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RESUMO: Diferentes métodos de educação tem sido pauta de diversas discussões no Brasil e no mundo. Sabe-
se que conforme as gerações vão mudando e as tecnologias evoluindo, métodos tradicionais de ensino que não 
acompanham essas transformações vão sistematicamente sendo defasados. Aliar a tecnologia disponível às 
formas pedagógicas de ensino existentes a fim de melhorar e modernizar a educação no país é um grande 
desafio. Visando o compromisso que o Programa de Educação Tutorial (PET) possui em buscar formas de 
modernizar, adequar e qualificar o ensino das Instituições de Ensino Superior a que estão inseridos, em julho de 
2017 o PET Odontologia UFRGS criou seu canal na plataforma de distribuição digital de vídeos YouTube. 
Através desse canal, o grupo tem como principal objetivo disseminar, facilitar o acesso e consolidar os 
conhecimentos adquiridos ao longo da graduação através de uma ferramenta de ensino diferente da convencional 
sala de aula, visando acompanhar a modernização que acometeu a sociedade e, consequentemente, os estudantes 
inseridos nas universidades. Quinzenalmente, vídeos confeccionados pelo grupo com auxílio de um professor 
orientador são postados no canal, disponibilizados de forma pública e divulgados nas redes sociais do grupo 
(facebook e instagram) e pelos próprios professores. Os assuntos abordados pelos vídeos possuem temática 
diversa e constituem uma ferramenta extra de estudo aos estudantes de odontologia, que é o público principal. 
Alguns vídeos podem ser utilizados por profissionais da saúde em geral (exame extraoral e técnicas de sutura, 
por exemplo) e por estudantes de qualquer área (paginação e quebra de seção). Atualmente já estão disponíveis 
20 vídeos abordando, por exemplo, montagem de mesas clínicas e cirúrgicas, manuseio de microscópio, técnicas 
de sutura, clareamento de consultório, entre outros. O número médio de visualizações é de 505 por vídeo, sendo 
o número mais expressivo de 2.290. Como forma de avaliação do projeto, foi aplicado um questionário aos 
acadêmicos de odontologia do primeiro ao oitavo semestre da UFRGS com o objetivo de colher informações 
para a continuação do trabalho. Destes, 62% relataram conhecer o canal e ja ter assistido à algum vídeo e 84% 
avaliaram como excelente. Espera-se com essa ferramenta contribuir para a melhora e modernização do ensino 
dos colegas de graduação, fazendo com que assuntos importantes estejam acessíveis de forma rápida, facilitada e 
didática aumentando assim a gama de ferramentas de conhecimento disponíveis para sua formação.


