






APRESENTAÇÃO

Este é um produto técnico, vinculado a uma dissertação de Mestrado, apresentado ao
Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde – nível Mestrado Profissional, da
Universidade Federal de Goiás, para obtenção do título de Mestre em Ensino na Saúde.

Este produto educacional contempla uma proposta de organização do ensino (matriz de
competências) em disciplina da área da Saúde Bucal Coletiva (SBC). Os Projetos
Pedagógicos do curso de Odontologia, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN), devem ser direcionados à formação integral e adequada do aluno, em objetivos de
aprendizado que oportunizem a busca ativa pelo conhecimento, a interdisciplinaridade, a
integração dinâmica entre teoria e prática e a interação entre o ensino e a sociedade. Dessa
maneira, almeja-se, ao final do curso, formar profissionais capacitados a agir com
responsabilidade, ética, competência e que atendam às necessidades locais em saúde
(BRASIL, 2021; SANTOS, 2011).

A formação por competências pretende suscitar aos alunos a capacidade de mobilizar
conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com situações, problemas e dilemas no
cotidiano dos serviços de saúde, com foco em critérios de desempenho para os profissionais
de saúde. Um dos instrumentos utilizados na organização curricular deste modelo de
ensino é a matriz de competências, um recurso que articula e evidencia as habilidades
cognitivas, psicomotoras e atitudinais necessárias ao futuro profissional, além de servir
como referência na orientação de gestores, docentes e discentes em relação à orientação da
formação profissional e ao aprimoramento desta. (BRITO, 2018; COSTA et al., 2018; GONTIJO
et al., 2013; GUIMARÃES et al., 2017).

A matriz de competências é um instrumento norteador que explicita os consensos coletivos
acerca do que é imprescindível e o conteúdo indissociável a uma adequada formação
profissional. Este modelo de organização do ensino é parte integrante do planejamento do
processo ensino-aprendizagem, que deve ser pautado pela identificação dos objetivos de
aprendizagem; pela delimitação do conteúdo; escolha adequada de experiências de
aprendizagem para a produção de conhecimentos, valores e habilidades necessárias para a
aquisição das competências; seleção de cenários de prática; de formas de avaliação crítica
para se identificar até que ponto as competências foram alcançadas e de feedback aos
alunos. (CFF, 2017; FERRAZ; BELHOT, 2010; GONTIJO et al., 2013; GRUPPEN; MANGRULKAR;
KOLARS, 2012).



As DCN de 2021 estabelecem as Ciências Humanas e Sociais como eixo transversal de
formação em Odontologia, com a Saúde Coletiva estabelecida como sustentação
longitudinal ao aprendizado, à investigação e às práticas dos alunos. A Saúde Coletiva é um
espaço de convergência de ações e discursos na área da saúde e ciências humanas, de
caráter multiprofissional e interdisciplinar. Espelha um campo em que o ser humano é
desvelado em suas variadas dimensões, associadas aos fenômenos biológicos e orgânicos,
ao seu contexto sócio-histórico e às relações construídas a partir dessa inserção (BRASIL,
2021; GUIMARÃES; SILVA, 2010; NUNES, 2012; VIEIRA-DA-SILVA; PAIM; SCHRAIBER, 2014).

Assim, optou-se pela construção de uma matriz de competências relacionada à disciplina na
área da SBC como produto educacional relativo a esta pesquisa, devido a sua relevância na
estruturação de matrizes curriculares odontológicas nos Projetos Pedagógicos dos cursos
de graduação em Odontologia das Instituições de Ensino Superior (IES), expressa na sua
intersecção com as várias disciplinas do currículo, em conformidade com as DCN.

A pesquisa apresentou como participantes docentes de IES brasileiras (públicas e privadas),
que contribuíram com sugestões para o aperfeiçoamento da matriz de competências. A
opção por um produto técnico que auxilie na organização do ensino na disciplina da área da
SBC a partir das contribuições de docentes de diversos contextos e graus de experiência,
antes de ser prescritivo, pretende fomentar a reflexão sobre a qualidade do ensino na área
em cada IES e contribuir para o aprimoramento na condução da matriz curricular em
Odontologia.

A matriz de competências foi estruturada em 6 seções correspondentes às competências
gerais a serem desenvolvidas pelos alunos nas disciplinas da área da Saúde Bucal Coletiva
(atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, gestão em saúde e
educação permanente), de acordo com as DCN de 2021. Cada seção foi constituída pelos
seguintes elementos: metas (quais são os objetivos de aprendizagem do aluno na disciplina
de acordo com cada competência) e objetivos específicos (ao final da disciplina, o aluno
deverá ser capaz de aplicar determinados conhecimentos, habilidades e atitudes, de acordo
com o seu desenvolvimento). Este produto técnico apresenta ISBN registrado sob o número
978-65-00-43633-4.

A seguir, é apresentada a matriz de competências, com as metas e objetivos específicos, de
acordo com cada competência geral. As oportunidades de aprendizagem, as metodologias
a serem empregadas e os métodos de avaliação a serem aplicados no processo ensino-
aprendizagem adotados na elaboração deste produto técnico são descritos em seguida.

APRESENTAÇÃO



COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE



COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE

Reconhecer a saúde como direito humano e condição digna de vida e
atuar com base no direito ao acesso universal à saúde e aos demais
princípios do SUS, de forma contínua e articulada com todos os setores da
sociedade;
Atuar na integralidade do cuidado à saúde por meio do desenvolvimento
de ações e serviços de promoção, proteção, recuperação e manutenção
da saúde individual e coletiva;
Atuar interprofissionalmente, interdisciplinarmente e
transdisciplinarmente na atenção à saúde, com pensamento crítico
baseado em valores éticos e em evidências científicas;
Exercer a profissão de forma articulada com o contexto social, econômico,
cultural e ambiental, com o entendimento dos fatores de determinação
da condição de saúde-doença da população e seu exercício profissional
como forma de participação e contribuição no respectivo contexto;
Promover a humanização do cuidado à saúde de forma contínua e
integrada, tendo em vista as demais ações e instâncias da saúde, com o
desenvolvimento de projetos terapêuticos compartilhados, com o
estímulo ao autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e
comunidades;
Realizar com segurança processos e procedimentos, referenciados nos
padrões vigentes da prática profissional, de modo a evitar riscos, efeitos
adversos e danos ao usuário, a si mesmo e aos demais profissionais, com
ações baseadas no reconhecimento clínico-epidemiológico, nos riscos e
vulnerabilidades individuais e coletivos;
Fundamentar a atenção à saúde nos princípios da ética e bioética, bem
como nas legislações regulatórias do exercício profissional, com o
entendimento que a responsabilidade à saúde não se encerra com o ato
técnico.

Metas:



Ter conhecimentos sobre
prevenção em saúde nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Conhecer noções básicas de
epidemiologia.

Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com
base na educação popular
em saúde e avaliação
participativa;
Desenvolver planejamento
e interlocução intersetorial.

Desenvolver autonomia e
responsabilização;
Respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício
profissional;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Providenciar soluções para
os problemas de saúde
bucal e áreas relacionadas;
Estabelecer diálogo e boa
comunicação de forma
individual, na abordagem
familiar e em grupos;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional.

Desenvolver ações de prevenção de doenças em saúde bucal no nível individual e
coletivo.

COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE

Objetivos específicos



Ter conhecimentos
relacionados à promoção da
saúde nos diferentes níveis
de atenção;
Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Conhecer os elementos do
processo saúde-doença e
cuidado nos diferentes
níveis de atenção;
Conhecer noções básicas de
epidemiologia.

Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com base
na educação popular em
saúde e avaliação
participativa;
Desenvolver planejamento e
interlocução intersetorial.

Objetivos específicos
Desenvolver ações de promoção da saúde no nível individual e coletivo.

COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE

Respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício
profissional;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Providenciar soluções para
os problemas de saúde
bucal e áreas relacionadas;
Ter atitude favorável à saúde
com ênfase na promoção;
Participar de
ações/intervenções
intersetorialmente;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional.



Ter conhecimentos sobre
histórico e princípios do
SUS;
Conhecer as bases do SUS;
Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Ter conhecimentos sobre
diretrizes para
implementação de redes de
atenção à saúde, com base
na integralidade do cuidado;
Ter conhecimentos sobre
dispositivos e ferramentas
de integração da rede de
saúde (linhas de cuidado,
sistemas de regulação,
referência e
contrarreferência).

Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com
base na educação popular
em saúde e avaliação
participativa;
Realizar diagnóstico da
comunidade;
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar atendimento
humanizado, ético
Identificar a rede social
local, equipamentos e
atores sociais da
comunidade.

Pensar o papel social da
profissão;
Respeitar os princípios éticos
inerentes ao exercício
profissional;
Ser comprometido com a
comunidade e com a
categoria profissional;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Propor soluções para os
problemas de saúde bucal e
áreas relacionadas;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais;
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Realizar sua prática profissional de forma integrada e contínua com as demais
instâncias do sistema de saúde.

Objetivos específicos

COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE



Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Ter conhecimentos sobre
controle social no SUS
(Conselhos e Conferências)
e participação comunitária;
Conhecer os elementos do
processo saúde-doença e
cuidado nos diferentes
níveis de atenção.

Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com base
na educação popular em
saúde e avaliação
participativa;
Atuar a partir da
necessidade de saúde do
paciente.

Exercer liderança na equipe
de saúde;
Elaborar pensamento crítico;
Respeitar os princípios éticos
inerentes ao exercício
profissional;
Ser comprometido com a
comunidade e com a
categoria profissional;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao contexto
social, entendendo-a como
uma forma de participação e
contribuição social;
Integrar-se, sensibilizar-se e
comprometer-se com o ser
humano, respeitando-o e
valorizando-o;
Propor soluções para os
problemas de saúde bucal e
áreas relacionadas;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional.

Pensar criticamente e analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções
para os mesmos.

Objetivos específicos

COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE



Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Ter conhecimentos sobre
eleição de critérios para
estabelecer prioridades;
Ter conhecimentos sobre
conteúdos relacionados à
Estratégia Saúde da Família; 
Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
atenção básica;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional.

Atuar a partir da necessidade
de saúde do paciente;
Trabalhar em equipe;
Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
profissional;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com base
na educação popular em
saúde e avaliação
participativa;
Realizar atendimento
humanizado, ético e seguro;
Possuir habilidades de
comunicação;
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Ser comprometido com a
comunidade e com a
categoria profissional;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao contexto
social, entendendo-a como
uma forma de participação e
contribuição social;
Integrar-se, sensibilizar-se e
comprometer-se com o ser
humano, respeitando-o e
valorizando-o;
Propor soluções para os
problemas de saúde bucal e
áreas relacionadas;
Realizar seus serviços dentro
dos mais altos padrões de
qualidade e dos princípios da
ética/bioética, tendo em
conta que a responsabilidade
da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico,
mas sim, com a resolução do
problema de saúde, tanto
em nível individual como
coletivo;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais.

Promover a integralidade do cuidado odontológico, com a observância da
segurança de todos os atores envolvidos e princípios da ética e bioética.

Objetivos específicos

COMPETÊNCIA:
ATENÇÃO À SAÚDE



COMPETÊNCIA:
TOMADA DE DECISÃO



Aplicar conhecimentos, metodologias, procedimentos,
instalações, equipamentos e insumos, de modo a
produzir melhorias no acesso e na qualidade integral à
saúde da população e no desenvolvimento científico,
tecnológico e em seus aspectos de inovação que
retroalimentam as decisões;
Avaliar sistematicamente e realizar a escolha de
condutas adequadas, com base em evidências científicas
e na escuta ativa centrada nas necessidades dos
indivíduos, famílias, grupos e comunidades.

COMPETÊNCIA:
TOMADA DE DECISÃO

Metas:



Ter conhecimentos sobre
gestão em saúde;
Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Conhecer noções básicas de
epidemiologia.

Atuar a partir da
necessidade de saúde do
paciente;
Realizar levantamento
epidemiológico;
Realizar atendimento
humanizado, ético;
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Estar preparado para aplicar
os resultados de pesquisa
para os cuidados de saúde;
Acompanhar e incorporar
inovações tecnológicas
(informática, novos
materiais, biotecnologia) no
exercício da profissão;
Participar de investigações
científicas sobre doenças e
saúde bucal;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais.

Objetivo específico 

COMPETÊNCIA:
TOMADA DE DECISÃO

Conhecer recursos para a melhoria do acesso e atendimento às demandas em
saúde da população, com a observância aos avanços científicos e tecnológicos.



Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Ter conhecimentos sobre
eleição de critérios para
estabelecer prioridades;
Conhecer os elementos do
processo saúde-doença e
cuidado nos diferentes
níveis de atenção;
Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Conhecer noções básicas de
epidemiologia.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
TOMADA DE DECISÃO

Exercer sua profissão de
forma articulada ao
contexto social,
entendendo-a como uma
forma de participação e
contribuição social;
Propor soluções para os
problemas de saúde bucal e
áreas relacionadas;
Estar preparado para aplicar
os resultados de pesquisa
para os cuidados de saúde;
Acompanhar e incorporar
inovações tecnológicas
(informática, novos
materiais, biotecnologia) no
exercício da profissão;
Ser capaz de buscar e
empregar evidências
científicas na tomada de
decisão;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais.

Atuar a partir da
necessidade de saúde do
paciente;
Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
profissional;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com base
na educação popular em
saúde e avaliação
participativa;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade;
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar diagnóstico da
comunidade;
Realizar levantamento
epidemiológico;
Realizar atendimento
humanizado, ético;
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Propor ações em saúde, de acordo com evidências científicas e necessidades em
saúde bucal de indivíduos, famílias, grupos e comunidades.



COMPETÊNCIA:
COMUNICAÇÃO



Capacidade de interagir com usuários, familiares,
comunidades e membros das equipes profissionais com
empatia, sensibilidade, interesse e respeito aos saberes e
à cultura popular, por meio de linguagem acessível;
Capacidade de relacionar-se com a equipe de saúde, de
forma a articular os diferentes conhecimentos na solução
dos problemas de saúde e contribuir com a convivência
harmoniosa nos serviços de saúde;
Manter a confidencialidade das informações recebidas
estimulando a confiança mútua, a autonomia e a
segurança do usuário sob cuidado;
Compreender a comunicação verbal e não-verbal, a
escrita e a leitura da Língua Portuguesa, assim como, da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e línguas indígenas,
sendo desejável, ainda, a compreensão de pelo menos
uma Língua estrangeira;
Conhecer e aplicar tecnologias de informação e
comunicação como meio para tratar as informações e
mediar o processo comunicativo entre profissionais e
usuários sob cuidado.

COMPETÊNCIA:
COMUNICAÇÃO

Metas:



Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Conhecer os elementos do
processo saúde-doença e
cuidado nos diferentes
níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional.

Atuar a partir da
necessidade de saúde do
paciente;
Trabalhar em equipe;
Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
profissional;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com
base na educação popular
em saúde e avaliação
participativa;
Realizar atendimento
humanizado, ético;
Possuir habilidades de
comunicação; 
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Sensibilidade para atuar e
enfrentar diferentes públicos
e problemas;
Saber atuar na população;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações;
Desenvolver capacidade de
escuta;
Integrar-se, sensibilizar-se e
comprometer-se com o ser
humano, respeitando-o e
valorizando-o;
Ter empatia.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
COMUNICAÇÃO

Interagir com indivíduos, famílias, comunidades e membros da equipe de saúde com
respeito e linguagem acessível.



Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Ter conhecimentos sobre o
processo saúde-doença;
Ter conhecimentos sobre
prevenção em saúde;
Ter conhecimentos sobre
promoção da saúde;
Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional.

Atuar a partir da
necessidade de saúde do
paciente;
Trabalhar em equipe;
Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
profissional;
Realizar atendimento
humanizado, ético;
Possuir habilidades de
comunicação; 
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Ser comprometido com a
comunidade e com a
categoria profissional;
Cuidar da equipe;
Desenvolver capacidade de
escuta;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao contexto
social, entendendo-a como
uma forma de participação e
contribuição social;
Integrar-se, sensibilizar-se e
comprometer-se com o ser
humano, respeitando-o e
valorizando-o;
Ter empatia;
Ter atitude favorável à saúde,
com ênfase na promoção;
Sensibilidade para atuar e
enfrentar diferentes públicos
e problemas;
Saber atuar na população;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Ser capaz de buscar e
empregar evidências
científicas na tomada de
decisão;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
COMUNICAÇÃO

Relacionar-se com a equipe de saúde, considerando os diferentes saberes na
resolução dos problemas de saúde e contribuindo com uma convivência harmoniosa.



Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
COMUNICAÇÃO

Manter a confidencialidade de informações recebidas com o estímulo à
confiança, autonomia e segurança do usuário sob cuidado.

Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva.

Atuar a partir da
necessidade de saúde do
paciente;
Realizar atendimento
humanizado, ético;
Possuir habilidades de
comunicação.

Respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício
profissional;
Desenvolver capacidade de
escuta;
Integrar-se, sensibilizar-se e
comprometer-se com o ser
humano, respeitando-o e
valorizando-o;
Ter empatia;
Sensibilidade para atuar e
enfrentar diferentes
públicos e problemas;
Saber atuar na população.



COMPETÊNCIA:
LIDERANÇA



Reconhecer a liderança como atributo a ser exercitado
por meio de relações interpessoais que envolvam
compromisso, comprometimento, responsabilidade,
empatia e tomada de decisões;
Construir relações de colaboração e incentivar o
desenvolvimento da equipe profissional, o desempenho
de ações e a geração de mudanças nos processos de
trabalho, de forma efetiva, eficaz e integrada, mediadas
pela interação, participação e diálogo;
Exercer posições de liderança e proatividade que visem
ao bem-estar no trabalho da equipe interprofissional e na
interação comunitária;
Motivar a busca pela autonomia e autocuidado em saúde.

COMPETÊNCIA:
LIDERANÇA

Metas:



Ter conhecimentos sobre
gestão em saúde;
Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de
atenção;
Ter conhecimentos sobre
educação
interprofissional;
Ter conhecimentos sobre
competências
colaborativas.

Trabalhar em equipe;
Possuir habilidades de
comunicação; 
Trabalhar em equipe
interprofissional de
forma colaborativa;
Desenvolver liderança
interprofissional.

Desenvolver autonomia e
responsabilização;
Exercer liderança na
equipe de saúde;
Elaborar pensamento
crítico;
Desenvolver capacidade
de escuta;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
LIDERANÇA

Exercer posições de liderança e proatividade e reconhecê-las como qualidade que estimule
compromisso, comprometimento, responsabilidade, empatia e tomada de decisões.



Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional;
Ter conhecimentos sobre
competências colaborativas.

Trabalhar em equipe;
Possuir habilidades de
comunicação; 
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa;
Desenvolver liderança
interprofissional.

Desenvolver autonomia e
responsabilização;
Exercer liderança na equipe
de saúde;
Elaborar pensamento
crítico;
Respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício
profissional;
Cuidar da equipe;
Desenvolver capacidade de
escuta;
Ter empatia;
Tomar iniciativas;
Saber atuar na população;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
LIDERANÇA

Estabelecer relações colaborativas e incentivar o desenvolvimento da equipe
interprofissional, ações efetivas e mudanças nos processos de trabalho, de forma efetiva,
eficaz e integrada, com interação, participação e diálogo.



Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional;
Ter conhecimentos sobre
competências colaborativas.

Trabalhar em equipe;
Possuir habilidades de
comunicação; 
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa;
Desenvolver liderança
interprofissional.

Desenvolver autonomia e
responsabilização;
Exercer liderança na equipe
de saúde;
Elaborar pensamento
crítico;
Respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício
profissional;
Cuidar da equipe;
Desenvolver capacidade de
escuta;
Ter empatia;
Tomar iniciativas;
Saber atuar na população;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
LIDERANÇA

Motivar a equipe, família e comunidade à busca pela autonomia e autocuidado em
saúde.



COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE



Conhecer, compreender e participar de ações que visem à melhoria
dos indicadores de qualidade de vida e de morbidade em saúde,
passíveis de serem realizados por um profissional generalista,
propositivo e resolutivo;
Aplicar os fundamentos da epidemiologia e do conhecimento da
comunidade, como fatores fundamentais à gestão, ao
planejamento e à avaliação das ações profissionais;
Desenvolver parcerias, organizar contratos e constituir redes que
estimulem e ampliem a aproximação entre instituições, serviços e
os outros setores envolvidos na atenção integral e promoção da
saúde; 
Realizar a gestão do processo de trabalho da equipe de saúde em
consonância com o conceito ampliado de saúde, com as políticas
públicas e com os princípios e diretrizes do SUS;
Compreender o gerenciamento e administração da equipe de
trabalho, da informação, dos recursos financeiros, humanos e
materiais;
Realizar a gestão estrutural, financeira, organizacional, tributária e
dos processos de trabalho de consultórios, das clínicas e dos
demais serviços de saúde;
Gerir o cuidado à saúde, de forma efetiva e eficiente, utilizando
conhecimentos e dispositivos de diferentes níveis tecnológicos, de
modo a promover a organização dos sistemas integrados de saúde
para a formulação e desenvolvimento de projetos terapêuticos
individuais e coletivos;
Conhecer os movimentos sociais e as formas de participação da
população no sistema de saúde; 
Contribuir para a promoção e o debate de políticas públicas de
saúde em instâncias colegiadas, como Conselhos Distritais e
Conferências de Saúde, visando à colaboração e à construção de
programas e políticas justas e solidárias em defesa da vida.

Metas:

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE



Conhecer noções de
administração e de
financiamento dos serviços
de saúde;
Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Ter conhecimentos sobre
como planejar, tendo as
políticas públicas como
norteadoras do
planejamento;
Ter conhecimentos sobre
noções de planejamento
estratégico situacional.

Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Desenvolver habilidades de
gerenciamento e
administração;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade; 
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar diagnóstico da
comunidade;
Realizar levantamento
epidemiológico.

Exercer liderança na equipe
de saúde;
Respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício
profissional;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao
contexto social,
entendendo-a como uma
forma de participação e
contribuição social;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Participar de
ações/intervenções
intersetorialmente;
Ser promotor da saúde;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Conhecer e participar de ações que objetivem a melhoria dos indicadores de
qualidade de vida e de morbidade em saúde.



Conhecer noções de
administração e de
financiamento dos serviços
de saúde;
Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Conhecer noções básicas
de epidemiologia.

Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Desenvolver habilidades de
gerenciamento e
administração;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade; 
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar diagnóstico da
comunidade;
Realizar levantamento
epidemiológico.

Exercer sua profissão de
forma articulada ao
contexto social,
entendendo-a como uma
forma de participação e
contribuição social;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Participar de
ações/intervenções
intersetorialmente;
Ser promotor da saúde;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Aplicar os fundamentos da epidemiologia com vistas ao planejamento e à avaliação
das ações profissionais.



Ter conhecimentos sobre
como planejar, tendo as
políticas públicas como
norteadoras do
planejamento;
Ter conhecimentos sobre
gestão em saúde;
Ter conhecimentos sobre
noções de planejamento
estratégico situacional.

Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Desenvolver habilidades de
gerenciamento e
administração;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade;
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar diagnóstico da
comunidade.

Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Ter atitude favorável à
saúde, com ênfase na
promoção;
Participar de
ações/intervenções
intersetorialmente;
Ser promotor da saúde;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivos específicos

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Reconhecer a importância do desenvolvimento de parcerias e estabelecer redes que estimulem e
ampliem as ações intersetoriais visando a atenção integral e promoção da saúde.



Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Ter conhecimentos sobre
Estratégia Saúde da
Família;
Ter conhecimento sobre o
papel do cirurgião-dentista
nos diferentes níveis de
atenção;
Ter conhecimentos sobre
competências
colaborativas.

Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade; 
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais.

Exercer sua profissão de
forma articulada ao
contexto social,
entendendo-a como uma
forma de participação e
contribuição social;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Conhecer o processo de trabalho da equipe de saúde em diferentes níveis de
atenção.



Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Ter conhecimentos sobre
eleição de critérios para
estabelecer prioridades;
Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Ter conhecimentos sobre o
processo saúde-doença;
Ter conhecimentos sobre
prevenção em saúde;
Ter conhecimentos sobre
promoção da saúde.

Atuar a partir das
necessidades de saúde do
paciente;
Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
interprofissional;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade.

Desenvolver autonomia e
responsabilização;
Pensar o papel social da
profissão;
Providenciar soluções para
os problemas de saúde
bucal e áreas relacionadas;
Capacidade de aprender
continuamente 
Ter atitude favorável à
saúde, com ênfase na
promoção;
Participar de
ações/intervenções
intersetorialmente;
Ser promotor da saúde;
Saber atuar na população;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Buscar e empregar
evidências científicas na
tomada de decisão;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Elaborar projeto terapêutico singular como uma ferramenta de gestão de cuidado
à saúde.



Ter conhecimentos sobre
histórico e princípios do
SUS;
Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Ter conhecimentos sobre o
processo saúde-doença;
Conhecer as bases do SUS.

Atuar a partir das
necessidades de saúde do
paciente;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade;
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar diagnóstico da
comunidade.

Ser comprometido com a
comunidade e com a
categoria profissional;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao
contexto social,
entendendo-a como uma
forma de participação e
contribuição social; 
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Capacidade de aprender
continuamente;
Sensibilidade para atuar e
enfrentar diferentes
públicos e problemas;
Saber atuar na população.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Conhecer os movimentos sociais e as formas de participação da população no
sistema de saúde.



Ter conhecimentos sobre
histórico e princípios do
SUS;
Conhecer noções de
administração e de
financiamento dos serviços
de saúde;
Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Ter conhecimentos sobre
gestão em saúde.

Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade.

Desenvolver autonomia e
responsabilização;
Elaborar pensamento
crítico;
Pensar o papel social da
profissão;
Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao
contexto social,
entendendo-a como uma
forma de participação e
contribuição social.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
GESTÃO EM SAÚDE

Contribuir para a promoção e o debate de políticas públicas de saúde em instâncias
colegiadas, como Conselhos Distritais e Conferências de Saúde, visando à colaboração e à
construção de programas e políticas justas e solidárias em defesa da vida.



COMPETÊNCIA:
EDUCAÇÃO PERMANENTE



Compreender e atuar de forma proativa na estrutura
organizacional e na cultura institucional dos serviços de saúde,
por meio da reflexão sobre a ação, visando às mudanças nas
estruturas institucionais, nas organizacionais e no processo de
trabalho, necessárias para a melhoria constante do desempenho
da equipe de saúde, para a geração de práticas desejáveis de
gestão, de atenção e de relacionamento com a população
atendida;
Atuar interprofissionalmente com base na reflexão sobre a
própria prática, por meio da troca de saberes com profissionais
da área da saúde e de outras áreas do conhecimento, para a
identificação e discussão dos problemas e para o aprimoramento
contínuo da colaboração e da qualidade da atenção à saúde;
Desenvolver novos conhecimentos com base na fundamentação
teórico-reflexiva no exercício do trabalho, assim como nas
oportunidades de intercâmbio profissional e de educação
permanente formal, na vivência comunitária, no cotidiano das
unidades da rede de serviços de atenção à saúde, considerando
ainda a referência, a contrarreferência e o gerenciamento dos
imprevistos.

COMPETÊNCIA:
EDUCAÇÃO PERMANENTE

Metas:



Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Conhecer as bases do SUS;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional;
Ter conhecimentos sobre
dispositivos e ferramentas de
integração da rede de saúde
(linhas de cuidado, sistemas
de regulação, referência e
contrarreferência).

Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
profissional;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com base
na educação popular em
saúde e avaliação
participativa;
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Ter responsabilidade e
compromisso com as futuras
gerações de profissionais;
Participar de educação
permanente relativa à saúde
bucal e doenças como um
componente da obrigação
profissional e manter
espírito crítico, mas aberto a
novas informações;
Ter capacidade de aprender
continuamente;
Ter abertura para aprender,
adequar o conhecimento;
Ser promotor da saúde.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
EDUCAÇÃO PERMANENTE

Conhecer as propostas de educação permanente para a melhoria constante do
desempenho da equipe de saúde e atenção à saúde ofertada ao usuário sob cuidado.



Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
atenção básica;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional;
Ter conhecimentos sobre
dispositivos e ferramentas de
integração da rede de saúde
(linhas de cuidado, sistemas
de regulação, referência e
contrarreferência).

Atuar a partir das
necessidades de saúde do
paciente;
Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Trabalhar em equipe;
Tomar decisão
compartilhada com outros
membros da equipe
profissional;
Desenvolver habilidades de
gerenciamento e
administração;
Possuir habilidades de
comunicação;
Elaborar e implementar
atividades de educação em
saúde, com metodologias
ativas de ensino-
aprendizagem, de forma
problematizadora, com base
na educação popular em
saúde e avaliação
participativa;
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Reconhecer a saúde e
condições dignas de vida
como direito;
Providenciar soluções para
os problemas de saúde
bucal e áreas relacionadas;
Ter responsabilidade e
compromisso com as futuras
gerações de profissionais;
Ter capacidade de aprender
continuamente;
Ter atitude favorável à
saúde, com ênfase na
promoção;
Ter abertura para aprender,
adequar o conhecimento;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Ser capaz de buscar e
empregar evidências
científicas na tomada de
decisão;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
EDUCAÇÃO PERMANENTE

Atuar interprofissionalmente com base na reflexão das práticas, através da troca de saberes com
profissionais da área da saúde e de outras áreas do conhecimento, para a identificação e discussão
dos problemas e para o aprimoramento contínuo da colaboração e da qualidade da atenção à saúde.



Conhecer os modelos de
atenção à saúde;
Ter conhecimentos
relacionados às políticas de
saúde atuais (como a PNAB,
PNSB, PNH, entre outras);
Ter conhecimentos sobre
determinantes sociais de
saúde;
Ter conhecimentos sobre o
processo saúde-doença;
Ter conhecimentos sobre
prevenção em saúde;
Ter conhecimentos sobre
promoção da saúde;
Ter conhecimentos sobre
como planejar, tendo as
políticas públicas como
norteadoras do
planejamento;
Ter conhecimentos sobre
gestão em saúde;
Conhecer o papel do
cirurgião-dentista nos
diferentes níveis de atenção;
Ter conhecimentos sobre
assistência odontológica
individual e coletiva;
Ter conhecimentos sobre
educação interprofissional;
Ter conhecimentos sobre
dispositivos e ferramentas de
integração da rede de saúde
(linhas de cuidado, sistemas
de regulação, referência e
contrarreferência).

Planejar atividades de
prevenção de doenças,
promoção da saúde a partir
do reconhecimento das
necessidades em saúde das
pessoas;
Trabalhar em equipe;
Desenvolver habilidades de
gerenciamento e
administração;
Reconhecer problemas a
partir da observação da
realidade;
Reconhecer as
vulnerabilidades e
potencialidades locais;
Realizar diagnóstico da
comunidade;
Realizar atendimento
humanizado, ético;
Possuir habilidades de
comunicação;
Trabalhar em equipe
interprofissional de forma
colaborativa.

Ser comprometido com a
comunidade e com a
categoria profissional;
Exercer sua profissão de
forma articulada ao contexto
social, entendendo-a como
uma forma de participação e
contribuição social;
Ter responsabilidade e
compromisso com as futuras
gerações de profissionais;
Participar de educação
permanente relativa à saúde
bucal e doenças como um
componente da obrigação
profissional e manter o
espírito crítico, mas aberto a
novas informações;
Ter capacidade de aprender
continuamente;
Ter abertura para aprender,
adequar o conhecimento;
Ser promotor da saúde;
Atuar em equipe
efetivamente de forma
interprofissional;
Ser capaz de buscar e
empregar evidências
científicas na tomada de
decisão;
Estabelecer práticas
colaborativas
interprofissionais; 
Saber se comunicar com
profissionais de diferentes
formações.

Objetivo específico

COMPETÊNCIA:
EDUCAÇÃO PERMANENTE

Estar apto a incorporar novos conhecimentos por meio do intercâmbio profissional e
de educação permanente formal. 



OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAGEM, METODOLOGIA

E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS
PARA A DISCIPLINA DA
ÁREA DA SAÚDE BUCAL

COLETIVA



     As oportunidades de aprendizagem, as metodologias a serem empregadas e
os métodos de avaliação a serem aplicados no processo ensino-aprendizagem
adotados na elaboração do produto técnico foram adaptados de publicação no
âmbito do site do Conselho Federal de Farmácia (2017) relativa à matriz de
competências para a atuação clínica do farmacêutico, resultante da consulta
pública/CFF nº 01/2016. Neste documento, são assinaladas as progressivas
competências a serem desenvolvidas pelos alunos em distintos estímulos de
aprendizagem, cenários de avaliação e métodos de avaliação¹. 
     Assim, nas competências iniciais a serem desenvolvidas pelo aluno, este
relembra, demonstra compreensão e aplica conhecimentos (domínio
cognitivo); recebe/percebe e tem a consciência da necessidade/contexto do
paciente, família ou comunidade (domínio afetivo); executa (segue instruções)
do procedimento/serviço (domínio psicomotor). Os cenários de aprendizagem
são: sala de aula, laboratório de simulação. As metodologias empregadas são:
aulas teóricas, seminários, role play (dramatização), entre outros. Os métodos
de avaliação empregados são: prova escrita (incluindo múltipla escolha e
questões curtas), portfólio, entre outros.
     Nas competências intermediárias a serem desenvolvidas pelo aluno, este
aplica/usa, analisa/percebe a estrutura e os elementos que a compõe (domínio
cognitivo); atribui valor/compreende e age conforme o contexto e/ou para a
solução da necessidade/problema do paciente, família ou da comunidade
(domínio afetivo); desenvolve precisão para executar determinado
procedimento/serviço (domínio psicomotor). Os cenários de aprendizagem são:
prática clínica nas IES, aprendizagem baseada em comunidade (práticas
integradas ensino-serviço-comunidade). 
     As metodologias empregadas são: prática na comunidade, PBL
(aprendizagem baseada em problemas), role-play (dramatização), entre outras.
Os métodos de avaliação empregados são: observação direta na prática,
feedback oral ou escrito sobre a performance do aluno, revisão por pares,
avaliação pelo paciente, debates em classe, entre outros.

¹ Com base em estudos de MELO et al., 2011; MELO, 2014, 2015a, 2015b, 2015c,
2015d

OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAGEM, METODOLOGIA E
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO



     Nas competências avançadas, o aluno sintetiza/cria, avalia/acessa e julga
(domínio cognitivo); organiza um sistema de valores pessoais e internaliza um
sistema de valores do cenário em que atua para a adoção de um
comportamento para a solução de necessidades/problemas do paciente,
família ou comunidade (domínio afetivo); articula e combina habilidades, assim
como naturaliza/automatiza procedimentos/serviços, ou seja, torna-se expert
(domínio psicomotor). Os cenários de aprendizagem são: aprendizagem
baseada em comunidade (práticas integradas ensino-serviço-comunidade e
estágios supervisionados – tradicional ou na modalidade internato rural). As
metodologias empregadas são: PBL, estudo dirigido, prática na comunidade,
prática nos locais de estágios, teaching OSCE (TOSCE), entre outras. Os
métodos de avaliação empregados são: avaliação 360, Mini CEX, ECOE/OSCE,
memorial, mapa conceitual, observação docente direta, exame oral após
observação do atendimento, entre outros.
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