PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

1. Introdução
Responsabilidade Social não é apenas adotar um sorriso. Não é trabalhar
uma única vez em algum projeto social e ficar tentando colher frutos dessa ação
isolada. Será que é uma ação feita de coração ou pelo simples fato de poder
falar para a sociedade de uma ação social? Eles sabem quem realmente faz
algo sério. Hoje em dia as pessoas estão constantemente informadas.
Nesse contexto, não basta falar que é socialmente responsável, é preciso
mostrar, comprovar esse engajamento!
Para utilizar a responsabilidade social como política-mestra é importante,
antes de tudo, entender o que é ser “socialmente responsável”. Vai muito além
de uma ação de caridade, de uma doação ou algo do tipo. Ser socialmente
responsável é ser ético com todos os envolvidos no contexto dos serviços
oferecidos á sociedade, passando por colaboradores, clientes e o meio
ambiente. Depois de passar por isso tudo, aí sim, é possível se considerar uma
Faculdade socialmente responsável.
Isso posto, destaca-se a definição de responsabilidade social empresarial
do Instituto Ethos: Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão
que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os
públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade,
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preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras,
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.
À medida que se pode constatar a importância de seu papel na
sociedade, as empresas buscam fortalecer o seu compromisso estreitando
laços com os governos e com a sociedade civil no sentido de propor alternativas
para soluções, sobretudo, de problemas de desigualdades sociais e da crise
ambiental que vemos.
O Instituto Macapaense de Ensino Superior – IMMES desenvolveu
um projeto pedagógico e institucional voltado aos interesses e necessidades da
comunidade local e regional com o intuito de promover o aprofundamento de
seu compromisso e responsabilidade social, um compromisso ético visando
promover a criação de valores para os públicos com os quais se relaciona, além
de

vir

cumprindo

com

os

princípios

constitucionais

referentes

ao

desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho, viabilizando o desenvolvimento não só técnicoprofissional, mas humano.
Hoje, o IMMES apresenta seu Programa de Responsabilidade Social
do Curso de Graduação em Odontologia, visando o desenvolvimento da
proposta pedagógica prestando colaboração na solução de problemas da
comunidade através dos serviços odontológicos que oferece.
É seguindo essa linha de raciocínio que a Faculdade IMMES vem, a
mais de uma década, trabalhando arduamente na formação de profissionais
pautados nos mais elevados padrões de excelência e princípios éticoprofissionais, sempre com uma educação reconhecida por ser valor social.
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2. Justificativa
O Programa de Responsabilidade Social do Curso de Graduação em
Odontologia do IMMES se justifica pela importância de agregar à formação
acadêmica e técnico-profissional do aluno o compromisso com a participação e
contribuição social, por meio de projetos e ações educativas, preventivas e
corretivas, todas voluntárias e voltadas, sobretudo, à promoção da saúde bucal,
pautadas em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social,
cultural e econômica do seu meio, apontando assim a atuação desses futuros
profissionais para a transformação da realidade em benefício da sociedade.

3. Objetivos
3.1. Geral
Fomentar a realização de projetos e ações em todos os níveis de atenção
à saúde, integrando-as por meio de atividades de promoção, manutenção,
prevenção, proteção e recuperação da saúde bucal, tudo visando fortalecer a
formação acadêmica de forma articulada ao contexto social, entendendo-a
como uma forma de participação e contribuição social.

3.2. Específicos
 Difundir informações de saúde bucal à sociedade na qual o Curso de
Graduação em Odontologia do IMMES está inserido;
 Formar agentes multiplicadores de informação, que irão levar os ensinamentos
adquiridos para seus familiares, comunidade e amigos;
 Oferecer serviços odontológicos de qualidade à população, principalmente,
aqueles que não têm acesso a este serviço por questões socioeconômicas;
 Despertar o interesse da população pelos cuidados com a higiene bucal;
 Chamar a atenção dos acadêmicos do Curso para a importância do
voluntariado em benefício da sociedade;
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 Fortalecer as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos durante
sua formação acadêmica;
 Desenvolver, o quanto mais, a Educação com Valor Social no âmbito do
IMMES.

4. Metodologia
4.1 Dos Projetos
Pretende-se agregar dentro deste Programa vários projetos que tenham
em comum o foco de atuação voltado à participação e contribuição social dos
acadêmicos para a promoção da saúde bucal no âmbito do contexto onde o
Curso está inserido.
Para tal, o escopo dos projetos apresentados deverá ser aprovado pelo
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Odontologia, a partir
do qual, se aprovado, será incluso no rol dos projetos agregados neste
Programa de Responsabilidade Social, recebendo o apoio institucional
necessário para sua implementação com reconhecido êxito.
Exemplo de Projetos agregados ao Programa: Creche Cantinho do
Amor (Macapá/AP); Casa da Hospitalidade (Santana/AP); Abrigo São José
(Macapá/AP); Comunidade Violeta Mont’Alverne (Macapá/AP).
4.2 Das Ações
Trata-se de ações educativas, preventivas e corretivas voltadas para
pessoas físicas, entidades, instituições e a sociedade civil como um todo. Essas
ações têm por objetivo formar agentes multiplicadores de informação, que irão
levar os ensinamentos adquiridos para seus familiares, comunidade e amigos.
Pretende-se, ainda, com tais ações fortalecer a formação de profissionais
sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e
valorizando-o em sua singularidade.
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4.3 Do ambiente das Ações
Tem-se que as ações dos projetos que compõe, ou irão compor este
Programa, serão realizadas nos mais variados ambientes, dado à complexidade
do cenário de atuação do cirurgião dentista e as especificidades de cada ação,
que muitas vezes, exigirão, ou não, um ambiente clínico.

4.4. Dos Dados Coletados durante as Ações/Projetos
Os

dados

questionários

coletados

aplicados,

durante

relatórios

de

as

ações/projetos,
observação,

por

meio

diagnóstico

e

de
de

atendimento.
Os questionários serão concebidos preferencialmente de forma fechada,
isto é, na forma de questões objetivas formuladas através de alternativas,
permitindo a presença de questões subjetivas com descrições ou opiniões dos
respondentes. Já os relatórios, obedecem aos padrões mínimos estipulados
pela coordenação do curso e professores do colegiado.
A partir desses dados coletados os acadêmico terão a ímpar
oportunidade de 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,
desenvolvendo assim seu espírito acadêmico.
4.5. Aplicação dos Instrumentos de Coleta de Dados
Os dados coletados durante as ações dar-se-ão por meio de
questionários

aplicados,

relatórios

de

observação,

diagnóstico

e

de

atendimento.
Os questionários serão concebidos preferencialmente de forma fechada,
isto é, na forma de questões objetivas formuladas através de alternativas,
permitindo a presença de questões subjetivas com descrições ou opiniões dos
respondentes. Já os relatórios, obedecem aos padrões mínimos estipulados
pela coordenação do curso e professores do colegiado.
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A partir desses dados coletados os acadêmico terão a ímpar
oportunidade de 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,
desenvolvendo assim seu espírito acadêmico.
5. Expectativas
Augura-se que os frutos deste Programa fortalecer nos alunos do Curso
de Graduação em Odontologia uma educação com reconhecida qualidade e
valor social.
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