
Relatório de Autoavaliação Setorial – 2011                                                                                        1

AUTOAVALIAÇÃO SETORIAL 
FAODO

Ano de referência: 2013

Março de 2013



 COMISSÃO SETORIAL CPA/FAODO (IS......)

Docentes:

Prof.ª Dr.ª Rosana Mara Giordano de Barros
Prof. Dr. Pedro Gregol da Silva
Prof. Dr. Edílson José Zafalon

Técnico-administrativos:

Vânia Pereira Bejarano

Discentes:

Acadêmico Nelson Talatoci Oshiro Filho

DIRIGENTE FAODO

Prof.ª Dr.ª Rosana Mara Giordano de Barros

2



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO...........................................................................................................  4

1.1 UNIDADE SETORIAL ACADÊMICA.................................................................    
4

2. AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO.......................................................    4

2.1 CURSO: ODONTOLOGIA..................................................................................   
4

2.2 INDICADORES ACADÊMICOS..........................................................................   
6

2.3 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO CURSO DE ODONTOLOGIA...    
6

2.4 ALTERAÇÕES DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO E OUTRAS 
AÇÕES.................................................................................................................  9

2.5 MEDIDAS ADOTADAS EM 2012 PARA ENFRENTAR OS PROBLEMAS......    
9

2.6 AÇÕES PARA REDUZIR REPROVAÇÃO E EVASÃO.....................................    
9

3. PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO...........................................................................  10

3.1 OBJETIVO GERAL............................................................................................. 
10

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................................... 
10

3.3 VALORIZAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA................................................... 
10

3.4 INTERDICIPLINARIEDADE................................................................................ 
10

3.5 SOLIDARIEDADE...............................................................................................
.11

3.6 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO - CLÍNICA ODONTOLÓGICA...........................  
11

3.7 LINHAS DE PESQUISA...................................................................................... 
11

3.8 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES........................................................... 
12

4. EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE.................................................................. 12

5. AVALIAÇÃO DISCENTE..........................................................................................  12

6. AVALIAÇÃO DE COORDENADORES....................................................................  13

7. AVALIAÇÃO DA DIREÇÃO...................................................................................... 13

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................... 14
8.1 SUGESTÕES......................................................................................................

..14

3



8.2 CONSIDERAÇÕES DA 
COMISSÃO.................................................................. .14

1 INTRODUÇÃO

1.1. UNIDADE SETORIAL ACADÊMICA: 

- Faculdade de Odontologia/Faodo.
- Localização: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – campus de Campo 
Grande.
- Cursos: 
  1.1.1. Graduação em Odontologia.
  1.1.2. Pós–graduação strictu sensu em Odontologia – Clínica Odontológica
  
- Organização:
    - Conselho de Faculdade;
    - Secretaria Acadêmica;
    - Coordenador Administrativo;
    - Coordenador de Clínicas; 
    - Coordenador de Curso;
    - Coordenador de Pós-graduação
    - Seção de  Prótese Dentária;
    - Seção de Suporte e Serviços;
    - Secretaria de Apoio Pedagógico.
     

2. AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

2.1. CURSO: ODONTOLOGIA.
- Modalidade Do Curso (Tipo De Curso): Bacharelado.
- Título Acadêmico Conferido: Bacharel em Odontologia.
- Modalidade de Ensino: Presencial.
- Regime de Matrícula: Semestral.
- Tempo de Duração (Em Anos):

a) mínimo CNE: oito  semestre;
b) máximo CNE: indefinido;
c) mínimo UFMS: nove semestres;
d) máximo UFMS: quatorze semestres.
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- Carga Horária Mínima:
a) CNE: 4.000 horas (Parecer CNE/CES nº 329/2004);
b) UFMS: 4.811 horas.

- Número de Vagas: cinquenta vagas anuais para ingresso, por meio do processo 
seletivo  (ENEM)  duas  vagas  anuais  para  o  Programa  Estudante  Convênio  de 
Graduação (PEC-G), 12,5% (doze e meio por cento) para aplicação da reserva de 
vagas de que trata a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012.
- Período de ingresso: anual 
- Turnos de Funcionamento: período integral (IN).
- Objetivos:

O objetivo geral do Curso é formar profissionais aptos para atuarem em uma 
realidade altamente dinâmica e em constantes inovações científicas e tecnológicas, 
dotando-os  de conhecimentos.  Esses  objetivos  estão  relacionados  com as com-
petências e habilidades e referem-se a:

- respeitar os princípios éticos e legais inerentes ao exercício profissional;
-  atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 
promoção,  manutenção,  prevenção,  proteção  e  recuperação  da  saúde, 
sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o;
- atuar em âmbito multiprofissional e interdisciplinar, com extrema produtividade na 
promoção da saúde, baseado na convicção científica, de cidadania e de ética;
- reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 
garantir  a  integralidade  da  assistência,  entendida  como  conjunto  articulado  e 
contínuo  das  ações  e  serviços  preventivos  e  curativos,  individuais  e  coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
-  preparar  para  exercer  a  sua  profissão  de  forma articulada  ao  contexto  social, 
entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social;
-  conhecer  métodos  e  técnicas  de  investigação  e  elaboração  de  trabalhos 
acadêmicos e científicos;
- desenvolver assistência odontológica individual e coletiva;
- identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios buco 
maxilo  faciais  e  realizar  procedimentos  adequados  para  suas  investigações, 
prevenção, tratamento e controle;
- cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios;
- promover a saúde bucal e prevenir doenças e distúrbios bucais;
- comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da saúde 
e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações;
- obter e eficientemente gravar informações confiáveis e avaliá-las objetivamente;
- aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados de saúde 
na busca de soluções mais adequadas para os problemas clínicos no interesse de 
ambos, o indivíduo e a comunidade;
-  analisar  e  interpretar  os  resultados  de  relevantes  pesquisas  experimentais, 
epidemiológicas e clínicas;
-  organizar,  manusear  e  avaliar  recursos  de  cuidados  de  saúde  efetiva  e 
eficientemente;
-  aplicar  conhecimentos  de  saúde  bucal,  de  doenças  e  tópicos  relacionados  no 
melhor interesse do indivíduo e da comunidade;
-  participar em educação continuada relativa a saúde bucal  e doenças como um 
componente da obrigação profissional e manter espírito crítico, e aberto às novas 
informações;
-  participar  de  investigações  científicas  sobre  doenças  e  saúde  bucal  e  estar 
preparado para aplicar os resultados de pesquisas para os cuidados de saúde;
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- buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os problemas de saúde 
bucal e áreas relacionadas e necessidades globais da comunidade;
- manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos os 
aspectos da vida profissional;
- estar ciente das regras dos trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade e 
ter responsabilidade pessoal para com tais regras;
-  reconhecer  suas  limitações,  estar  adaptado  e  ser  flexível  face  às  mudanças 
circunstanciais;
- colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico;
- identificar as afecções buco maxilo faciais prevalentes;
- desenvolver raciocínio lógico e análise crítica;
- propor e executar planos de tratamento adequados;
- realizar a preservação da saúde bucal;
-  comunicar-se  com  os  pacientes,  com  os  profissionais  da  saúde  e  com  a 
comunidade em geral;
-  trabalhar  em equipes  interdisciplinares  e  atuar  como  agente  de  promoção  de 
saúde;
- planejar e administrar serviços de saúde comunitária;
-  acompanhar  e  incorporar  inovações  tecnológicas  (informática,  novos  materiais, 
biotecnologia) no exercício da profissão.

2.2 INDICADORES ACADÊMICOS

Ingressantes e egressos: no ano de 2012, ingressaram no curso, o total de 50 
acadêmicos. O curso de Odontologia possui como forte característica, apresentar a 
mesma média anual de ingressantes e egressos. Na prática, isso significa que cerca 
de  98%  dos  acadêmicos  que  ingressam  na  Faodo,  concluem  o  curso.  Foram, 
registradas a evasão de nove acadêmicos em 2012.

2.3  POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Potencialidades:
a)  O  curso  de  Odontologia  tem  formado  ao  longo  de  seus  45  de  história, 
profissionais que se estabelecem no mercado profissional, tanto em âmbito público 
como  privado.  Os  egressos  da  Faodo  têm  se  destacado  em  aprovações  em 
concursos  públicos  em  Mato  Grosso  do  Sul  e  outros  estados  da  Federação; 
aprovação em residências multiprofissionais, cursos de pós-graduação lato sensu e 
strictu  sensu;  ex-alunos foram e são dirigentes de entidades de classe em nível 
estadual e nacional.
b) O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) contempla as exigências das Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  e  foi  completamente  implantado  desde 2008.  Atualmente, 
procurando  adequar  as  metas  acadêmicas  às  exigências  educacionais  e 
pedagógicas, o curso teve aumentado sua carga horária, passando a ser ministrado 
no total de nove semestres, o que exigiu nova modelação do PPC, atualmente em 
fase de implantação desde 2010. Em 2012, foi novamente reformulado com novas 
distribuições  de  carga  horário  para  algumas  disciplinas  que  estavam  com 
necessidade de reajuste e com essa reformulação, aprimorar ainda mais a formação 
do futuro profissional.
c)  O  curso  de  Odontologia  apresenta  como  um  de  seus  nortes,  o  fomento  à 
investigação e publicações científicas,  tanto  por  acadêmicos quanto  professores. 
Docentes e alunos têm apresentado seus estudos em reuniões científicas nacionais 
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e estrangeiras; a produção bibliográfica tem aumentado ano a ano. Em 2010, foi 
impresso o primeiro número da Revista de Odontologia da Faodo. Esses avanços 
são o resultado do perfil dos Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados desde 
2002 e a inclusão de docentes em Programas de Pós-graduação strictu sensu. 
d) Atualmente, a Faodo possui docentes no quadro permanente de programas de 
pós-graduação  strictu  sensu,  docentes  cursando doutorado e pós-doutorado.  Em 
2013,  95%  dos  professores  serão  doutores,  fortalecendo  assim,  a  pesquisa,  o 
ensino e a extensão.
e) O serviço de atendimento odontológico da Faodo é referência em Mato Grosso do 
Sul.  O  complexo  de  policlínicas  odontológicas  é  constituído  de  cinco  clínicas 
odontológicas equipadas, onde é possível oferecer tratamento odontológico integral. 
O  serviço  oferecido  é  buscado  pela  população  campo-grandense  e  de  outras 
cidades, especialmente aquele em que o serviço público não atende a demanda; 
exemplo disso é o Estágio de Patologia Bucal, implantado desde 1994.  
f) Os projetos de extensão constituem outra potencialidade do curso. Atualmente, na 
Faodo,  são desenvolvidos projetos  de extensão no âmbito  clínico  e pedagógico. 
Exemplo maior é o projeto de extensão do Passo do Lontra, desenvolvido na Base 
de Estudos da UFMS, localizado na região do Pantanal sul-mato-grossense, projeto 
este beneficiado com recursos da iniciativa privada e de reconhecimento em âmbito 
nacional. Outros projetos contemplam populações específicas, tanto na zona urbana 
como na zona rural de Campo Grande. A Faodo tem também participação direta no 
Programa de Educação no Trabalho em Saúde (PET-SAÚDE e PRÓ- SAÚDE), com 
inclusão de docentes no Núcleo de Excelência da UFMS; parcerias com o Núcleo de 
Ensino à Distância, com práticas na graduação e pós-graduação.
g) A aproximação da Faodo com a comunidade se dá também através da realização 
de estágios extramuros, onde acadêmicos vivenciam a realidade do serviço público 
nas unidades de saúde da rede municipal de saúde e a prática da Estratégia de 
Saúde da Família. 
h)  Alunos  de  pós-graduação  strictu  sensu e  residências  odontológica  e 
multiprofissional,  auxiliam  os  alunos  da  graduação  nas  atividades  clínicas, 
integrando acadêmicos e          pós-graduandos;
i) A Faodo busca, de forma constante e plena, a atualização, o aprimoramento e a 
melhoria da qualidade do ensino, através do nivelamento das práticas pedagógicas 
às recomendações de colegiados superiores. O que tem se observado nos últimos 
cinco anos,  foi  uma intensificação por  essa busca,  atestada pelas avaliações do 
ensino  por  entidades  oficiais  e  não  oficiais.  A Faodo  possui  um curso  de  pós-
graduação lato sensu em Odontologia, área de concentração Ortodontia e  iniciou o 
primeiro  curso  de  pós-graduação  strictu  sensu em  Odontologia,  área  de 
concentração em Clínicas Odontológicas.
j)  Estrutura  física:  muito  boa.  A Faodo possui  um prédio  que concentra  a  parte 
administrativa, onde se encontra a Diretoria da Faculdade, Secretaria Acadêmica, 
sala  de  professores,  secretaria  de  apoio  acadêmico  e  coordenação  de  pós-
graduação.  O  complexo  de  Clínicas  Odontológicas  possui  cinco  (05)  clínicas 
equipadas, central de esterilização, sala de RX Panorâmico, sala de revelação de 
exames radiográficos, almoxarifado, recepção, sala de espera. No primeiro andar do 
prédio, estão localizados os laboratórios de Dentística, Endodontia e Periodontia, 
Materiais  Dentários  e  Prótese  Dentária,  Radiologia,  Ortodontia  e  Laboratório  de 
Pesquisa  com  equipamentos  adquiridos  por  meio  de  projetos  submetidos  às 
agências de fomento, além do Serviço de Prótese que dá suporte laboratorial para 
as  disciplinas  equivalentes.  No  segundo  andar  do  complexo,  encontram-se  três 
salas de aula com equipamentos multimídia  instalados,  equipamento  de som,  ar 
condicionado,  carteiras  estofadas,  quadro  branco  e  armários,  tudo  em ambiente 
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arejado e com excelentes condições para o estudo. Também nesse andar, encontra-
se a Clínica de Bebês, Laboratório de Patologia, uma clínica moderna com vinte (20) 
equipamentos,  sala  de  professores,  ,  copa,  sala  de  controle  de  serviço  e  um 
anfiteatro com 120 lugares. O prédio possui projeto arquitetônico que permite boa 
ventilação e iluminação, banheiros em boas condições, escadas amplas, elevador, 
sistema de som e vídeo, acomodações para pacientes, quadros murais para avisos, 
sacadas, boas condições de construção como pintura, piso e instalações de suporte 
(tomadas,  interruptores,  acesso  à  rede  de  água  e  escoamento)  e  acesso  para 
pacientes  com necessidades  especiais.  A Faodo  também possui  uma clínica  de 
atendimento exclusivo a esses pacientes, conhecida como Centrinho, localizada ao 
lado  do  prédio  da  administração;  essa  clínica  conta  com  10  equipamentos 
odontológicos, sala de revelação de RX, central de esterilização, farmácia, sala para 
atendimento  por  profissionais  de  outras  áreas  (assistente  social,  psicólogo, 
fonoaudiólogo),  sala  de  professores,  banheiros,  recepção,  secretaria  e  sala  de 
espera.  A clínica  encontra-se  em final  de  reforma  para  melhores  adequações  e 
modernização.
k) Muitas das solicitações do PDI foram concretizadas na Faodo, evidenciando a 
atenção da unidade com as diretrizes da Instituição.

Fragilidades:
a)  O  curso  de  Odontologia  da  Faodo  passou  por  um  período  de  transição  e 
implantação do novo PPC. A mudança do regime anual para semestral, centrado em 
oferecimento  de  disciplinas  pelo  sistema  de  créditos,  requereu  um  período  de 
adaptação caracterizado por  alguns problemas referentes  às  novas  concepções, 
especialmente quanto á avaliação do processo de ensino-aprendizagem e continua 
dando alteração quanto ao entendimento do atual  processo.  Embora  inerente a 
qualquer  mudança  significativa,  acreditamos  que  os  problemas  possam  ser 
resolvidos à medida que visualizamos as vantagens do novo sistema.  

O  sistema de ingresso pelo ENEM deixou a desejar, tendo que ser feito até 08 
chamadas , entrando alunos que teriam outras opções.
 
b) O desenvolvimento das políticas públicas de saúde e o aprimoramento do serviço 
odontológico por parte da saúde pública, caracterizado pelo aumento da oferta com 
a  implantação  de  unidades  de  saúde,  policlínicas,  centro  de  especialidades  e 
efetivação  da  Estratégia  da  Saúde  da  Família,  tem  refletido  na  demanda  de 
pacientes nos serviços de Odontologia da Faodo. Um exemplo é a falta de pacientes 
nas  clínicas  do  complexo  da  Faodo,  o  que  vem   causando  gradativamente  a 
diminuição nas atividades práticas dos acadêmicos. Entretanto, não se pode apontar 
o desenvolvimento dos programas de saúde como entrave, visto tratar-se da saúde 
da população. Deve-se sim, buscar instrumentos alternativos para se acompanhar 
essa mudança social, sem que o processo de aprendizado seja prejudicado. Outro 
aspecto relevante relacionado a essa realidade, é a melhoria da saúde bucal da 
população, atestado pelos índices epidemiológicos em saúde bucal,  resultado do 
avanço de práticas propostas pela própria academia. 

c) O sistema de ensino por créditos determinou a nota mínima de cinco (5,0) para 
que o aluno seja aprovado nas disciplinas. O fato de o aluno necessitar apenas de 
50%  de  aproveitamento  para  que  seja  aprovado  representa  um  nivelamento 
incompatível com a qualidade do ensino que é oferecido. O fato de se extinguir o 
exame final  não justifica esse valor e não tem mostrado contribuição positiva no 
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processo  de  ensino-aprendizagem,  revelando-se  como  uma  das  principais 
fragilidades atualmente identificada.
d) O paradigma do ensino centrado na relação vertical professor-aluno é difícil de 
ser rompido. Não se incita a mudança da figura representativa do professor dotado 
de conhecimento e sabedoria, nem mesmo de sua postura que requer, por vezes, o 
uso da autoridade inerente ao professor.  Entretanto, o professor,  algumas vezes, 
constitui um nó crítico no estabelecimento de um novo paradigma em que o aluno 
possui  direitos  relacionados  às  ações  que  somente  devem  contribuir  para  o 
aprimoramento  da aprendizagem,  por  exemplo,  revisão das avaliações,  correção 
das  provas,  justificativa  das  notas  práticas,  respeito  ao  prazo  de  divulgação  do 
resultado das avaliações.  
e) Ausência de um espaço para lazer e convivência destinado à comunidade da 
Faodo,  especialmente  os  acadêmicos.  Alguns  alunos  tendem  a  permanecer  na 
Faculdade entre períodos de aula, porém, não há um espaço adequado para essa 
finalidade.
f) Ausência de uma lanchonete. Professores, alunos e técnico-administrativos são 
obrigados a saírem do campus em busca de uma refeição. Algumas jornadas mais 
longas de trabalho são prejudicadas por essa ausência. 
g)  Segurança:  não  há  ainda  controle  de  pessoas  que  entram  e  saem  das 
dependências da Faodo, entretanto já foram iniciadas as instalações de câmeras no 
prédio das clínicas da Faodo.
h) Sistema informatizado de controle de pacientes ainda encontra-se em fase de 
estudo  pelo  NIT.  Está  sendo  organizado  para  resgatar,  de  forma  imediata,  o 
prontuário dos pacientes atendidos ao longo dos anos. Essa deficiência  prejudica 
alguns  requisitos  legais  e  jurídicos  referentes  à  documentação  odontológica  e 
dificulta  o andamento de pesquisas epidemiológicas.
i) Ausência de um laboratório de informática.
j) Com a pós –graduação espera-se aumentar o envolvimento dos discentes com os 
projetos de pesquisa.
k) A evasão dos alunos justifica-se decorrente do ingresso pelo SISU/ENEM. Os 
alunos são oriundos de outros estados,  acham o custo de vida alto.  Outros são 
aprovados em outros cursos e  desistem da matricula. 

2.4 ALTERAÇÕES DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO E OUTRAS AÇÕES

a) Em 2012, estavam vigentes três PPC no curso de Odontologia: o mais antigo, 
com o curso com tempo de duração de oito semestres, atualmente vigente para 
os acadêmicos do quarto ano; e o mais recente, com tempo de duração do curso 
de  nove  semestres.  O  novo  projeto  (9  semestres)  mostra  aumento  da  carga 
horária do curso, do número de disciplinas e dos estágios obrigatórios; elenca 
mais objetivos do curso e amplia os requisitos da formação profissional. Insere a 
prática do ensino à distância em algumas disciplinas (com carga horária máxima 
de 20% da carga horária da disciplina).

b) Apresenta  alteração  da  carga  horária  das  Atividades  Complementares,  de  51 
horas para 85 horas.

c) O  curso  de  Odontologia  está  inserido  no  programa  Pró-Saúde  e  PET-Saúde, 
participando com docentes na tutoria do programa.

d) A  Faodo  possui  uma  clínica  de  atendimento  odontológico  exclusiva  para 
Pacientes  com Necessidades  Especiais.  Os  pacientes  são  oriundos de vários 
locais do Estado e encaminhados de outras instituições. O curso de Odontologia 
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da  Faodo  é  um  dos  poucos  do  Brasil  que  possui  essa  modalidade  de 
atendimento. Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço têm como referencia 
essa clínica.  

2.5 MEDIDAS ADOTADAS EM 2012 PARA ENFRENTAR OS PROBLEMAS

a) O curso  de  Odontologia  foi  contemplado  com um coordenador  de  curso  que 
contribuiu  grandemente  para  a  análise  da  situação  dos  acadêmicos,  para  o 
acompanhamento  e  resolução dos problemas que surgiram em detrimento  ao 
ensino.

2.6 AÇÕES PARA REDUZIR REPROVAÇÃO E EVASÃO

a) A Faodo viabiliza o reoferecimento de determinadas disciplinas aos acadêmicos.
b) Os alunos são contemplados com bolsa permanência e auxílio acadêmica.

3  PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO   

Área de Avaliação - Odontologia 
Nome do Programa – Odontologia
Área de Concentração  - Clínica Odontológica
Nível 3 
Oferecimento Anual de Vagas : 15 
Implantado no 2º Semestre de 2011. 

3.1. OBJETIVO GERAL 

O Programa de Pós-Graduação “stricto sensu” em Odontologia estruturado 
com  o  Curso  de  Mestrado  Acadêmico  tem  como  metas  proporcionar  formação 
científica  sólida,  desenvolver  e  aprofundar  a  capacidade  de  pesquisa,  formar 
professores,  pesquisadores  e  profissionais  em  Odontologia  com  concepção 
interdisciplinar da Saúde, promovendo a saúde e o desenvolvimento tecnológico na 
Região Centro-Oeste.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diminuir o desequilíbrio Regional em Ciência e Tecnologia na Área da Odontologia, 
com  a  qualificação  de  docentes  e  pesquisadores  mediante  oferecimento  de 
Mestrado acadêmico de alto nível. 
- Implementar infra-estrutura de pesquisa que propicie condições de produção de 
pesquisas de relevância e excelência. 
-  Promover  a  Saúde  estimulando  linhas  de pesquisa  na Área de Concentração, 
fortalecendo os Grupos de Pesquisa que abordem os problemas regionais da saúde 
em Odontologia.
-  Promover  o  desenvolvimento  tecnológico  na área  da Odontologia,  estimulando 
pesquisas de excelência integradas com outros Programas da Instituição.
- Atender demandas específicas na área da Odontologia.
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3.3.VALORIZAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O  Programa  encontra-se  empenhado  para  que  grande  parte  de  seus 
orientadores  participem  das  seleções  para  iniciação  científica,  acompanhando  a 
tendência  da  Instituição  que  tem  conseguido  aumentar  de  forma  significativa  a 
participação no PIBIC e  em outras  formas de bolsas de iniciação científica.  Em 
nossos editais, para o Mestrado, temos pontuado a iniciação científica como forma 
de valorizar da mesma.

3.4. INTERDISCIPLINARIDADE

O Programa continua com sua tendência interdisciplinar, tendo sido mantida 
uma distribuição nas várias  áreas e sub-áreas tanto  do corpo docente  como do 
discente, incluídos os alunos matriculados em 2011 e 2012. 

3.5. SOLIDARIEDADE

Apesar  de  não  termos  uma  associação  formal  com  instituições,  várias 
colaborações  envolvendo  o  aprimoramento  de  docentes  e  discentes  vêm sendo 
desenvolvidas. No que diz respeito a projetos associados com o desenvolvimento de 
dissertações, em andamento apresentando interações com instituições externas à 
UFMS.

3.6. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO - CLÍNICA ODONTOLÓGICA
A área de concentração em Clínica Odontológica proporcionará aos mestres 

sólida  formação  acerca  de  doenças  que  acometem  o  Sistema  Estomatognático 
como um todo, na interrelação do conhecimento nas diferentes disciplinas, sendo 
que essas circulam ao redor de um eixo comum voltado para a formação de mestres 
em Odontologia com ênfase em clínica; epidemiologia; diagnóstico e controle das 
doenças,  se  integram  em  uma  série  de  atividades  que  primam  e  articulam  no 
processo ensino/aprendizagem, pela inserção social e ética da saúde bucal.

3.7. LINHAS DE PESQUISA

Biocompatibilidade  dos  materiais  odontológicos  em  seus  aspectos 
clínicos e laboratoriais.

Pesquisar  estudando  e  avaliando  "in  vitro"  e/ou  "in  vivo"  na  área  de 
biomateriais e terapêuticas odontológicas quanto as propriedades químicas, físicas, 
mecânicas  e  biológicas  e  os  procedimentos  clínicos  dos  materiais  e  técnicas 
odontológicas,  individual  e coletivamente com vistas ao seu desempenho clínico. 
-Espectrofotometria de Materiais Restauradores Estéticos:Avaliar a estabilidade de 
cor  de  materiais  estéticos  utilizados  na  Odontologia,  frente  aos  corantes  mais 
comuns e clareamento dental.

Radiações  e  procedimentos  fisícos  diagnósticos  e  terapêuticos  em 
saúde.

Estudar e avaliar as propriedades físico químicas e biológicas do emprego 
das radiações, do laser na distribuição das características clínicas, imaginológicas, 
de imagens digitais e digitalizadas das doenças bucais.
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Carcinogênese.
Estudo de diferentes  abordagens diagnósticas  e terapêuticas das doenças 

bucais seu impacto na população e seus fatores associados, permitindo determinar 
risco e traçar estratégias preventivas e clínicas. Usando recurso de laboratório, em 
animais e humanos.

Estudos  epidemiológicos,  clínicos  e  experimentais  em  saúde  bucal. 
Desenvolver estudos diretamente relacionados aos principais problemas em 

saúde bucal,  correspondendo às recomendações das novas diretrizes,  em que a 
pesquisa, a extensão e o ensino estejam voltados para as necessidades regionais e 
esteja  em um dos três  pilares  de estudo do grupo (epidemiológicos,  clínicos  ou 
experimentais),  os  resultados  tendem  a  solucionar  problemas  principalmente  de 
âmbito social, contribuindo com a melhoria da saúde bucal da população. 

3.8 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES

Potencialidades: O  Programa  de  Pós-Graduação  “stricto  sensu”  em 
Odontologia, Mestrado Acadêmico, da Faculdade de Odontologia “Albino Coimbra 
Filho” da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul , implantado no 
segundo  semestre  de  2011  tem  como  principal  agência  financiadora  a  CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e conta com apoio 
da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (PROPP/UFMS)  até  mesmo,  no 
concernente a recursos financeiros para aquisição de materiais permanentes, quais 
sejam: móveis,  aparelhos de multimídia e informática entre outros; de maneira a 
atender  as  necessidades  de  estruturação  do  Programa;  para  aquisição  de 
Equipamentos de Pesquisa, sendo que três novos equipamentos foram adquiridos 
no  primeiro  semestre  de  2012:  Aparelho  de  medição  Intrapulpar,  microscópio 
esterscópio  e  sensor  digital  de bancada;  Também para  a adequação do espaço 
físico  das  instalações  para  o  desenvolvimento  administrativo  do  curso,  o  qual 
contou ainda com apoio da própria Faculdade que cedeu o local. 

O  Programa  possui  até  o  momento  29  alunos  regulares,  desenvolvendo 
Projetos de Pesquisa significativos, dos quais 06 (seis) já possuem parecer favorável 
da PROPP e do Comitê de Ética, com intuito de gerar futuras publicações nacionais 
e internacionais, pois, alguns foram aceitos para serem apresentados no IADR, que 
neste ano acontecerá no Brasil,  na cidade de Foz do Iguaçu – PR, aumentando 
assim a visibilidade do Programa.

Fragilidades: 
Em virtude de seu pouco tempo de funcionamento o Programa não possui 

nenhuma publicação  efetivada.  Outro  fator  é  a  implantação  e  adesão  de  novos 
sistemas de informática pela PROPP, causando a suspensão temporária do envio de 
Projetos para aprovação.
            Há  também  a  necessidade  de  adaptações  estruturais  de  maneira  a   
proporcionar um espaço físico específico aos alunos do Mestrado.

4. EXTENSÃO E APOIO AO ESTUDANTE
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Descreva  sobre  projetos  e  ações  de  apoio  ao  estudante,  ressaltando 
pontos fortes e informando pontos fracos; avaliações, mudanças em 2012, e 
outros aspectos que julgarem relevantes.   

5. AVALIAÇÃO DISCENTE

5.1 Cursos

5.2 Docentes 

5.3 Disciplinas

5.4 Desempenho Discentes nas Disciplina

5.5 Pesquisa e Extensão

5.6  Infraestrutura física

5.6.1   Biblioteca (da unidade) Pode-se criar subseção para biblioteca

5.7   Responsabilidade social da instituição

5.8   Comunicação com a sociedade

5.9  Organização e gestão     

5.10 Planejamento e avaliação

5.11 Políticas de atendimento aos discentes

5.12 Comentários

6.  AVALIAÇÃO DE COORDENADORES

Incluir aqui a pesquisa com os coordenadores de curso. 

Fazer a totalização e gerar gráficos,  similar  à seção anterior.

6.1 Condições de Gestão e Oferecimento do curso

6.2 Direção da unidade setorial

6.3 Pesquisa e Extensão 
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6.4 Comentários e Observações

7. AVALIAÇÃO DA DIREÇÃO 

7.1 Condições Físicas da Unidade

7.2 Comentários e Observações

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1. SUGESTÕES

a) A fim  de  se  tentar  minimizar  o  impacto  de  mudança  do  sistema  anual  para 
semestral  em pleno regime de implantação de um novo PPC, acreditamos ser 
necessária  uma melhoria  no canal  de comunicação entre  a  PREG/UFMS e a 
Faodo. 

b) Realização de seminários e mesas redondas entre docentes e assessores da 
PREG,  para  juntos  poderem  encaminhar  as  soluções  necessárias  para  o 
enfrentamento dos problemas.

c) Acesso, em toda a unidade, à internet, a fim de otimizar a consulta às bases de 
dados, à homepage da UFMS e da Faodo, além de melhorar o sistema VPN/NIN.

d) Estruturação de um centro de convivência e lanchonete. 

8.2. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO

Acreditamos que este instrumento de avaliação seja importante, porém será 
efetivamente válido se a comunidade acadêmica perceber, de forma concreta, as 
consequências  dessa  avaliação.  Essa  percepção  poderá  ser  mais  concreta  a 
medida que toda a comunidade participa da elaboração do processo. No presente 
documento, a avaliação centrou especialmente nas considerações da comissão, não 
por vontade própria, mas pelo prazo dedicado ao feito. 

A participação dos acadêmicos foi efetiva nesta avaliação, ainda assim pode-
se melhorar de forma geral, mesmo sendo observado que os alunos têm conceito 
bom  sobre  o  curso  e  a  unidade.  Não  encontramos  grandes  discrepâncias  nas 
questões avaliadas, com claro predomínio do conceito bom nas abordagens. Merece 
atenção o fato de que o coordenador de curso foi avaliado com bom desempenho 
pelos acadêmicos participantes.

Outro  aspecto  importante  foi  a  expressiva  necessidade,  segundo  os 
acadêmicos, de maior integração dos estágios obrigatórios com as disciplinas do 
curso. Um dos pontos mais críticos foi o apoio da instituição aos eventos externos. 
Consideramos que todos esses pontos críticos apontados nessa avaliação discente 
não comprometem a qualidade do ensino e são passíveis de serem melhorados. 
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