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Aprendizado em Materiais Dentários – relato do estágio docência 

Um dos principais objetivos da disciplina de Materiais Dentários é estimular o estudante de graduação em 
Odontologia a relacionar o conhecimento teórico com a sua aplicação prática, permitindo o desenvolvimento do 
pensamento crítico na tomada de decisão quanto à aplicação de cada material nas diferentes situações clínicas. 
Um dos tópicos da disciplina trata dos materiais de impressão, sendo este o objeto do estágio docência relatado. 
O estágio teve como objetivo trabalhar a relação dos seguintes materiais de impressão: alginato e gesso. Para 
tanto o tema foi dividido em três encontros teóricos e três encontros práticos. As aulas teóricas foram ministradas 
com o auxílio de recursos audiovisuais com intuito de fornecer aos alunos o conhecimento sobre as propriedades, 
características e método de utilização do alginato e do gesso. Os tópicos foram abordados em separado sendo a 
primeira aula teórica sobre o método de produção e utilização do alginato. A segunda aula abordou aspectos 
mais aprofundados sobre suas propriedades. Na terceira aula foram ministrados os conceitos sobre as 
propriedades e características do gesso bem como sua relação com os materiais de impressão. Para realização das 
atividades práticas os alunos foram divididos em dois grupos, nesse momento eles puderam realizar ensaios 
laboratoriais, fazer simulações de utilização clínica e discutir as evidências científicas atuais disponíveis. Esses 
encontros práticos tiveram como objetivo desenvolver as habilidades manuais e o raciocínio dos alunos. Após 
cada encontro prático os alunos realizaram um relatório das atividades executadas e, ao final do estágio, 
responderam um questionário de avaliação sobre o estágio. O questionário foi composto de oito perguntas, sendo 
atribuído valores de 1 a 5 indicados por meio de uma escala visual onde 1 significava discordo totalmente e 5, 
concordo totalmente. Após análise dos dados a menor média encontrada foi 3,7 e a maior foi 4,7 estando 
relacionadas respectivamente aos tópicos de incentivo ao raciocínio crítico e de disponibilidade e bom 
relacionamento com os alunos. A partir da avaliação e das atividades realizadas pelos alunos nas aulas práticas 
pôde-se concluir que os objetivos do estágio docência foram alcançados. 


