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RESUMO: A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do sul tem recebido um considerável 

número de alunos de graduação estrangeiros nos últimos anos. O Grupo PET Odontologia observou que estes alunos 

vinham encontrando algumas dificuldades, no que diz respeito à adaptação em nossa cidade e faculdade. Por isso, o 

grupo discutiu alternativas para construir melhorias no acolhimento destes alunos, e passou a realizar uma atividade de 

boas vindas, com o objetivo de apresentar a cidade, a Universidade e a Faculdade de Odontologia, principalmente. 

Objetivando então, ambientar os alunos estrangeiros em intercâmbio na FO-UFRGS à cidade de Porto Alegre e ao 

Estado do Rio Grande do Sul, seus pontos turísticos, cultura e rotina; à UFRGS e a Faculdade de Odontologia, sua 

história, estrutura e funcionamento; e ao curso de graduação em Odontologia, suas diretrizes, projeto pedagógico e 

grade curricular, passamos a desenvolver uma atividade permanente de acolhimento. A atividade foi constituída de dois 

momentos: no primeiro momento o intercambista nos relatava sobre suas experiências acadêmicas, sua língua e sua 

cultura; e num segundo momento o grupo apresentava sobre a cultura, língua, o estado, a cidade e a instituição. Dessa 

forma, objetivamos acolher e facilitar a integração dos alunos estrangeiros com os demais colegas, tornando sua 

passagem mais proveitosa e agradável, além de permitir uma valiosas troca de experiências e de conhecimentos 

culturais entre todos os participantes da atividade. Outro objetivo foi debater as diferenças encontradas na Odontologia 

ensinada e praticada nos diferentes países. Primeiramente, através das informações concedidas pela Comissão de 

Graduação, foi feito um levantamento acerca do número e da origem dos alunos que realizavam intercâmbio no 

semestre corrente. A atividade foi desenvolvida com o auxilio de mídias, diálogos, e apresentações físicas. Como 

resultados da atividade esperamos construir melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a 

socialização dos resultados, publicações, etc. Espera-se uma reflexão acerca do ensino e da prática odontológica nos 

países envolvidos, principalmente no Brasil e na FO-UFRGS, para que melhorias no curso sejam debatidas e propostas; 

além de ampliar o conhecimento cultural de todos os envolvidos na atividade. A avaliação da atividade constitui-se da 

contrapartida e satisfação dos alunos estrangeiros, debate realizado no grupo após a atividade e obtenção dos objetivos, 

principalmente da melhor inclusão dos alunos em intercâmbio no meio acadêmico da FO-UFRGS. 

 

  

 

 


