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RESUMO: A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, trouxe consigo a criação das primeiras 

universidades brasileiras, marcando o início do desenvolvimento intelectual do país. O pragmatismo que 

orientou a modernização de Portugal no século XVIII, somado ao modelo napoleônico que segregava o ensino 

da pesquisa científica, caracterizavam a formação profissional oferecida por essas instituições na época. Já no 

final do século XIX, com a descentralização do poder através da Constituição de 1891, ocorrem também diversas 

reformas que acabaram por culminar na ampliação e diversificação do ensino superior no país, dando inicio ao 

modelo existente nos dias atuais. Nessa linha de pensamento, pode-se dizer que o avanço tecnológico ao longo 

do tempo resultou também em uma mudança social e comportamental que tem desafiado o modelo pedagógico 

de ensino clássico. Sendo assim, cada vez mais se pensa em como aliar a tecnologia disponível às formas 

pedagógicas de ensino existentes, a fim de melhorar e modernizar a educação superior no país. Visando o 

compromisso que o Programa de Educação Tutorial (PET) possui em buscar formas de modernizar, melhorar e 

qualificar o ensino das Instituições de Ensino Superior a que estão inseridos, o PET Odontologia UFRGS criou 

um canal na plataforma de distribuição digital de vídeos YouTube. Através desse canal o grupo tem como 

principal objetivo disseminar, ampliar e qualificar os conhecimentos aprendidos ao longo da graduação através 

de uma ferramenta de ensino diferente da convencional, visando acompanhar a modernização que acometeu a 

sociedade e, consequentemente, os estudantes inseridos nas universidades da atualidade. Duas vezes por mês são 

postados no canal, e disponibilizados de forma pública, vídeos confeccionados pelos próprios integrantes. O 

assunto abordado pelos vídeos possui temática diversa relacionada à odontologia e também conta com assuntos 

abordados durante as aulas da graduação, constituindo uma ferramenta de estudo extra aos estudantes de 

odontologia em geral. Atualmente já estão disponíveis, por exemplo, vídeos sobre montagem de mesa cirúrgica, 

manuseio de microscópio e mesa clínica para procedimento periodontal. Esta atividade, além de proporcionar a 

ampliação do manuseio e domínio de recursos audiovisuais, permite novos desafios aos alunos do programa e a 

consolidação de conhecimentos odontológicos. Além disso, espera-se que o canal consiga contribuir para a 

melhora e modernização do ensino dos colegas de graduação, fazendo com que assuntos importantes estejam 

acessíveis de forma rápida e facilitada, aumentando assim a gama de ferramentas de conhecimento disponíveis 

para sua formação.  
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