
 
Prezada comunidade acadêmica, 

 

         Boa tarde! Hoje é um dia especial para nosso Curso! 

         É tempo de agradecer e também de compartilhar com todos o trabalho desenvolvido 

no período em que estive à frente do Curso de Graduação em Odontologia da UFSC, 

como coordenadora, durante a gestão jun2015-jun2017. 

A trajetória desta gestão se inicia ao lado do Prof. Mario Vinicius Zendron como 

sub-coordenador, e é pautada pelo compromisso de trabalhar em prol do ensino de 

Odontologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Durante nossa campanha para a 

eleição ouvimos os alunos, professores, funcionários e o centro acadêmico registrando 

diversas sugestões para melhoria do curso. A partir desta escuta foi elaborado o plano de 

trabalho para o período, que foi apresentado e aprimorado pelo Colegiado do Curso. O 

plano foi fundamentado nos pressupostos do filósofo russo Mikhail Bakhtin (1937) que 

cunhou o termo “cronotopo” para evidenciar a indissociabilidade dos dois elementos  

“cronos – tempo” e “topos - lugar”, em produções literárias. O processo de planejamento 

das atividades realizado por nós, em conjunto com a Iara, foi a base para elaboração de 

um trabalho, apresentado na 50ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino 

Odontológico – ABENO intitulado “Dimensões Cronotópicas da Gestão de Cursos de 

Graduação em Odontologia”.  

Em maio de 2016, o Prof. Mario Vinicius Zendron passou a assumir a subchefia do 

Departamento de Odontologia, tendo sido eleito para o cargo de  subcoordenador o Prof. 

Rubens Rodrigues Filho. O projeto inicial ganha assim mais um apoiador, tendo em vista 

que Prof. Rubens já vinha trabalhando em parceria com a coordenação por meio de sua 

participação efetiva no Colegiado do Curso. 

A proposta pedagógico-administrativa da gestão 2015-2017 teve como lema 

“Formação em Odontologia: Interdisciplinaridade, Integralidade e Participação Social” e 

ancorou-se nos princípios de ‘Diálogo’; ‘Respeito’; ‘Integração’; ‘Trabalho em equipe’; 

‘Acesso à informação/transparência’.  

Um contingente de 560 estudantes regularmente matriculados, 116 professores, 12 

chefes de departamento, representações estudantis, estudantes estrangeiros, estagiários 

de docência dos Programas de Pós-graduação em Odontologia e Saúde Coletiva e 

gestores de diferentes instâncias institucionais demandam pelo bom andamento das 

ações desenvolvidas na coordenadoria do Curso.  



Das ações realizadas durante nossa gestão cabe destacar a conquista do espaço 

físico instalando a coordenação do Curso em uma sala maior com espaços diferenciados 

para cada atividade: sala dos coordenadores, sala de reuniões e escuta qualificada e sala 

para a para alocação da Central de Materiais e Instrumentais (CMI), proporcionando 

maior segurança e organização dos instrumentais destinados aos alunos com 

vulnerabilidade social comprovada.  

A gestão da CMI é uma particularidade do trabalho da coordenadoria do Curso de 

Odontologia. Para apoiar este trabalho foi criado um projeto de extensão, coordenado 

pela Profa Sheila Cristina Stolf Cupani, do qual participam professores e  estudantes 

voluntários. Em 2017/1 a coordenação concorreu e foi contemplada pelo programa PIBE 

com duas bolsas de estágio para a CMI. O planejamento das atividades e o envolvimento 

de toda a equipe da CMI proporcionou a ampliação dos serviços prestados sendo que 

hoje além de distribuir o instrumental aos alunos com vulnerabilidade social, a CMI oferta 

instrumental de cirurgia para todos os estudantes do Curso e de cirurgia periodontal 

mediante reserva realizada previamente. A continuidade deste trabalho é fundamental 

para que possamos avançar na oferta de instrumentais a todos os estudantes tornando o 

Curso de Odontologia efetivamente público e gratuito. Também foi possível iniciar a 

organização das listas de materiais solicitados pelas disciplinas conforme as 

especificações publicadas pela ABENO. 

Para facilitar o acesso às informações e dar  transparência às atividades 

desenvolvidas no Curso a página web institucional foi constantemente atualizada e um 

mural foi instalado e alimentado com informações pertinentes ao Curso. 

Um espaço de escuta qualificada a estudantes e docentes foi oportunizado na 

agenda da coordenadora, reafirmando os compromissos com o diálogo e construção 

coletiva. 

A dimensão histórica foi resgatada nesta gestão que comemorou em 2016 os 70 

anos do Curso de Graduação e 45 anos do Curso de Pós-graduação realizando sessão 

festiva de seus  Colegiados e do colegiado do Departamento de Odontologia, 

homenageando professores aposentados. Foram muitos os momentos rememorados 

como o histórico do Curso de  graduação registrado pelo Prof. Cleo Nunes de Sousa, e da  

pós-graduação na voz do Prof. Rogério Henrique Hildebrand da Silva. 

A primeira semana de integração acadêmica I SIA ODONTO UFSC foi fruto da 

demanda da comunidade acadêmica por um espaço em que pudéssemos nos  encontrar,  

festejar, refletir, e sobretudo aprender juntos. Assim, 4 diferentes atividades já existentes 

no Curso foram aglutinadas em uma única semana: o projeto Eu na Odonto, a semana do 



TCC, o Encontro Acadêmico de Atualização Odontológica e o Festival Odontológico de 

Novos Talentos, o FONT´S, além das reuniões paralelas entre disciplinas e grupos de 

pesquisa e projetos de extensão. Temas centrais foram colocados em pauta como olhar 

do estudante sobre o Curso, o processo de avaliação e as atualidades na ciência 

odontológica. Em 2017/2 teremos a IV edição da SIA ODONTO que certamente será 

aprimorada configurando-se como um evento científico odontológico de expressão em 

nível nacional e internacional. 

Somamos esforços junto ao Coletivo do Centro de Ciências da Saúde em defesa 

do SUS,  um Sistema Único de Saúde universal, público, democrático, culturalmente 

sensível, equânime, ético e solidário. Estes esforços foram traduzidos em mobilizaçoes, 

realização de debates e rodas de conversa sobre o SUS. 

Vários foram os encontros com os gestores de serviços de saúde fomentando a 

integraçao ensino-serviço. Quero registrar nosso agradecimento a SMS Florianópolis e a 

Secretaria de Estado da Saúde, em especial às coordenações de saúde bucal e suas 

equipes.  Precisamos continuar esta interlocuçao e parceria! 

Foi também esta gestão que conduziu o processo de avaliação institucional que 

incluiu a realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE  pelos 

alunos concluintes, demandando esforço e acompanhamento diário da chefe de 

expediente e da coordenadora para que todos os estudantes efetivamente participassem 

do ENADE 2016. Outra atividade importante do processo de avaliação foi o 

preenchimento do relatório com base no documento orientador,  enviado à SEPLAN e ao 

MEC. Trata-se de um documento extenso e detalhado organizado em 3 dimensões 

demandando pelo trabalho conjunto dos coordenadores, dos membros do colegiado e do 

NDE que contribuiram preenchendo itens do relatório pertinentes à sua área de atuação. 

Graças ao esforço de todos e também à valiosa parceria entre os coordenadores de 

Curso do CCS, o apoio da direção do Centro, da PROGRAD  e da SEPLAN esta 

importante missão da coordenadoria do Curso pode ser concluída. Os resultados serão 

conhecidos futuramente, porém, resultados preliminares do ENADE, enviados pela 

SEPLAN informam que os estudantes de Odontologia obtiveram desempenho destacado 

entre os Cursos avaliados na UFSC. 

Quero enaltecer o trabalho incansável e a dedicação exemplar dos membros do 

Colegiado a este Curso. Graças ao trabalho deste time, composto por professores e 

estudantes, titulares e suplentes, pudemos examinar com o aprofundamento e debate 

necessários o tema da relação teórico-prática que findou com a publicação de uma 

Resolucão que em breve será enviada a todos os chefes de departamento. Também foi 



possível analisar detalhadamente todos os planos de ensino do Curso, missão abraçada 

com afinco pelo Prof Rubens ! 

Da mesma forma destacar o trabalho do NDE onde iniciamos as discussões sobre 

a necessidade de uma reforma curricular no Curso, mais tarde acatada e referendada 

pelo Colegiado, além de outras importantes discussões, como, por exemplo, sobre a 

carga-horária do Curso. 

O processo de reforma foi impulsionado pelo Projeto Pet GraduaSUS, que conta 

com a participação de dois bolsistas, além dos coordenadores, possibilitando a realização 

de fóruns de discussão entre os estudantes e criação do Conselho de Representantes de 

Turma. A participação no Projeto  propiciou a realização de diagnóstico de problemas, o 

debate sobre a importância do SUS na formação em Odontologia, a organização da 

Comissão de Reforma Curricular que atualmente aguarda a indicação dos representantes 

dos departamentos para ser iniciada.  O trabalho em conjunto com a Escola de Saúde 

Pública da SMS Florianópolis, por meio do Pet GraduaSUS oportunizou  a realização de 

reuniões conjuntas entre os professores do eixo da Interação Comunitária, os preceptores 

e gestores com vistas à construção de um manual de preceptoria e organização de 

atividades de educação permanente. 

Foram também desenvolvidas outras atividades institucionais, como a recepção de 

calouros, atividades referentes ao momento de matrícula e formatura e a representação 

do Curso junto ao Conselho do CCS, à Coordenadoria de Ensino do CCS  e junto à 

Câmara de Graduação da UFSC. 

Todas estas ações foram possíveis graças ao envolvimento de muitas pessoas! É 

preciso destacar que um Curso que desenvolve bem sua missão tem professores, 

funcionários  e estudantes comprometidos desenvolvendo suas atividades de modo 

competente no dia a dia.  

O maior desafio para um coordenador, portanto, é realmente coordenar! A 

integração é um desafio cotidiano!   

Somos um Curso multicêntrico: reunimos professores de 3 Centros de Ensino 

(CCB; CCS e CFH) e 12 Departamentos (Biologia Celular, Embriologia e Genética (BEG) ; 

Bioquímica (BQA) ; Ciências Fisiológicas (CFS), Ciências Morfológicas (MOR), 

Farmacologia (FMC), Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (MIP), Análises Clínicas 

(ACL), Clínica Médica (CLM), Odontologia (ODT), Patologia (PTL), Saúde Pública (SPB) e 

Sociologia Política (SPO). 

 Há ainda o NDE, a coordenadoria de estágios, as comissões de revalidação de 

diploma e avaliação de atividades complementares, as atividades de extensão e 



pesquisa, os parceiros como o CRO e a ACO e todas as outras atividades  e fóruns 

anteriormente mencionados.  

O trabalho competente, a dedicação e o compromisso com a formação de 

cirurgiões-dentistas cidadãos tem garantido que nosso Curso figure sempre entre os 

melhores do País. Sigamos desenvolvendo nosso ofício buscando o aprimoramento 

contínuo na perspectiva do trabalho em equipe, o alcance da excelência com equidade, 

valorizando as políticas inclusivas e diminuindo o sofrimento e o estresse presente tanto 

em estudantes como em professores e funcionários. Agradeço à secretaria de Ações 

Afirmativas e Diversidades – SAAD, por apoiar a coordenação na implementação destas 

políticas, ao Núcleo de Apoio Psicosoccial do CCS – NAPA, pela escuta generosa e 

suporte aos nossos estudantes e à PRAE e à PROEX por meio da implementação de 

diferentes ações de apoio estudantil. 

Muito obrigada a todos os professores, estudantes e funcionários que contribuiram 

com o Curso nesta gestão jun2015-jun2017 ! 

Um obrigada especial à Iara, por toda a sua sabedoria, amizade e parceria! 

Obrigada por abraçar este Curso todos os dias com seu sorriso e sua alegria ! Obrigada 

ao Leonardo, por sua disponibilidade em contribuir com o Curso, você chegou para 

somar! Obrigada à equipe de chefes de expediente das coordenadorias do Curso, 

Rosalba, Marcos, Carolina, Sheila e Patrick ! Vcs são exemplo de trabalho em equipe, 

muito obrigada pelo apoio em todos os momentos ! 

Agradeço a todas as chefias de Departamentos envolvidos no Curso. Um obrigada 

especial à Keiv (MOR) Alcir Dafre (BQA) e aos chefes do departamento de Odontologia 

com os quais pude conviver neste período : professores Ricardo, Alfredo e Mario Vinicius! 

Com este trabalho em conjunto pude compreender melhor o funcionamento do 

Departamento e os desafios impostos a quem o chefia !  

Obrigada à Direçao de Centro de Ciências da Saúde nas gestões dos professores 

Sergio e Isabela e Celso e Fabricio por todo o apoio ao Curso. 

Obrigada ao DEN e a toda a equipe da Professora Thereza Cristina Rozone de 

Souza, obrigada à PROGRAD interlocutora de todos os momentos ! 

Obrigada a reitoria, nas gestões das professoras Roselane e Lúcia e Luiz 

Cancellier e Alacoque  por todo o apoio ao Curso. 

Obrigada ao Caoqa e seus gestores ao longo destes dois anos, Lucas, Vinicius 

Castro, Christopher e Tainá pela oportunidade do trabalho conjunto, respeitoso e 

integrador ! Obrigada à Atlética e ao CRT pelo apoio e parceria ! 



Um muito obrigada a todos os meus alunos e orientados de graduação e pós-

graduação pela compreensão mas, sobretudo, pela parceria nesta travessia ! 

De fato ainda há muito por fazer e a nova gestão chega com toda a  motivação 

para dar continuidade e implementar sua marca. 

Meus parabéns ao Rubens e à Renata ! Desejo sucesso em sua jornada ! Espero 

que vocês possam experimentar a mesma alegria que eu tive com este trabalho que me 

revelou diferentes dimensões e significados sobre pertencer à odontologia da UFSC. 

Contem comigo! 

Em tempos de instabilidade política e econômica que deterioram de forma 

avassaladora os campos da educação e da saúde no Brasil, encerro com as sábias 

palavras de Wagner Tiso, na canção Coração de Estudante: 

 

Já podaram seus momentos 

Desviaram seu destino 

Seu sorriso de menino 

Quantas vezes se escondeu 

 

Mas renova-se a esperança 

Nova aurora, cada dia 

E há que se cuidar do broto 

Pra que a vida nos dê 

Flor flor e o fruto 

 

Forte abraço a todos, 

AbraSUS! 

Há braços! 

 

Profa Daniela 

 

Florianópolis, 26 de junho de 2017 

 

 


