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Título do trabalho: Elaboração de material audiovisual interativo voltado a área de 
Oclusão Dental. Justificativa: A montagem de modelos em articuladores 
semiajustáveis (ASAs) envolve etapas clínicas e laboratoriais, gerando, por vezes, 
dificuldades de entendimento e memorização dos procedimentos por parte de muitos 
alunos. Em recente busca nos meios digitais, verificou-se que não há vídeos 
educativos-interativos voltados a área de Oclusão, apenas filmagens de atividades 
práticas. Assim, o projeto diferencia-se dos recursos atualmente disponíveis na 
medida em que buscará não apenas ilustrar o passo-a-passo clínico e laboratorial 
envolvido na montagem de modelos em articulador, mas também oferecer 
interatividade e explicações teóricas sobre o procedimento, servindo como um 
importante instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Objetivos: 
desenvolver recursos educacionais digitais no formato de vídeos interativos 
contemplando de forma detalhada o passo-a-passo clínico e laboratorial envolvido na 
montagem de modelos em ASA. Esse material será utilizado nas aulas de oclusão na 
disciplina de Pré-Clínica Odontológica, bem como disponibilizado para acesso público. 
Metodologia: serão produzidos quatro vídeos interativos contemplando o passo-a-
passo da montagem de modelos em ASA. As imagens dos procedimentos clínicos 
serão capturadas durante atendimento realizado no Hospital de Ensino Odontológico. 
A interatividade será promovida por meio de perguntas inseridas ao longo dos vídeos. 
Os materiais serão hospedados no YouTube, Facebook, Instagram e republicados 
com a interatividade no novo site do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Prótese 
(LAEPP). Os alunos terão a oportunidade de avaliar o impacto do material produzido 
no processo de aprendizagem por meio do preenchimento de um questionário no 
Google Forms. Resultados parciais: em decorrência da pandemia do Covid-19 a 
captação das imagens dos procedimentos clínicos foi afetada. Até o momento, foi 
finalizado o site do LAEPP, bem como, a estrutura dos vídeos com a introdução, cenas 
finais e créditos, além dos roteiros das videoaulas. 

 


