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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com intuito de promover o ensino odontológico aplicado à prática e o forte vínculo com a realidade 
municipal, regional e nacional, o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) prevê o desenvolvimento de estágios curriculares como um eixo articulador entre a 
teoria e a prática do aprendizado e entre o ensino/pesquisa/extensão, para a complementação da 
formação em Odontologia.  

As disciplinas de estágio caracterizam-se por atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho. Estas disciplinas 
vêm cumprir os preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde e do 
Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia, e segue as normas previstas na legislação federal sobre 
estágios - Lei n.º 11.788/2008 (Anexo 1).  

 

ESTÁGIO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE III 

A disciplina é cursada no 10º semestre e tem por objetivos: 

→ Proporcionar ao estudante estagiário a experiência prática que leve ao desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias ao atendimento integral do paciente em níveis de 
complexidade crescente;  

→ Proporcionar que os estudantes aprendam a respeitar as dimensões éticas e humanísticas 
inerentes ao exercício profissional, desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania 
e para a solidariedade;  

→ Proporcionar a convivência e a cooperação em equipes de saúde;  

→ Proporcionar reflexões aos estudantes sobre a realidade social, que os levem a buscar sua 
transformação, por meio de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, visando a 
produção de conhecimentos adequados à realidade social, econômica e cultural da comunidade 
em que atuam. 

 

PRECEPTORIA 

Segundo a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.080/90, o campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) inclui a ordenação da formação de recursos humanos. Assim, no processo de formação dos 
profissionais de saúde deve haver interligação da instituição de ensino com os serviços do SUS, 
representados, respectivamente, pelos estudantes e professores, e pelos profissionais dos serviços. 

Desta forma, o processo ensino-aprendizagem inclui a figura do preceptor, um trabalhador do sistema de 
saúde, que possui saberes, práticas e vivências fundamentais para a formação do estudante, que 
acompanha e supervisiona diretamente o estudante no campo de estágio. 

As potencialidades que envolvem a inserção dos estudantes nos serviços, mediada pelos preceptores, são 
descritas: 

 O conhecimento e as experiências dos preceptores envolvem questões sobre o cotidiano da 
assistência em saúde, da organização dos serviços de saúde, das relações com a comunidade e 
com a gestão; 

 Os preceptores mostram uma nova rotina, uma nova visão da odontologia, além de haver uma 
troca de conhecimento e proporcionar maior segurança aos alunos em relação ao atendimento 
odontológico; 
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 O preceptor é o modelo de profissional do SUS para o aluno, e a qualidade da relação com o 
estudante influenciará o quanto o aluno compreenderá e aprenderá sobre a prática ali realizada; 

 O papel dos preceptores é importante, pois auxiliam os estudantes a melhorar as habilidades, a 
conhecer o SUS, e a aumentar a experiência clínica; 

 O preceptor incentiva o pensamento reflexivo, facilita ainda mais a aproximação do estudante com 
o trabalho realizado nas Unidades de Saúde, possibilitando que ele associe os conhecimentos 
teóricos adquiridos na universidade com a realidade na qual está inserido; 

 A preceptoria possibilita a troca de saberes e a obtenção de novos conhecimentos para sua prática 
profissional; 

 

DIRETRIZES DO ESTÁGIO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE III1 

As atribuições dos professores, estudantes e preceptores, descritas nas Diretrizes do Estágio em Serviços 
Públicos de Saúde do curso de Odontologia, são: 

PROFESSORA(OR) ORIENTADORA(OR) DE ESTÁGIO 

(Docentes da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva) 

→ Planejar, coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas nos estágios;  

→ Estimular o compromisso ético e moral dos estagiários nos serviços com os trabalhadores e 
usuários; 

→ Desenvolver atividades de Integração Ensino-Serviço para a contínua aproximação entre academia 
e serviços; 

→ Reunir-se com os Preceptores de Estágio, ao término de cada semestre letivo, ou quando se fizer 
necessário, para avaliação das estratégias utilizadas no estágio supervisionado;  

→ Desenvolver o senso crítico para a avaliação da realidade do mercado de trabalho e das condições 
e necessidades de saúde da população; 

→ Coordenar os encontros presenciais para acompanhar o desempenho do estudante estagiário nas 
áreas de conhecimento exigidas no Projeto Pedagógico do Curso; 

→ Acompanhar e problematizar a vivência do estagiário nos serviços na modalidade EaD (Ensino a 
Distância), utilizando a plataforma Moodle 

→ Realizar visitas in loco, quando necessário, para supervisionar os estágios;  

→ Receber, analisar e avaliar os documentos obrigatórios exigidos para o estágio obrigatório;  

→ Proceder à avaliação global dos estágios; 

  ESTAGIÁRIO  

(Estudante do curso de Odontologia) 

→ Ter conhecimento e seguir as normas que regem a realização do estágio, antes de iniciar as 
atividades;  

→ Providenciar os documentos referentes ao estágio;  

→ Elaborar e executar o Plano de Atividades com o Preceptor de Estágio;  

 
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Curso de Odontologia. Estágio Obrigatório III. Diretrizes do estágio em serviços públicos de 
saúde III. Disponível em: Estágio em Serviços Públicos de Saúde III – Odontologia (ufsm.br). Acesso em: 30 de dezembro de 2022. 

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/odontologia/estagio-supervisionado
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→ Preencher e tramitar todos os documentos referentes ao estágio, conforme instruções dos 
professores orientadores; 

→ Tramitar ao orientador os documentos necessários (TCE e Plano de Atividades) antes de iniciar as 
atividades de estágio; 

→ Executar as atividades previstas no plano;  

→ Respeitar e obedecer às normas da Instituição ou Unidade Concedente de Estágio e à legislação 
pertinente ao estágio; 

→ Interagir com os preceptores de estágio pelo compartilhamento de saberes e práticas, como 
estímulo à educação permanente e continuada; 

→ Estabelecer comportamento ético e responsável em todas as atividades exercidas nos serviços; 

→ Solicitar orientações e acompanhamento do orientador sempre que se fizer necessário;  

→ Solicitar ao orientador a mudança do local de estágio, mediante justificativa, quando as normas 
estabelecidas e o planejamento não estiverem sendo seguidos;  

→ Elaborar e disponibilizar o Portfólios conforme cronograma; 

→ Elaborar e apresentar o Relatório Final de Estágio;  

PROFISSIONAL PRECEPTOR DE ESTÁGIO 

(Profissional do serviço de saúde) 

→ Planejar, orientar, acompanhar e avaliar, diretamente, as atividades do estagiário, previstas no 
Plano de Atividades;  

→ Contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências do estagiário na sua área de 
atuação; 

→ Estimular o compromisso social e ético dos estagiários com a sociedade e na busca de soluções 
para as necessidades da população; 

→ Colocar à disposição dos estagiários os meios necessários à realização do trabalho de estágio;  

→ Compartilhar informações referentes ao estágio à Coordenação do Curso e aos Orientadores de 
Estágio, sempre que necessário;  

→ Solicitar esclarecimentos ou reuniões com os Orientadores e/ou Coordenador do Curso, quando 
necessário.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES AOS PRECEPTORES 

 

 Delegar procedimentos clínicos ao estagiário somente após avaliar o paciente;  

 Permanecer no ambiente onde o estagiário realiza atividades, clínicas ou extra clínicas; 

 Proporcionar ao estagiário a realização de procedimentos clínicos com auxiliar de saúde bucal, 
quando existir este profissional no serviço de saúde; 

 Ter ciência da responsabilidade legal diante de intercorrências nos atendimentos dos pacientes; 

 Observar rigidamente o cumprimento das tarefas delegadas ao estagiário e o cumprimento de 
horário; 

 Não emitir (ou assinar) documentos que não correspondem à veracidade de fatos; 

 Exigir do estudante o cumprimento das obrigações previstas nas normativas legais. 
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EXTRATOS DO DOCUMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - 
ABENO2 

 

“A preceptoria em saúde é compreendida como o processo de transformação do profissional da saúde 
que atua no SUS em um articulador entre o processo de aprendizagem, proporcionado pela aplicação 
da teoria na prática do serviço. Seu diferencial é contribuir para a formação do estudante, associando 
o mundo real da “linha de frente” do trabalho em saúde, muitas vezes distante da realidade de alguns 
docentes, com o aprendizado trazido pelo estudante. Ou seja, como via de mão dupla, é também 
possibilitada a formação do preceptor, na abertura de um processo de educação permanente, 
mediatizada por docentes e estudantes.  
 
“O preceptor em saúde é importante por incorporar os estudantes ao cotidiano do serviço de saúde, 
discutindo processos como o acolhimento balizador das relações interpessoais, a comunicação com a 
equipe de Saúde Bucal (eSB), com os membros da equipe de Saúde da Família (eSF) e/ou equipe de 
Atenção Básica (eAB), com a gestão e, em especial, com a comunidade. Na Atenção Básica, os 
preceptores em saúde devem orientar, acompanhar e encaminhar os estagiários para o trabalho 
interprofissional tanto junto aos profissionais de outros setores da unidade e no território com os ACS 
e com profissionais de outros equipamentos situados no território (intersetorialidade) como escolas, 
creches, instituições de longa permanência, associações e movimentos sociais. Devem também 
orientar a participação dos estudantes em reuniões de equipe na unidade, em reuniões do conselho de 
saúde e nas conferências de saúde.” 
“Consiste na orientação e avaliação dos estudantes em tempo real em suas mais diversas atividades 
(desempenho na clínica, nas ações educativas, nas ações de vigilância, levantamentos, pesquisas etc.), 
além das atitudes inerentes ao desenvolvimento do estágio (registro de frequência, pontualidade, 
comportamento, relação com a equipe e com os demais profissionais da Unidade, protagonismo, entre 
outras).” 
 
“Em síntese, o preceptor em saúde bem formado conhece a dinâmica diária dos serviços públicos de 
saúde e orienta atividades a partir de suas potencialidades e limitações. Quando as preceptorias em 
saúde mantêm uma relação de horizontalidade na convivência com o estagiário, permitem a 
construção do conhecimento a partir da realidade de ambos, aliando a sua experiência profissional 
aos conhecimentos novos e vivências inéditas trazidos pelos estudantes.” 
 
“É também o preceptor em saúde (em articulação com o docente) o responsável pela avaliação dos 
estagiários sob sua mentoria. Esse processo deve contribuir com a dinâmica reflexiva representada 
pelo fazer constante do docente e deve estar incorporado na rotina da formação do estudante, 
também protagonista de sua própria autoavaliação. Sendo assim, o processo integral de avaliação do 
estágio deve ser pensado para que todos os sujeitos envolvidos possam construí-lo conjuntamente e 
vivenciá-lo de modo a colaborar para a ressignificação de suas práticas pedagógicas. Ao mesmo 
tempo, esse movimento deve contribuir para a construção crítica e significativa na produção do 
conhecimento socialmente relevante e cientificamente pertinente.“ 
 

 

Elaboração: Professoras da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva/Dezembro 2022 

 
2 Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Consenso Abeno [recurso eletrônico]: estágios curriculares obrigatórios na formação em 
odontologia / Associação Brasileira de Ensino Odontológico; organizadores Luiz Roberto Augusto Noro [et al.]. Dados eletrônicos. 
Florianópolis: ABENO, 2022. 47 p. Disponível em: https://abeno.org.br/destaques/consenso-abeno-estagios-curriculares-obrigatorios-na-formacao-
em-odontologia/. Acesso em: 30 dez. 2022.  

https://abeno.org.br/destaques/consenso-abeno-estagios-curriculares-obrigatorios-na-formacao-em-odontologia/
https://abeno.org.br/destaques/consenso-abeno-estagios-curriculares-obrigatorios-na-formacao-em-odontologia/
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