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Odontologia para Gestantes: um Relato de Experiência com Ensino à Distância. 

O objetivo é apresentar uma disciplina do curso de graduação em odontologia, 
ministrada na modalidade à distância. Essa modalidade de ensino está se tornando 
recorrente nas universidades e, frente ao cenário atual de pandemia de COVID-19, se 
tornou essencial para manutenção das atividades acadêmicas. A disciplina tem como 
objetivo capacitar o acadêmico por meio de orientação técnica e conhecimento 
científico para que possa contribuir significativamente na melhoria da saúde de 
mulheres grávidas e, consequentemente das futuras gerações, além de aprimorar seu 
conhecimento no atendimento de gestantes e bebês. As aulas são ministradas à 
distância (EAD), postadas em tópicos semanais no Portal da UFRGS na plataforma 
Moodle. O conteúdo é elaborado por diferentes profissionais da saúde como, por 
exemplo, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, e é composto por 
vídeos, artigos, além de questões relativas ao assunto de cada aula, sobre as quais o 
aluno recebe feedback imediato, ou seja, recebe o gabarito logo após a resolução das 
questões. Os alunos contam com uma semana após a publicação do tópico para 
resolver essas questões. A disciplina proporciona ao aluno o aprendizado com 
diferentes profissionais da saúde, de modo interdisciplinar. Também propicia ao aluno 
um aprendizado individual, pois os alunos podem fazer seus horários de forma 
independente, desde que realizem as atividades no prazo previsto, ou seja, a 
disciplina estimula autonomia. Desse modo, o principal resultado da atividade é 
proporcionar ao aluno uma visão multidisciplinar em relação à gestação, por meio de 
aulas na modalidade EAD que proporcionam flexibilidade de horários e autonomia ao 
estudante.   

 


