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Resumo 
 

A preceptoria é uma modalidade de ensino em serviço, que forma profissionais em cenários de 
prática e que tem ocupado papel de destaque quando se discute a formação de profissionais de 
saúde, a exemplo dos cursos de Odontologia. A preceptoria atende às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação na saúde e ao princípio do Sistema Único de Saúde que 
preconiza a formação profissional no cenário de prática. O preceptor enquanto educador é o 
único capaz de garantir a integração ensino-serviço-comunidade como estratégia de 
consolidação de um currículo integrado. O ITPAC em parceria com a FESP tem garantido a 
vivência no SUS a todos os acadêmicos desde os primeiros períodos do curso: na rotina dos 
CSCs, nos grupos operativos conduzidos pelas equipes da ESF e nas ações do PSE. Os 
preceptores participam desde o planejamento do estágio, em conjunto com os docentes da 
disciplina, até a avaliação dos acadêmicos, acompanhando todo o ciclo de ensino-aprendizagem 
do futuro profissional de Odontologia. O principal resultado esperado é a formação de 
odontólogos crítico-reflexivos, humanizados e conscientes da sua responsabilidade enquanto 
profissionais de saúde, conscientes do quanto poderão contribuir para a qualidade de vida da 
coletividade caso optem por atuar na saúde pública. A preceptoria pode ser entendida como uma 
estreita relação de ensino-aprendizagem na qual o preceptor atua como exemplo para o 
profissional em formação. E quanto antes essa relação se estabelecer, melhores serão os 
benefícios na formação de um novo perfil de cirurgião-dentista. 
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