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Resumo: A participação da informática na prática acadêmica e profissional da Odontologia é cada vez 

mais abrangente. Melhores oportunidades são oferecidas àqueles que estão familiarizados com os 

instrumentos de tecnologia de informação e comunicação, havendo ainda grande impacto na educação e 

na vida clínica do profissional. O Grupo PET Odontologia UFRGS desenvolve um grupo de estudos que 

aborda temas de tecnologia de informação e comunicação, aplicados à Odontologia. Dessa forma, busca-

se contribuir para inserção de uma nova prática de ensino no curso de graduação. Tanto alunos do curso 

de Graduação quanto alunos de cursos de Pós-graduação têm procurado participar da atividade “Grupo de 

Estudo de Informática aplicada à Odontologia”. O grupo de estudos consiste de dois encontros teóricos 

com duração total de quatro horas, em que são desenvolvidos, por integrantes do PET, seminários sobre a 

operação de ferramentas para edição de textos e formatação de trabalhos de acordo com as normas da 

ABNT, elaboração de referências bibliográficas utilizando o programa EndNote, edição de imagens e 

montagem de apresentações de slides - úteis na vida acadêmica e profissional. Os encontros são 

realizados em salas de aulas da própria faculdade que contam com recursos multimídia para a abordagem 

dos temas programados. Essa atividade é realizada anualmente pelo grupo PET, proporcionando aos 

coordenadores e ministrantes a oportunidade e a necessidade de rever e aprender novos conceitos 

relacionados à informática aplicada à Odontologia, bem como adquirir experiência de apresentação em 

público, elaboração de seminários e apostilas, contribuindo para a formação acadêmica dos mesmos. Em 

relação aos participantes, a atividade vem ao encontro de suas principais demandas, principalmente no 

que se refere à obtenção de conhecimento para elaboração de apresentações de seminários com 

instrumentos multimídia, cada vez mais exigidos no curso de Odontologia. Considerando os temas 

abordados pelo “Grupo de Estudo de Informática aplicada à Odontologia”, a atividade tem sido procurada 

principalmente por alunos em fase de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso ou de 

Dissertação de Mestrado. 
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