordadas, além de adquirir experiência na elaboração 

de roteiros e sistemas de avaliação da atividade, contribuindo para a formação acadêmica dos mesmos. 

 


