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Resumo: O estudo teve como objetivo conhecer o perfil sociodemográfico e as expectativas dos estudantes dos 

cursos diurno e noturno em Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi realizado 

um estudo transversal descritivo, por meio da aplicação de questionário semiestruturado, pré-testado, dividido 

em: perfil sociodemográfico dos estudantes; opção pela Odontologia e expectativas em relação ao curso. 

Participaram do estudo 419 estudantes, sendo 360 do curso diurno e 59 do curso noturno. As questões objetivas 

coletadas foram digitadas no software estatístico SPSS e as respostas relacionadas à percepção dos estudantes 

foram interpretadas seguindo o método da análise de conteúdo. Os resultados mostraram que a maior parte dos 

estudantes do curso diurno são mulheres (69,2%), com idade entre 17 e 33 anos (58,1% entre 17 a 22 anos), 

solteiros (96,4%), sem filhos (98,3%), com renda familiar entre 6 e 15 salários mínimos (50,3%). Concluíram o 

ensino fundamental (56,9%) e médio (67,2%) em escola privada, não iniciaram outro curso superior antes de 

ingressar na UFRGS (80,3%), não trabalham (93,9%) e estavam muito seguros de sua escolha pelo curso 

(45,8%). Em relação ao curso noturno, a maioria dos estudantes são mulheres (69,5%), com idade entre 17 e 51 

anos (59,6% com idade entre 17 a 22 anos), solteiros (84,7%), sem filhos (89,8%), com renda familiar entre 3 e 6 

salários mínimos (54,3%). Realizaram todo o ensino fundamental (38,9%) e médio (47,4%) em escola pública, 

iniciaram outro curso superior antes de ingressar na UFRGS (44,2%), trabalham (54,2%) e estavam muito 

seguros de sua opção pela Odontologia (54,2%). A expectativa mais frequente em relação ao curso, em ambos os 

grupos, foi a realização profissional. Os resultados permitiram identificar o perfil dos estudantes do curso de 

odontologia da UFRGS, mostrando algumas diferenças entre o perfil dos estudantes do curso diurno e noturno. 

Sugere-se o acompanhando contínuo do perfil dos estudantes da Faculdade de Odontologia da UFRGS. 
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