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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como pergunta de investigação “qual a relevância social do projeto 

de instrumentalização do curso de Odontologia da UEFS para a permanência do estudante 

cotista?”. Os objetivos da pesquisa foram entender se o projeto contribui com a diminuição da 

evasão acadêmica, compreender qual a opinião dos estudantes cotistas sobre os instrumentais 

disponíveis e saber se o estudante, ao utilizar os instrumentais disponibilizados pela instituição, 

sofre algum tipo de discriminação. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UEFS. Trata-se de um estudo de caso com abordagem 

qualitativa, cujos participantes são 8 estudantes cotistas (independente da categoria) 

regularmente matriculadas no curso. A coleta foi realizada utilizando-se de entrevista 

semiestruturada, os diálogos foram gravados, transcritos e analisados. Para o processamento 

dos dados optou-se pela análise de conteúdo utilizando o método hermenêutico-dialético. A 

partir dos resultados dessa pesquisa foi possível constatar que o Projeto de Instrumentalização 

contribui para evitar ou diminuir a evasão acadêmica no curso de Odontologia da UEFS ao 

possibilitar uma redução considerável nos gastos com os instrumentos necessários para a 

capacitação dos discentes. Todavia, não contempla todos os instrumentais das listas, fazendo 

com que os estudantes e as suas famílias tenham que esforçar-se para comprar aquilo que falta, 

sendo um obrigação da Universidade. A instituição precisa estar atenta às falhas na condução 

das medidas tomadas para o combate à evasão acadêmica, buscando estratégias para promover 

condições reais de ensino e aprendizagem aos estudantes cotistas. 

Palavras-Chave: Educação em Odontologia, Inclusão Social, Materiais de Ensino, Ações 

Afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The research question of this work was “what is the social relevance of the project of 

instrumentation of the UEFS Dentistry course for the permanence of the quota student?”. The 

research objectives were to understand if the project contributes to the reduction of academic 

dropout, to understand the opinion of quota students about the instruments available and to 

know if the student, when using the instruments provided by the Institution, suffers some type 

of discrimination. This research was approved by the Ethics Committee for Research with 

Human Beings of UEFS. This is a case study with a qualitative approach, whose participants 

are 8 quota students (regardless of category) regularly enrolled in the course. The collection 

was carried out using a semi-structured interview, the dialogues were recorded, transcribed and 

analyzed. For data processing, we opted for content analysis using the hermeneutic-dialectical 

method. From the results of this research, it was possible to verify that the Instrumentalization 

Project contributes to avoid or reduce academic dropout in the UEFS Dentistry course by 

allowing a considerable reduction in expenses with the instruments necessary for the training 

of students. However, it does not include all the instruments on the lists, making students and 

their families have to make an effort to buy what is missing, which is an obligation of the 

University. The institution needs to be aware of failures in the conduct of measures taken to 

combat academic dropout, seeking strategies to promote real teaching and learning conditions 

for quota students. 

 

Keywords: Education Dental, Social Inclusion, Teaching Materials, Affirmative Action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana 

RU Restaurante Universitário 

ONU Organização das Nações Unidas 

ABENO Associação Brasileira de Ensino Odontológico 

IES Instituições de Ensino Superior 

BEI Banco de Empréstimo de Instrumental 

NENNUEFS Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UEFS 

DCE Diretório Central dos Estudantes 

CONSU 
Conselho Superior Universitário 

CONSAD Conselho de Administração 

PROPAAE Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis 

NAC Núcleo de Alimentação no Campus 

NAPP Núcleo de Apoio Psicossocial e Psicopedagógico 

CODAE Coordenações de Assuntos Estudantis 

CPAFIR Coordenações de Políticas Afirmativas 

RU Restaurante Universitário 

FUNAI Fundação Nacional do Índio 

COVID-19 Corona Virus Disease 2019 

PET Programa de Educação Tutorial 

ASB Auxiliares de Saúde Bucal 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CONEP Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1  Informações sobre as entrevistadas. 

Quadro 2 Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema Opção pelo Curso e a 

Dificuldade de Adaptação agrupadas em falas convergentes, divergentes, 

complementares e diferentes. 

Quadro 3 Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema (Des)conhecimento sobre 

as Políticas de Permanência Estudantil da UEFS agrupadas em falas 

convergentes, divergentes, complementares e diferentes. 

Quadro 4 Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema Limitações da Política de 

Permanência do Curso de Odontologia da UEFS agrupadas em falas 

convergentes, divergentes, complementares e diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................23 

2 OBJETIVOS.........................................................................................................................26 

3 FUNDAMENTAÇÃO..........................................................................................................27 

3.1 Democratização do acesso e a desigualdade no ensino superior público............................27 

3.2 Política de ações afirmativas na UEFS: do acesso à permanência......................................30 

3.3 O ensino em Odontologia e a política de permanência do curso de Odontologia da 

UEFS......................................................................................................................... ................34 

4 PERCURSO METODOLÓGICO.......................................................................................37 

4.1 Características do estudo.....................................................................................................37 

4.2 Cenário e participantes da pesquisa......................................................................................37 

4.3 Fontes de informação, técnicas e coleta de dados................................................................39 

4.4 Questões éticas....................................................................................................................41 

4.5 Análise de dados..................................................................................................................42 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO..........................................................................................44 

5.1 Opção pelo Curso e a Dificuldade de Adaptação................................................................44 

5.2 (Des)conhecimento sobre as Políticas de Permanência Estudantil da UEFS......................51 

5.3 Limitações da Política de Permanência do Curso de Odontologia da UEFS.......................55 

5.4 A Importância da Política de Permanência Estudantil e da Solidariedade entre os Estudantes 

no Combate à Evasão Acadêmica..............................................................................................61 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................68 

7 REFERÊNCIAS...................................................................................................................71 

8 APÊNDICES.........................................................................................................................78 

9 ANEXO.................................................................................................................................81 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas de ações afirmativas são programas e medidas especiais adotadas pelo 

Estado e pela iniciativa privada para correção das desigualdades raciais e para a promoção da 

igualdade de oportunidades (BAHIA, 2014). O termo “ação afirmativa” surgiu nos Estados 

Unidos da América, em 1961, cunhado no decreto 10.925 do então presidente John Fitzgerald 

Kennedy (SOWELL, 2004), que estabeleceu o Comitê Presidencial Sobre a Igualdade de 

Oportunidades de Emprego, uma das conquistas da luta pelos Direitos Civis norte-americanos. 

O autor Thomas Sowell (2004), em seu livro, traz que essas políticas existem em todo o mundo, 

embora utilizando termos distintos. No Sri Lanka são chamadas de “padronização”, na Malásia 

e na Indonésia de “preferência aos ‘filhos da terra’”, no Reino Unido e na Índia de 

“discriminação positiva”, na Nigéria “reflexos do caráter nacional”, entre outros. 

Em âmbito nacional, as ações afirmativas foram direcionadas com base nos resultados 

obtidos pelas inúmeras convenções internacionais, das quais o Brasil tornou-se signatário – 

desde a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, até a Convenção da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2008 – (UEFS, 2018), 

e das lutas dos movimentos sociais brasileiros. Além disso, a implementação de ações voltadas 

ao combate da desigualdade está amparada na Constituição Federal de 1988 e através de leis 

como a número 12.711, de 29 de agosto de 2012, a chamada “Lei de Cotas”, que dispõe sobre 

o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 

médio (BRASIL, 2012). 

No Brasil, a desigualdade social construída historicamente se reflete nos diferentes 

setores da sociedade. Sabe-se que o ensino superior brasileiro foi criado para formar as elites 

hegemônicas do país em diferentes épocas (ANTUNES; LEMOS, 2018; FLORES, 2017; 

PEREIRA; MAY; GUTIERREZ, 2014). Essa realidade vem mudando através da luta dos 

movimentos sociais pela inserção das políticas de cotas – raciais e sociais – nas universidades 

públicas, que possibilita maior acesso ao ensino à parcela da população a tempos marginalizada, 

visando garantir a justiça social (SOUZA; BRANDALISE, 2017). 

Diante do exposto, observa-se que o perfil do estudante ingressante mudou, porém, 

ainda existem cursos que mesmo em instituições públicas demandam gastos elevados aos 

estudantes e suas famílias. A graduação em Odontologia é um exemplo dessa contradição. Ao 

realizar um orçamento em uma das lojas especializadas em materiais odontológicos virtuais que 

os estudantes costumam utilizar durante a graduação, buscando os valores mais baixos e 

utilizando como base o catálogo que contém os 157 instrumentais e materiais essenciais ao 
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ensino e a aprendizagem da Odontologia, elaborado pela Associação Brasileira de Ensino 

Odontológico, ABENO (MORITA et al., 2016), foi possível chegar ao valor de R$8.469,12. O 

catálogo não considera a quantidade e as marcas dos produtos solicitados pelos professores e 

não inclui os materiais de consumo – como gaze, algodão, dique de borracha, resinas 

compostas, etc. -, o que certamente, se incluídos, elevariam o valor da lista.   

Outra questão que impede as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

de pensarem em se tornar bacharéis em Odontologia é a matriz curricular densa. Por conta da 

exigência de uma alta carga horária diária, quando ingressa, o estudante fica impossibilitado de 

trabalhar. Além dos custos com os materiais, há também despesas com moradia, transporte e 

alimentação. Os estudantes cujas famílias não têm como fornecer suporte financeiro para a 

permanência e conclusão do curso, infelizmente não veem a Odontologia como uma opção. 

Sem o suporte das Instituições de Ensino Superior (IES), o estudante de baixa renda pode não 

ter condições de se manter até o final do curso. 

Constata-se, então, que a partir do estabelecimento do processo de democratização do 

acesso ao ensino superior, surge a problemática do “permanecer”. O processo de deselitização 

do ensino superior público fez com que as instituições tivessem que criar, para além das 

políticas de acesso, políticas que garantissem a permanência desses estudantes até o final da 

graduação (MACIEL; LIMA; GIMENEZ, 2016). 

Nesse sentido, o estado da Bahia também elaborou leis para o combate à desigualdade. 

Dentre elas estão a Lei nº 13.182, de 06 de junho de 2014 (BAHIA, 2014), que estabelece em 

seu artigo 6º, inciso VII, a implementação de medidas e programas de ação afirmativa 

destinados ao enfrentamento das desigualdades raciais na educação, na cultura, nos esportes, 

na saúde, etc.; e a Lei  nº 13.458 de 11 de dezembro de 2015, que institui o Projeto Estadual de 

Auxílio Permanência aos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica das 

Universidades Públicas Estaduais da Bahia e dá outras providências (BAHIA, 2015). 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na Bahia, foi a segunda IES 

estadual a estabelecer reservas de vagas para egressos de escolas públicas, negros, indígenas e 

quilombolas no ano de 2006 (CONSU/UEFS, 2006) e, utilizando de seu direito constitucional 

de autonomia e escutando as pautas dos movimentos estudantis, buscou sanar a questão da 

evasão acadêmica tomando medidas como a organização de um Programa de Assistência 

Estudantil vinculado às Políticas de Ações Afirmativas. Estas ações, priorizam os estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou integrantes de comunidades tradicionais 

historicamente excluídas do ensino superior, estudantes com casos comprovados de problemas 

de saúde e gravidez, gerencia e mantém as Residências Universitárias e o Restaurante 
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Universitário, criou bolsas auxílios para assistência estudantil, além de medidas destinadas às 

especificidades de cada curso. 

O curso de Odontologia, desde 2011, mantém um Banco de Empréstimo de 

Instrumentais (BEI) que beneficia os seus mais de 300 graduandos, sendo, portanto, uma 

política universal. Inicialmente, os instrumentais adquiridos pela Universidade eram separados 

em kits com tudo o que seria necessário nos componentes curriculares, até o final do curso. 

Estes kits eram entregues aos estudantes no 3º semestre e deveriam ser devolvidos quando 

finalizassem o 10º semestre. Porém, o Banco começou a demonstrar uma logística ineficiente 

e, por conta disso, em 2018, o Colegiado do curso repensou a gestão do BEI, iniciando o Projeto 

Piloto para a Instrumentalização do curso de Odontologia da UEFS. Atualmente os 

instrumentais estão sendo gerenciados pelos administradores e auxiliares de saúde bucal das 

três clínicas odontológicas que compõem o campus. 

A ausência de dados sobre a efetividade do Projeto invisibiliza-o e pode impossibilitar 

a melhoria e a ampliação dessa política. Algumas informações sobre o curso de Odontologia 

que estão no Referencial Teórico, no tópico “O ensino em Odontologia e a política de 

permanência do curso de Odontologia da UEFS” (subitem 2.3), foram descritas a partir da 

vivência das pesquisadoras na comissão responsável pela idealização do Projeto Piloto.  Esta 

pesquisa, em decorrência de tudo o que foi exposto, pretendeu avaliar o impacto social do 

Projeto de Instrumentalização do Curso de Odontologia da UEFS como Política de Permanência 

Estudantil. 
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2 OBJETIVO 

 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar a importância social do Projeto de Instrumentalização para a permanência do 

estudante cotista do curso de Odontologia na UEFS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Entender se o Projeto contribui com a diminuição da evasão acadêmica. 

2) Compreender qual a opinião dos estudantes cotistas sobre os instrumentais disponíveis.  

3) Saber se o estudante, ao utilizar os instrumentais disponibilizados pela instituição, sofre 

algum tipo de discriminação. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Democratização do acesso e a desigualdade no ensino superior público. 

 

Em seu ensaio sobre as transições dos jovens durante a saída do ensino médio no 

contexto rural, Laranjeira, Iriart e Rodrigues (2016), trazem que ao sair do ensino médio os 

estudantes se deparam com a difícil tarefa de ingressar em um mercado de trabalho inconstante, 

exigente e competitivo para a qual a maioria das escolas não os prepara. Ainda, observaram que 

os jovens têm a formação profissional como etapa precedente ao trabalho, sendo que a maioria, 

ao sair do ensino médio, pensa em conseguir um trabalho remunerado para investir em 

qualificação profissional no intuito de aumentar as chances no mercado de trabalho ou em 

ingressar em algum curso de nível superior. 

Vasconcelos (2016) afirma que os jovens com renda domiciliar per capita inferior a um 

salário mínimo são os que menos alcançam o nível superior de ensino, sendo que, em 2010, 

apenas 6,7% cursavam ou haviam concluído o curso de graduação. Constatou, ainda, que o 

nível socioeconômico da família influencia fortemente no acesso do jovem ao ensino superior 

quando comparou esses dados com os de jovens com renda domiciliar per capita de três ou 

mais salários mínimos e de jovens com renda domiciliar per capita superior a cinco salários 

mínimos. Eram mais de 60% e 70% dos jovens, respectivamente, cursando uma graduação. 

Ainda segundo a autora, os jovens pardos, pretos ou indígenas, com renda domiciliar per capita 

inferior a um salário mínimo, representavam 38% dos jovens entre 18 e 24 anos do país, e 

menos de 4,1% desses jovens cursavam o ensino superior em 2010, e apenas 0,7% o haviam 

concluído. 

Souzai e Brandalise (2017) abordam em seu trabalho que, no Brasil, o ensino superior 

público apresenta como características o processo seletivo muito concorrido e ingressantes 

“pertencentes ao topo da pirâmide social”. Dão como razões para isso o fato dos jovens de 

classes sociais mais abastadas terem uma preparação maior e melhor para o vestibular, visto 

que, as escolas públicas brasileiras, onde estudam os jovens de classes menos privilegiadas, 

encontram-se em processo histórico constante de sucateamento. São, segundo as autoras, 

instituições de ensino que contam com “professores com carga horária elevada, estrutura física 

e pedagógica de baixa qualidade, equipamentos, ambiente e condições de aprendizagem nem 

sempre favoráveis à aprendizagem”.  

Trevisol e Nierotka (2015) trazem luz ao fato de que ocorre uma inversão em que a 

maioria dos estudantes que cursou ou cursa a educação básica no ensino público, não é ou não 

será a maioria que tem ou terá acesso à educação superior pública e, concordando com Souzai 
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e Brandalise (2017), constataram que “os processos seletivos para o acesso à educação superior 

são competitivos favorecendo àqueles que têm uma melhor formação básica permitindo o 

acesso às melhores universidades brasileiras”. 

Em 2010, as pessoas que ocupavam as vagas das IES brasileiras eram, em sua maioria, 

mulheres brancas ou amarelas moradoras das áreas urbanas, nas regiões Sudeste, Sul ou Centro-

Oeste, que tinham renda domiciliar per capita superior a um salário mínimo (VASCONCELOS, 

2016). Além de serem o segmento da sociedade a ingressarem em maior número, os estudantes 

pertencentes às classes privilegiadas também são os que detêm maiores chances de escolherem 

os cursos de alto prestígio social e, portanto, de maior retorno financeiro – Odontologia, Direito, 

Medicina, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Design, Ciências Econômicas, Engenharias e 

Medicina Veterinária (KNOP; COLLARES, 2019). Logo, o sistema educacional brasileiro é 

um mecanismo de conservação da desigualdade, possibilitando a ascensão social àqueles já 

favorecidos (SOUZAI; BRANDALISE, 2017). 

Muitos estudantes concluintes de escolas públicas, ao se depararem com os limites a 

eles impostos (aspectos sociais, econômicos, políticos etc.), tendem a desistir da graduação, 

antes mesmo de tentar o vestibular por não se acharem capazes de serem aprovados (SOUZAI; 

BRANDALISE, 2017). Dentre os ex-alunos da rede pública que são aprovados no vestibular 

na primeira tentativa ou após diversas tentativas frustradas, são jovens que, mesmo estando em 

condições socioeconômicas desfavoráveis e com reduzido capital cultural, possuem um passado 

de bons resultados escolares (ZAGO, 2006).  

A elitização da educação superior está sendo reduzida através de políticas de ações 

afirmativas. A mais conhecida delas, a “Lei de Cotas”, Lei nº 12.711/2012, foi sancionada após 

10 anos de debates e, com isso, possibilitou que muitos estudantes autodeclarados negros – 

pretos e pardos –, indígenas e/ou oriundos de escolas públicas com renda per capita inferior a 

um salário mínimo e meio pudessem ingressar em universidades federais através da reserva de 

vagas (TREVISOL; NIEROTKA, 2015; SOUZAI; BRANDALISE, 2017). A literatura traz que 

a aprovação dessa Lei, além de estar amparada na Carta Magna de 1988, é consequência das 

lutas dos movimentos sociais brasileiros e da tentativa de cumprir as metas estabelecidas em 

Conferências Internacionais das quais o Brasil é signatário (TREVISOL; NIEROTKA, 2015; 

SOUZAI; BRANDALISE, 2017; UEFS, 2018). A Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, ocorrida em 2001, em Durban, na 

África do Sul, por exemplo, foi decisiva para fortalecer o debate sobre as cotas e para entender 

os impactos do racismo na desigualdade social (TREVISOL; NIEROTKA, 2015). 
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A primeira IES do país a adotar ações afirmativas de caráter social e racial através de 

uma lei estadual, foi a UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro –, em 2003, 

reservando vagas para estudantes egressos da escola pública, negros e pessoas com deficiência 

(TREVISOL; NIEROTKA, 2015). A Universidade Estadual da Bahia, UNEB, foi pioneira no 

estado ao implantar um sistema de reserva de vagas para negros na graduação e na pós-

graduação, de forma autônoma, em 2002 (TREVISOL; NIEROTKA, 2015; SANTOS; 

BENEVIDES, 2019). A UEFS, no ano de 2006, foi a segunda IES baiana a estabelecer reserva 

de vagas, sendo contemplados egressos de escolas públicas, negros, indígenas e quilombolas 

(CONSU/UEFS, 2006). 

Entretanto, algumas autoras alertam que a redução de perfis estudantis pertencentes às 

classes sociais privilegiadas nas IES não significa que a origem familiar deixou de ter influência 

nas chances de ingresso ou de conclusão dos diferentes cursos ofertados (ZAGO, 2006; KNOP; 

COLLARES, 2019). Zago (2006) ouviu 27 graduandos de diferentes áreas e mostrou que a 

exclusão do conhecimento durante a educação básica é sentida também quando o estudante 

ingressa no ensino superior. Uma das participantes dessa pesquisa traz em seu discurso uma 

metáfora para definir o impacto da deficiência de base na graduação, afirmando que é 

semelhante à assistir a um filme pela metade, não permitindo compreender o todo. Somado a 

isso, uma vez que ingressa no curso almejado, o estudante cotista ainda terá que lidar com a 

problemática de garantir a sua permanência (RAMOS, 2014). 

Segundo Knop e Collares (2019), a democratização do acesso ao ensino superior pode 

ter reduzido os impactos das condições socioeconômicas da família no ingresso do estudante 

nesse nível de educação e até nos destinos finais dos graduandos no mercado de trabalho, 

entretanto, as origens sociais ainda influenciam diretamente na possibilidade da permanência e 

da conclusão do curso. Os alunos com pais de baixa escolaridade e alunos negros e indígenas, 

ainda, segundo as autoras, têm menores chances de concluir cursos de alto retorno econômico. 

Mussliner et al. (2021) trazem que a evasão acadêmica compromete a eficácia da 

expansão do acesso à educação e representam desperdícios financeiros para o governo. Além 

disso, ressaltam que a evasão pode ser causada por inúmeros motivos, tais como: a dificuldade 

do aluno com as disciplinas do curso, a dificuldade de adaptação à vida acadêmica, a 

impossibilidade de conciliar horários de trabalho e horários de estudo, a descoberta de uma 

nova vocação, dentre outras. Logo, esta necessita ser combatida por cada instituição de ensino 

com base nos estudos das causas das desistências. 
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3.2 Política de ações afirmativas na UEFS: do acesso à permanência. 

 

Todas as medidas tomadas visando o combate às desigualdades no Brasil são 

comumente precedidas de longos debates. Com a implementação da política de cotas na UEFS 

não foi diferente. Santos et al. (2018) relatam que, do final dos anos 1990 ao início dos anos 

2000, o Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UEFS, NENNUEFS, em parceria com 

lideranças e entidades representativas do movimento Negro de Feira de Santana, na Bahia, 

construíram uma Mobilização que reivindicava a adoção de ações afirmativas pela 

Universidade, iniciando um processo de discussão e amadurecimento político do tema.  

Foram realizados debates, mesas redondas e palestras com professores, militantes e 

especialistas no tema (FIGUEIREDO, 2019) e, em 2002, no Congresso Estudantil da UEFS, a 

luta por ações afirmativas foi incorporada ao estatuto do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) (SANTOS et al., 2018). Dois anos depois, o Conselho Superior Universitário (CONSU) 

instituiu uma Comissão para a elaboração de propostas de política de ação afirmativa. A 

Comissão levantou que, das pessoas que faziam a inscrição para o vestibular, apenas 27,2% 

eram negros (pretos e pardos) e/ou estudantes de escolas públicas, e entre os aprovados apenas 

26,7% eram negros e/ou egressos de escolas públicas. Além disso, constatou-se que nos cursos 

ditos de maior prestígio profissional como Medicina, Odontologia e Direito, os negros e não-

negros de escolas públicas preenchiam 0%, 3.3% e 3% das vagas, respectivamente (SANTOS 

et al., 2018).  

No dia 20 de julho de 2006, o CONSU UEFS deliberou pela adoção do sistema de 

reserva de vagas através da Resolução CONSU 034/2006 definindo que a partir do semestre 

letivo 2007.1 a UEFS reservaria 50% de suas vagas a estudantes da rede pública de ensino, 

sendo que 80% dessas vagas estariam destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos) e 20% 

a não-negros (CONSU, 2006; SANTOS et al., 2018). Ainda, foram criadas duas novas vagas, 

em cada curso, para serem preenchidas por candidatos indígenas e/ou quilombolas (CONSU, 

2006; SANTOS et al., 2018; FIGUEIREDO, 2019).  

Santos et al., (2018), em seu relatório referente ao decênio da implantação da política 

de ação afirmativa na Universidade - de 2007 até 2017 -, trazem que o curso de Licenciatura 

em Pedagogia foi o que atingiu maior preenchimento das vagas destinadas aos estudantes de 

escolas públicas (70,38%). Já o curso de menor percentual foi Licenciatura e Bacharelado em 

Física (37,75%).  
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Dos cursos de maior prestígio social anteriormente citados, mostrou-se que houve um 

aumento considerável no percentual de ingressantes advindos de escolas públicas. Porém, 

Medicina e Direito não conseguiram atingir os 50% das vagas reservadas, ficando, 

respectivamente, com 45,33% e 49,75%, e a Odontologia com 50,33%. No que diz respeito às 

duas sobrevagas (comunidade indígena e quilombola), o relatório organizado por Santos et al. 

(2018), dispõe que, no geral, para todos os cursos, as vagas foram parcialmente ocupadas 

(apenas uma das categorias preenchidas) ou não foram ocupadas. 

O relatório traz ainda dados sobre a evasão universitária registrados como abandono - 

quando o estudante permanece por três semestres sem aproveitamento - e cancelamento - 

quando o estudante rompe o vínculo com a instituição. No período analisado, os estudantes de 

ampla concorrência evadiram mais do que os cotistas (SANTOS et al., 2018). Os motivos para 

a saída desses estudantes e os seus perfis sociais, econômicos e culturais, entretanto, não são 

analisados no documento institucional.  

Diante da preocupação com esse fenômeno e no intuito de institucionalizar as políticas 

de ações afirmativas e a assistência estudantil, o Conselho de Administração, CONSAD, da 

UEFS, criou, em 13 de dezembro de 2013, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos 

Estudantis, a PROPAAE (CONSAD, 2013; SANTOS et al., 2018; FIGUEIREDO, 2019), que 

é responsável por propor, planejar e acompanhar as ações afirmativas e pensar em políticas de 

permanência e de apoio aos graduandos (CONSU, 2018).  

A PROPAAE é composta pelo Núcleo de Alimentação no Campus (NAC), que é 

responsável por gerir e fiscalizar as cantinas e o Restaurante Universitário, pelo Núcleo de 

Apoio Psicossocial e Psicopedagógico (NAPP), que assessora, organiza, acompanha e/ou 

implementa ações e iniciativas para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem e para 

dar apoio social, psicopedagógico e/ou psicológico aos acadêmicos; e pelas Coordenações de 

Assuntos Estudantis (CODAE) e de Políticas Afirmativas (CPAFIR) (CONSU, 2018; SANTOS 

et al., 2018). Esta última, tem promovido eventos com o objetivo de dar visibilidade a política 

de cotas.  

Outra providência tomada pela UEFS para promover discussões sobre a inclusão de 

grupos histórica e socialmente excluídos foi a oferta de disciplinas tais como Gênero, Relações 

Étnicos-raciais e Educação Inclusiva, Libras, Educação Especial e Políticas Inclusivas, História 

dos Povos Indígenas e do Indigenismo no Brasil, Estudos Interdisciplinares de Gênero, Gênero 

e Raça, Relações de Gênero e Sociedade, entre outras (SANTOS et al., 2018). Todas são 

obrigatórias para os cursos de Licenciatura, mas optativas para os Bacharelados. 
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 As políticas de permanência na UEFS, em sua maioria, são direcionadas aqueles em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica e pertencentes a grupos historicamente excluídos. 

Entretanto, algumas políticas são universalizadas, ou seja, destinadas a todos os estudantes 

regularmente matriculados na instituição, como a política de empréstimo de instrumentais 

odontológicos e o Restaurante Universitário (RU). O RU começou a funcionar em 2007 logo 

após o primeiro vestibular que possibilitou o ingresso por cota, caracterizando-se como uma 

das primeiras medidas tomadas pela Universidade para garantir a permanência estudantil. 

Atualmente, oferece as três refeições diárias com duas modalidades de subsídio: o integral, para 

estudantes cotistas aprovados em seleção socioeconômica e estudantes residentes, e o parcial, 

que é universalizado (SANTOS et al., 2018; FIGUEIREDO, 2019).  

Duas Residências Universitárias foram criadas para também subsidiar os estudantes que 

não são residentes no município de Feira de Santana, Bahia. A Residência Universitária existe 

desde a década de 1980 e tem capacidade para 176 estudantes que não tenham núcleo familiar 

domiciliado no município e que tenham renda familiar per capita de até 70% do salário mínimo 

ou que sejam oriundos de comunidades quilombolas (SANTOS et al., 2018; CONSEPE, 2019; 

FIGUEIREDO, 2019). A Residência Universitária Indígena existe desde 2007, construída com 

recursos federais em articulação com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e tem capacidade 

para 20 estudantes membros da comunidade indígena que não tenham vínculo empregatício 

nem tenham núcleo familiar domiciliado no município (SANTOS et al., 2018; FIGUEIREDO, 

2019; CONSEPE, 2020). Os estudantes quilombolas, atualmente, reivindicam uma residência 

própria, semelhante à indígena (FIGUEIREDO, 2019).  

Os auxílios financeiros são fornecidos tanto pela Universidade quanto pelo Governo do 

Estado. Na UEFS tem-se o auxílio residente para estudantes que moram na Residência 

Universitária e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica; o auxílio 

permanência para estudantes prioritariamente cotistas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica que não foram contemplados com as demais bolsas; e o auxílio emergencial 

para estudantes não residentes, prioritariamente cotistas, que estejam em situação extemporânea 

de vulnerabilidade socioeconômica (CONSEPE, 2018). Vale ressaltar que, em 2020 e 2021, a 

Universidade lançou editais de seleção para o recebimento do Auxílio Inclusão Tecnológico 

Emergencial e do Auxílio Inclusão Digital Emergencial, em resposta à necessidade de incluir 

digitalmente os discentes em situações de vulnerabilidade socioeconômica para que estes 

pudessem assistir às aulas e participar das atividades universitária de forma remota 

considerando o Plano de Contingência da UEFS, publicado em 18 de março de 2020, decorrente 
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da pandemia da Doença do Coronavírus 2019 - em inglês Corona Virus Disease 2019 -

(COVID-19). 

Os auxílios governamentais específicos para a permanência e assistência estudantil, são 

concedidos através do programa Mais Futuro para estudantes da rede estadual de ensino 

superior que possuem renda familiar per capita mensal não superior a um salário mínimo e 

meio ou renda familiar total mensal de até 03 (três) salários mínimos e que estejam registrados 

no Cadastro Centralizado de Programas Sociais do Governo Federal (BAHIA, 2016). Além 

disso, esse programa dá a oportunidade aos graduandos que estão em semestres mais avançados 

de cumprirem estágios extracurriculares remunerados (BAHIA, 2016). Além da possibilidade 

de estágios, existem bolsas relacionadas ao ensino - bolsa monitoria -, à pesquisa - bolsa de 

iniciação científica -, e à extensão, que mesmo sendo meritocráticas podem contribuir com as 

despesas dos graduandos. 

Inclui-se entre as medidas que visam garantir a permanência estudantil, aquelas 

destinadas ao acolhimento, orientação, escuta e valorização da trajetória e identidade do 

estudante cotista, que na UEFS são realizadas pelo NAPP (SANTOS et al., 2018). Questões 

relacionadas às deficiências de conhecimentos nos conteúdos de português, matemática e 

informática decorrente do déficit no ensino público básico, tenta-se minimizar na Universidade 

através de cursos complementares (SANTOS et al., 2018).  

Além disso, núcleos de pesquisa, ensino e extensão, como os grupos Programa de 

Educação Tutorial (PET) da UEFS, oferecem, dentro dos cursos, ações para auxiliar os 

estudantes nos assuntos ou disciplinas consideradas mais complexas. O PET Odontologia 

realiza anualmente um evento intitulado FarmacoteraPET, convidando docentes para 

solucionarem dúvidas recorrentes da disciplina de Farmacologia. Também realiza uma 

atividade com os estudantes do 3º semestre do curso, intitulada Política de Ações Afirmativas 

na Graduação em Odontologia (PAGO), que tem como objetivo orientar a forma correta de 

cuidar dos materiais e equipamentos das clínicas odontológicas da UEFS, promovendo a sua 

conservação. 

Em 2019, por meio da Resolução CONSU 010/2019, a UEFS ampliou o número de 

vagas extras para incluir as cotas para ciganos, candidatos com deficiência, transexuais, 

travestis e transgêneros (CONSU, 2019), aumentando a diversidade na instituição.  
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3.3 O ensino em Odontologia e a política de permanência do curso de Odontologia da 

UEFS. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Odontologia 

instituem, entre outras coisas, que o egresso deverá estar apto a atuar em equipe, ser proativo, 

comunicativo e empreendedor, ser um profissional generalista, crítico, reflexivo e atuante na 

prática odontológica em todos os níveis da  atenção à saúde, estar dotado de caráter humanístico 

e ético, além de ter um amplo conhecimento técnico-científico e estar atento às necessidades 

individuais e coletivas, promovendo a saúde integral (BRASIL, 2021). Ainda, conforme as 

diretrizes curriculares nacionais, em seu artigo 18, para que o estudante adquira essas 

características e aptidões, as instituições deverão estruturar o curso para que haja a aplicação 

clínica dos conhecimentos básicos, por meio da integração curricular e “tendo como base a 

interdisciplinaridade e a articulação entre as dimensões sociais, biológicas, odontológicas, 

culturais, ambientais, étnicas e educacionais”.  

 A Odontologia requer do profissional o domínio da técnica que somente é adquirida 

após longo treinamento prático, cuja execução requer a aquisição de materiais, equipamentos e 

instrumentais específicos da área. Tornar-se bacharel em Odontologia é caro e esse gasto pode 

não ser condizente com a renda familiar de alguns dos ingressantes (FONSECA et al., 2013). 

Frente a essa realidade, algumas instituições do país buscaram, por meio de estratégias 

diferentes, a implementação de Bancos de Empréstimos de Instrumentais (BEI) como uma 

forma de política de permanência estudantil (FONSECA et al., 2013; MARTINS; MENEZES; 

QUEIROZ, 2019; CAVALCANTE et al., 2020; TEIXEIRA; SILVA; SILVA, 2021). A UEFS 

está incluída nesse grupo de IES comprometidas com a inclusão social, também no curso de 

Odontologia, através de ações afirmativas. 

Criado em 1985, o curso de Odontologia da UEFS foi pensado para dar retorno à 

comunidade através da prestação de serviços, está organizado em Estudos Integrados, como 

propõem as diretrizes curriculares nacionais, e dá enfoque à Saúde Coletiva (UEFS, 2015). 

Atualmente, conta com 48 componentes curriculares, sendo 10 componentes do ciclo básico, 

38 do profissionalizante, componentes curriculares optativos e atividades complementares. A 

conclusão da graduação se faz efetiva quando o estudante completa os 5 anos de curso (podendo 

se estender para 7 anos e meio) e obtiver uma carga horária igual ou superior a 4.335 horas. 

Inicialmente foram disponibilizadas 40 vagas anuais, e posteriormente, em 1992, foram 

ampliadas para 30 por semestre e, com a implementação das reservas de vagas em 2006, 

aumentaram para 32 semestrais (UEFS, 2015). Foram destinadas 15 vagas para optantes 

oriundos de escolas públicas, 1 para pertencentes a grupos indígenas e 1 para oriundos de 
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comunidades quilombolas. Diante desse novo cenário, desde 2011 a instituição mantém um 

BEI como medida que visa garantir a permanência dos estudantes. Após terem sido comprados, 

os instrumentais passaram a ser emprestados quando as turmas chegavam ao 3º semestre do 

curso, período em que se iniciam as práticas laboratoriais e clínicas na UEFS. Todos 

instrumentais que eram solicitados nas listas do 3º ao 10º semestre e que tivessem sido 

adquiridos pela instituição eram entregues de uma única vez aos estudantes, que, por sua vez, 

ficavam responsáveis por sua guarda, podendo levá-los para casa e devolvê-los após a 

conclusão do curso.  

No momento da devolução alguns itens encontravam-se em más condições, o que 

inviabilizava a entrega às turmas seguintes. A recorrência disso começou a gerar um déficit em 

que algumas turmas recebiam mais materiais de permanência do que outras. Alguns estudantes 

dentro de uma mesma turma recebiam menos itens do que outros. Logo constatou-se a 

ineficiência da política gerida nesses moldes. O controle do inventário também era dificultado 

com essa forma de gestão.  

Diante disso, o Colegiado de Odontologia da UEFS, em 2017, buscou novas estratégias 

de gerenciamento e logística dos materiais, mobilizando docentes, discentes e funcionários das 

três clínicas odontológicas da instituição na construção de um Projeto que garantisse e 

consolidasse a permanência estudantil, e criando um grupo para reavaliar e reformular a política 

de permanência existente, buscando maior preservação dos itens, controle da entrada e retirada.  

Inicialmente foi realizado um levantamento para registrar quais e quantos instrumentais 

estavam disponíveis no inventário. Logo, constatou-se que o curso de Odontologia da UEFS 

possuía todos os instrumentais e equipamentos apontados como essenciais ao aprendizado pela 

ABENO (MORITA et al., 2016) e alguns itens a mais. Em seguida, foi pensada a logística a 

partir da descentralização da responsabilidade pela gestão desses instrumentais. A ideia era que 

as clínicas odontológicas da Universidade ficassem responsáveis pelo processamento, 

armazenamento e empréstimo. Definiu-se que essa mudança na rotina do curso ocorreria 

paulatinamente para que as clínicas tivessem tempo de se organizar, preparando a estrutura e 

os recursos humanos, e para possibilitar a avaliação do seu desempenho através do feedback 

dos estudantes. Por isso, o Projeto Piloto, iniciado no semestre letivo de 2018.2, incluiu apenas 

uma turma: a que cursava o 3º semestre. 

Os instrumentais devolvidos pelos formandos foram incluídos acrescentados aos que 

estavam disponíveis no inventário. A partir daí, foram organizados kits de acordo com as listas 

dos componentes curriculares que seriam ofertados no 3º semestre. São 40 kits para cada 

procedimento odontológico. Estes kits foram entregues à gestora da clínica onde ocorrem as 
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aulas práticas deste semestre. As auxiliares de saúde bucal (ASB) e a coordenadora da clínica 

ficaram responsáveis por administrar o inventário, esterilizar e emprestar os instrumentais aos 

discentes.  

Ao solicitar o empréstimo do material, o discente assina um livro ata, usa o material, lava, 

seca e devolve. No momento da devolução, que deve ser no mesmo dia do empréstimo, as ASB 

fazem a contagem dos instrumentais e depois o discente assina o livro ata novamente. Em 

seguida, as auxiliares colocam os instrumentais limpos em papel de grau cirúrgico, selam e 

encaminham para a Central de Esterilização da Universidade. Esse ciclo se repete toda semana. 

A inclusão das outras turmas no Projeto e de mais kits necessários para outros 

procedimentos acontece semestralmente. A política de permanência nesses moldes será 

considerada um “piloto”, até que a primeira turma incluída conclua o 10° semestre do curso ou 

até que essa estratégia se confirme como a melhor opção para manter a conquista estudantil.  

Com as mudanças promovidas por meio do Projeto Piloto foi possível ampliar o número 

de instrumentais disponíveis para todos os estudantes, além da possibilidade de verificar a 

necessidade de descarte e compra de novos itens. Martins, Menezes e Queiroz (2019), em sua 

pesquisa realizada com estudantes cotistas, argumentam, que o empréstimo de instrumental 

odontológico como uma ação de inclusão pode evitar ou diminuir a evasão acadêmica. No caso 

da UEFS, apesar de não garantir todos os instrumentais da lista, tampouco aqueles pertencentes 

às marcas sugeridas pelos docentes, existe evidente redução dos gastos com materiais. 

 Ao longo dos três semestres letivos de vigência do Projeto, anteriores à pandemia da 

COVID-19, foi possível observar que, até então, a nova forma de gerenciamento estava sendo 

implementada como planejado. Entretanto, não há dados que forneçam informações sobre a sua 

eficiência no combate à evasão acadêmica no curso. As dificuldades enfrentadas no momento 

de colocar o Projeto Piloto em prática recaem sobre a estrutura física das clínicas odontológicas 

da instituição que  apresentam espaço reduzido para o armazenamento dos instrumentais e o 

trabalho das ABS. Diante disso, percebe-se a necessidade  de maior investimento em 

readequação do espaço físico, o que pode ser um entrave, uma vez que a urgência por verba 

para a modificação estrutural estavam direcionada aos esforços das universidades estaduais da 

Bahia em melhorar as condições sanitárias para o retorno seguro de suas atividades no contexto 

da pandemia. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Características do estudo 

 

 Este estudo descreve aspectos das vivências dos estudantes cotistas do curso de 

Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), em Feira de Santana, na 

Bahia, a partir dos relatos proferidos por estes em entrevistas semi estruturadas utilizadas como 

a técnica de coleta de dados. 

Esta é uma pesquisa de corte transversal, ou seja, as informações obtidas referem-se a 

um ponto no tempo (MEDRONHO et al., 2008), ocorrem no mesmo momento, com abordagem 

qualitativa, tendo como objetivo principal a descrição das características de uma população ou 

fenômeno e o estabelecimento de relações ou variáveis (GIL, 2002).  

Para Minayo, Deslandes e Gomes (2009, p. 21), a pesquisa qualitativa “...ocupa um 

nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificada”, “ela trabalha com o universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. 

A pesquisa foi realizada com estudantes cotistas do curso de Odontologia, da UEFS, 

objetivando responder à pergunta de investigação “qual a relevância social do projeto de 

instrumentalização do curso de Odontologia da UEFS para a permanência do estudante 

cotista?”. 

Trata-se de um estudo de caso, pois “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2002, p. 

54).  Segundo Gil (2002), o estudo de caso pode ser utilizado com o propósito de explorar 

situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos, descrever a situação do 

contexto em que está sendo feita determinada investigação, formular hipóteses ou desenvolver 

teorias e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações que não 

possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

 

4.2 Cenário e participantes da pesquisa 

 

O cenário definido para o estudo, por conta da condição epidemiológica e em 

decorrência das medidas de distanciamento social impostas para reduzir os índices de contágio 

da COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), consistiu em salas virtuais criadas na ferramenta 

de videoconferência da Google, o Google Meet.   
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Por tratar-se de uma pesquisa em forma não presencial em ambiente virtual, o curso dos 

trabalhos foi pautado nas orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em 

ambiente virtual fornecida pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP (BRASIL, 

2021). 

Foi elaborado um roteiro de entrevista com 17 perguntas (APÊNDICE A). Após a 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UEFS, este roteiro foi testado com uma 

estudante cotista antes de ser aplicado na pesquisa, sendo possível avaliar se os questionamentos 

estavam validados para o levantamento, objetivando uma coleta eficiente das informações 

necessárias ao estudo. Assim como mencionado por Gil (2002), durante o teste, pretendeu-se 

perceber da pessoa que respondeu às perguntas quais dificuldades teve, que perguntas 

provocaram constrangimento, que termos lhe pareceram confusos etc.  

O número de participantes da pesquisa estabelecido previamente foi de 8 estudantes, 

regularmente matriculados no curso de Odontologia da UEFS, um de cada semestre (do 3º ao 

10º semestre) que ingressaram por cotas - independente da categoria das cotas e do gênero/sexo 

do estudante. Optou-se por incluir os estudantes do terceiro semestre por tratar-se do início dos 

atendimentos ambulatoriais e das práticas laboratoriais, portanto, o primeiro contato com as 

listas de materiais.  

Os participantes que foram incluídos na pesquisa são estudantes que ingressaram por 

cotas, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que aceitaram 

responder às perguntas. Foram excluídos aqueles estudantes que não aceitaram responder às 

perguntas da entrevista, que não foram ingressantes por cotas ou que não utilizam a política de 

permanência estudantil do curso e que não assinaram o TCLE (APÊNDICE B).  

A seleção dos participantes foi realizada por meio do sorteio dos nomes presentes nas 

listas de cada semestre disponibilizada pelo Colegiado do curso de Odontologia. Os nomes dos 

estudantes cotistas de cada semestre de ingresso foram listados e numerados em uma tabela no 

Microsoft Excel e o sorteio foi realizado digitando a fórmula “aleatórioentre(inferior;superior)”.  

Após o sorteio, buscou-se o contato com os estudantes através do WhatsApp, 

convidando-os a participar da pesquisa com o envio de um texto explicando os riscos e 

benefícios da pesquisa e as medidas para preservar o sigilo do participante. Após aceitar, 

combinava-se a data e o horário da entrevista e procedia-se o envio, por e-mail, do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo CEP.  

No total foram sorteadas 11 estudantes cotistas, porém, três estudantes não responderam 

ao contato das investigadoras. As 8 estudantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram 

o TCLE e responderam todas as perguntas durante as entrevistas.  
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O quadro abaixo mostra a relação das estudantes sorteadas, ano de ingresso, categoria 

da reserva de vagas e sexo. As participantes foram denominadas conforme a ordem de 

realização das entrevistas. 

 

Quadro 1: Informações sobre as entrevistadas. 

IDENTIFICAÇÃO 

SEMESTRE 

LETIVO DE 

INGRESSO 

CATEGORIA DA 

RESERVA DE 

VAGA 

SEXO 

Entrevistada 1 2018.1 
Estudante de Escola 

Pública Não Negra 
Feminino 

Entrevistada 2 2017.1 

Estudante de Escola 

Pública Negra (Preta 

ou Parda) 

Feminino 

Entrevistada 3 2019.1 

Estudante de Escola 

Pública Negra (Preta 

ou Parda) 

Feminino 

Entrevistada 4 2017.2 

Estudante de Escola 

Pública Negra (Preta 

ou Parda) 

Feminino 

Entrevistada 5 2016.1 

Estudante de Escola 

Pública Negra (Preta 

ou Parda) 

Feminino 

Entrevistada 6 2019.2 

Estudante de Escola 

Pública Negra (Preta 

ou Parda) 

Feminino 

Entrevistada 7 2018.2 

Estudante de Escola 

Pública Negra (Preta 

ou Parda) 

Feminino 

Entrevistada 8 2020.1 

Membro da 

Comunidade 

Indígena 

Feminino 

Fonte: elaboração própria (2022). 
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4.3 Fontes de informação, técnicas e coleta de dados 

 

A construção da fundamentação teórica da pesquisa foi realizada a partir de buscas por 

artigos, inicialmente, nas bases de dados e portais de busca Scielo e Biblioteca Virtual em 

Saúde, nos idiomas português, inglês e espanhol, restringindo ao período de 2016 a 2022. Na 

ausência de achados nestes sítios as buscas foram ampliadas para o Google Acadêmico 

utilizando os mesmos critérios de inclusão anteriormente citados. 

 Outras fontes de informações foram os documentos institucionais disponíveis no site da 

UEFS, o que possibilitou ter uma visão geral das políticas de ações afirmativas da Universidade 

e da sua construção histórica. Além disso, foram consultados livros e as legislações vigentes 

sobre as políticas públicas para o ensino e permanência no ensino superior no Brasil.  

Os documentos encontrados foram fichados e separados em três categorias: (I) 

democratização do acesso e a desigualdade no ensino superior público, (II) política de ações 

afirmativas na UEFS: do acesso à permanência e (III) o ensino em Odontologia e a política de 

permanência do curso de Odontologia da UEFS. Houve dificuldade para encontrar informações 

acerca do item III, já que pouco se publica sobre o perfil e as vivências dos estudantes, 

professores, técnicos e gestores do curso de Odontologia da UEFS. Depois de proceder o 

fichamento dos documentos e a sua catalogação foi escrito um texto para cada item.   

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semi estruturadas, 

cuja duração não ultrapassou 30 minutos. A entrevista, segundo Gil (2002, p.115), é a técnica 

que envolve duas pessoas - o entrevistador e o entrevistado -, em que uma delas formula 

questões e a outra responde.  

O roteiro de entrevista semi estruturada com 17 perguntas (APÊNDICE A) serviu como 

norteador da entrevista facilitando a abordagem e assegurando que os objetivos da investigação 

fossem abordadas (MINAYO, 2007). A entrevista é classificada como semi estruturada quando 

o entrevistado tem a liberdade de discorrer sobre o tema sem ficar preso às perguntas do roteiro 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2009, p. 64). A escolha desta técnica deu-se em função 

de “mostrar-se útil para a obtenção de informações acerca dos saberes, crenças, sentimentos, 

desejos, etc. do participante pesquisado” (GIL, 2002, p. 115).  

Os diálogos com as participantes foram gravadas utilizando o programa de computador 

denominado Open Broadcaster Software Studio, OBS Studio (OBS, 2022), salvos em pastas 

individuais para cada entrevistada juntamente com os seus respectivos TCLE devidamente 

assinados. Foram realizadas as transcrições integrais de cada uma das entrevistas gravadas e os 

documentos também foram salvos nestas pastas individualizadas. 
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A amostra não precisou ser ampliada, visto que houve a saturação dos dados. Para 

alcançar o grau de saturação, como mencionado por Moura et al. (2022), foram identificados 

os conceitos, e estes foram traduzidos em categorias que abrangeram o fenômeno de 

investigação. A chamada “saturação de dados”, está relacionada à quantidade de dados e 

número de entrevistas necessárias até que nenhum tema novo apareça (SAUNDERS et al, 

2017). 

Fez-se necessária uma retomada para uma breve entrevista com a Entrevistada 1 para o 

esclarecimento de uma dúvida que surgiu durante a leitura da transcrição da primeira entrevista. 

 

4.4 Questões éticas 

 

Em respeito aos princípios éticos das Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, antes 

da entrevista, cada uma das participantes foi esclarecida a respeito da pesquisa e sobre o TCLE, 

conforme o referido nos incisos III e IV da Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, capítulo 

IV da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e no capítulo III da Resolução nº 510, de 

7 de abril de 2016 (BRASIL, 1996; BRASIL, 2016). A participante também foi informada, 

através do TCLE e momentos antes da entrevista, da necessidade de manter-se com a câmera 

ligada durante a entrevista para que as investigadoras pudessem avaliar o seu comportamento 

não verbal, na medida do possível, sendo opcional aceitar ou não. Foi informado, também, sobre 

a garantia do sigilo das suas informações e resguardo da imagem das participantes. 

A identidade das participantes da pesquisa bem como as informações prestadas por elas 

estão sendo mantidas em total sigilo. Essa Pesquisa foi submetida à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), através da Plataforma Brasil e foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), conforme 

o exposto nos incisos VII e VIII da Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 (BRASIL, 

1996), sobre o número do parecer 5.252.920, de 22/02/2022 (ANEXO A).  

Os riscos inerentes à pesquisa que estão contidos no TCLE se configuram na 

possibilidade do participante sentir-se constrangido ao ser perguntado sobre algo caracterizado 

como íntimo; de haver vazamento de dados caso sejam salvos na “nuvem” e de ocorrer a 

invasão da sala do Google Meet no momento da entrevista. Buscando minimizar estes riscos, 

conforme o exposto no capítulo V da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, e no 

capítulo IV da Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016 (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016), 

medidas foram tomadas: foi enfatizado no Termo de Consentimento e momentos antes da 

entrevista que, caso o participante se sentisse incomodado, tinha a liberdade de, a qualquer 
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momento, desistir da sua participação na pesquisa; os dados coletados foram salvos em pendrive 

e todos os registros que, porventura, foram salvos na “nuvem” foram apagados após serem 

colocados em um pendrive; e, por último, o ingresso na sala do Google Meet foi liberado 

somente quando a participante ingressava com o e-mail pessoal informado às pesquisadoras, 5 

minutos antes do horário estabelecido. 

Além dos riscos, os benefícios da participação dos estudantes na pesquisa foram 

incluídos no TCLE. São eles: a produção de dados, até então inexistentes, acerca das vivências 

dos graduandos em Odontologia que foram optantes pela reserva de vagas e sobre o impacto do 

empréstimo de instrumentais para a vida acadêmica dos estudantes. Os dados permitirão à 

Universidade avaliar as necessidades desse grupo de estudantes e reconhecer as vantagens e 

limitações da política.  

 

4.5 Análise de dados 

 

 Optou-se pela análise de conteúdo como técnica de tratamento dos dados, ultrapassando 

o alcance meramente descritivo da mensagem para uma interpretação aprofundada do que se 

disse (MINAYO, 2007). Esta técnica tem sua origem no campo das investigações sociais e está 

relacionada a técnicas que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre informações 

de um determinado contexto (MINAYO, 2007; ALENCAR; NASCIMENTO; ALENCAR, 

2012). 

 A análise do material coletado, inicialmente, foi realizada com base na técnica de análise 

de conteúdo na modalidade temática, e, posteriormente ampliada para o uso do método 

hermenêutico-dialético. Uma análise temática, segundo Minayo (2007), consiste em “descobrir 

os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”. Já a hermenêutica-dialética é uma 

técnica que se baseia na junção de dois conceitos. 

 A hermenêutica, segundo Minayo (2007), relaciona-se com a compreensão do sentido 

do que se é dito, a partir do ato de colocar-se no lugar do outro, tentando desvendar o que fica 

inconsciente. É, segundo a autora, a “compreensão de como as coisas se apresentam e 

acontecem nos modos subjetivos do viver”. Já a dialética, Minayo (2007) descreve como sendo 

“a arte do estranhamento e da crítica”. É a parte do método responsável pela pergunta e pela 

controvérsia buscando os núcleos obscuros e contraditórios para manifestar uma crítica sobre 

os mesmos (ALENCAR; NASCIMENTO; ALENCAR, 2012). 
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Na primeira etapa do processo de tratamento dos dados foi realizada a leitura flutuante 

das transcrições para que as investigadoras pudessem ter o domínio das informações relatadas 

nos textos, percebendo as hipóteses iniciais e verificando hipóteses novas que foram emergindo 

durante a leitura, encontrando as ideias centrais sobre o objeto de estudo e, desta forma, 

determinando os núcleos de sentido (MINAYO, 2007; ALENCAR; NASCIMENTO; 

ALENCAR, 2012).  

 Na segunda etapa, as pesquisadoras buscaram alcançar os núcleos de compreensão do 

texto definindo categorias (MINAYO, 2007). As categorias analíticas, ou seja, aquelas 

definidas previamente seguindo os objetivos da pesquisa, foram: Evasão Acadêmica, Qualidade 

dos Instrumentais e Discriminação. As categorias empíricas, aquelas que emergiram durante a 

leitura e estudo atento das entrevistas, foram: Opção pelo Curso, Dificuldade de Adaptação, 

(Des)conhecimento sobre as Políticas de Permanência Estudantil da UEFS, Dificuldades 

Logísticas e as Estratégias de Superação. 

 Na intenção de manter a análise dos dados organizada de forma clara e objetiva, os 

resultados foram subdivididos em quatro subitens, como se segue: Opção pelo Curso e a 

Dificuldade de Adaptação, (Des)conhecimento sobre as Políticas de Permanência Estudantil da 

UEFS, Limitações da Política de Permanência do Curso de Odontologia da UEFS e A 

Importância da Política de Permanência Estudantil e da Solidariedade entre os Estudantes no 

Combate à Evasão Acadêmica.  

 Os dados foram agrupados e ordenados em um quadro, organizando a síntese das falas 

de acordo com as categorias identificadas. As falas das entrevistadas foram confrontadas entre 

si e as ideias agrupadas de acordo com a convergência, divergência, complementaridade e 

diferenças. As sínteses dos fragmentos das transcrições foram dispostas em quadros separados 

para cada subitem que estão nos Resultados e Discussão. Foi realizada, por último, uma redação 

para cada temática.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante as buscas por estudos semelhantes foi possível constatar a escassez de trabalhos 

na literatura voltados às vivências dos estudantes de Odontologia. Foram poucos os trabalhos 

encontrados que permitissem o confronto entre achados.  

 

5.1 Opção pelo Curso e a Dificuldade de Adaptação 

 

 Esse tema se relaciona com a trajetória dos estudantes momentos antes do ingresso na 

Universidade. O período em que é tomada algumas das decisões mais importantes da vida do 

indivíduo. A saída do ensino médio para o ingresso numa instituição de ensino superior pode 

promover mudanças significativas na vida dos estudantes. Muitas vezes sendo ainda jovens, 

precisam, em virtude das necessidades do mercado de trabalho, definir quais rumos tomar na 

vida. Após definir qual caminho deseja seguir, preparam-se para o processo seletivo que é 

bastante concorrido.  

As perguntas que levaram a evidenciação dos núcleos de sentido “Opção pelo Curso” e 

“Dificuldade de Adaptação” foram as primeiras do roteiro a serem feitas (APÊNDICE A) e 

tinham como objetivo construir uma aproximação com as entrevistadas e conhecer e entender 

melhor as suas trajetórias até a área da Odontologia. As falas foram devidamente analisadas e 

estão sintetizadas no quadro abaixo: 

 
Quadro 2: Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema Opção pelo Curso e a Dificuldade de Adaptação 

agrupadas em falas convergentes, divergentes, complementares e diferentes. 

NÚCLEOS 

DE 

SENTIDO 

SÍNTESES DAS FALAS 

Convergências Divergências Complementares Diferenças 

Opção pelo 

Curso 

A primeira 

escolha foi 

Medicina ou 

outra área que 

não a 

Odontologia 

(E1, E3, E5, E6, 

E7). 

 

E2, E3, E6, E7 

sabia que tinha 

muito gasto e 

mesmo assim 

E2 e E4 

optaram pela 

Odontologia 

como primeira 

opção após 

pesquisar e se 

identificar 

com a área. 

 

E1e E4 não 

sabiam que 

tinha muito 

gasto 

E5 afirma que tinha 

Medicina como 

primeira opção, mas 

que a Odontologia 

era um sonho de 

infância. 

 

E8 escolheu a 

Odontologia por 

ser um sonho de 

infância e por 

perceber a 

carência da 

família com 

relação à atenção 

à saúde. 
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escolheu o 

curso. 

 

 

Dificuldade 

de 

Adaptação 

E2, E3, E4, E5 

tiveram muita 

dificuldade em 

se adaptar a 

rotina 

universitária e 

aprender os 

conteúdos das 

aulas. 

E1 e E6 não 

tiveram 

dificuldade 

em se adaptar. 

E4 enfatiza a carga 

horária densa e 

dificuldade nas 

disciplinas mais 

abstratas. 

 

As falas de E7 e E8 

se complementam 

ao dizer que tiveram 

dificuldades por 

causa da pandemia. 

E7 sentiu-se 

desmotivada e E8 

teve dificuldade em 

conciliar estudo com 

estar em casa, dar 

atenção à família, 

um tempo para si, 

etc. 

 

E6 afirma que não 

teve dificuldade 

em se adaptar ao 

ritmo da 

Universidade 

porque já tinha 

cursado 2 

semestre de 

Fonoaudiologia. 

 

 

Fonte: elaboração própria (2022). 

 

As entrevistadas, em sua maioria (E1, E3, E5, E6 e E7), afirmaram que não tinham a 

Odontologia como a sua primeira escolha. Elas afirmaram que a Medicina era a sua primeira 

opção de curso. Este fato aparenta ser uma constante nos cursos de Odontologia pelo Brasil. 

Em um estudo transversal, do ano de 2013, realizado com 94 estudantes ingressantes do curso 

de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), Santos 

et al. (2015) constataram que, para 43,5% dos estudantes, a Odontologia não foi a primeira 

opção de curso no vestibular, sendo que, para essa amostra, 73% declarou que a primeira opção 

seria o curso de Medicina. 

Apenas E2 e E4 disseram terem adquirido alguma identificação com o curso de 

Odontologia após pesquisar na internet um pouco mais sobre a área, mas que sentiam, no geral, 

afinidade com a área da saúde.  

 

Na verdade eu sempre quis um curso na área de saúde e aí dentre as opções, né?, eu 

nunca sonhei em fazer Medicina como todo mundo sonha e Enfermagem pra mim 

também não era uma opção. E aí… dentre as opções que eu tinha foi a Odontologia. 

Eu nunca fui apaixonada, né?, nunca tive… como o pessoal fala “o sonho de entrar 

pro curso”, mas eu me identifiquei assim que eu, eu comecei a pesquisar a respeito 

pra ver realmente que era isso que eu queria  prestar vestibular e entrei e hoje sou 

apaixonada (Entrevistada 2). 
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[...] eu escolhi a Odontologia porqueee dentre as profissões ééé que eu fui 

pesquisando, foi a que eu mais me identifiquei mesmo. Tem, é, tinha disciplinas que 

eu gosto de estudar e, além disso, é uma área que abre portas para diversos caminhos. 

Tem muitas especialidades, muitas áreas de atuação, então, é, acaba sendo muito mais 

fácil de você se encontrar também (Entrevistada 4). 

 

 Ainda comparando com o estudo de Santos et al. (2015), as autoras destacam que é 

expressiva a quantidade de alunos que optaram pela Medicina como a primeira opção. Os 

estudantes podem acreditar que há similaridades entre as duas áreas e optar pela Odontologia 

por ser menos concorrido. Entretanto, com o passar do tempo pode haver frustrações, visto que, 

são áreas distintas da saúde. As autoras sugerem, para que isso não ocorra, que os alunos 

ingressem na graduação tendo uma visão ampla das áreas de atuação do cirurgião-dentista com 

o objetivo de desmistificar a profissão. 

 Ao conhecer mais profundamente a área da Odontologia os candidatos poderão, dessa 

forma, definir melhor as suas escolhas. Isso vale para todas as áreas e precisa acontecer antes 

de prestarem o vestibular. Um exemplo positivo de quando há uma identificação com a área ao 

decorrer do curso é relatado pela Entrevistada 3, porém o oposto pode acontecer devido a 

insatisfação ou a desilusão com o curso. 

 

A Odontologia não foi assim uma primeira escolha, né?, porque tava dentro do meu 

top 3 de cursos, mas não era a minha primeira opção (pigarreou). Ééé sempre eu quis 

a… éé, Medicina, né? Aí eu terminei o ensino médio. Não consegui, no último ano do 

ensino médio, ter uma nota suficiente para ser aprovada em Medicina, aí fiz um ano 

de cursinho (pré-vestibular). Aí (pigarreou), éé… mesmo fazendo um ano de cursinho 

ainda não foi suficiente e aí eu percebi que nesse ano de cursinho eu me desgastei 

muito e aí eu vi que eu não tinha psicológico suficiente para fazer mais um ano e a 

minha nota era suficiente para passar em Odontologia que era a minha segunda opção. 

Aí eu me inscrevi, fui selecionada na UEFS e descobri, cursando a Odontologia, que 
eu não faria Medicina. Então, eu me encontrei.  

 

A Entrevistada 8 foi a única a trazer como motivação para optar pela Odontologia o 

sonho que nutria desde a infância de tornar-se uma Cirurgiã-Dentista: “Bom, eu escolhi a 

Odontologia inicialmente por ser um sonho de criança, né?” (E8). Acrescentou dizendo que 

com o passar do tempo foi analisando a realidade da sua família e constatou: 

 

[...] eu fui analisando as questões sociais e econômicas da minha família e fui 

percebendo que era necessário ter alguém que atuasse na área da saúde. Ééé ainda 

mais, ééé, relacionado aaa minha família por parte de pai, né?, que é a família 

indígena. Meu pai ele é indígena. E eu sou a primeira indígena que cursa Odontologia 
lá. Então, foi uma vitória muito grande pra gente e continua sendo né? Então, iniciou 

com um sonho de criança, mas que com o passar do tempo eu fui percebendo que era 
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necessário eu atuar na área da saúde pra ser uma conquista maior pra minha família 

(Entrevistada 8). 

 

Aqueles que optam pela carreira na área da Odontologia como segunda opção dão como 

motivos a ampla atuação que o cirurgião-dentista pode ter no mercado de trabalho, a 

similaridade com a Medicina e o fato de ser uma profissão que cuida de pessoas (SANTOS et 

al., 2015).  

Uma vez definido o curso como sendo a Odontologia, durante as falas das entrevistadas 

foi possível apreender que daquelas que tinham noção de que o curso demandava muito gasto 

com a compra de materiais (E1, E2, E3, E6, E7), não desistiram de cursar, embora manifestando 

preocupação em como iriam se manter no curso. As falas permeiam o diálogo constante com 

os familiares que prometem apoio: 

 

Minha mãe [...] diz que quando eu vim pra cá que eu imaginava essa questão do 

dinheiro pra comprar materiais ela falou “calma! eu vou te ajudar”, mas eu sei que, 

querendo ou não, é apertado, né?, e ela não tem apenas eu como filha, ela tem mais 

duas pessoas. [...] É isso... A gente, a gente vai tentando... (risos) (Entrevistada 6). 

 

[...] …mas é aquilo: ou era Medicina ou era Odontologia e eu tinha tirado a nota para 

passar em Odontologia, aí eu falei… Conversei com meus pais, eu deixei eles cientes 

de que, porque (o curso) é integral eu não teria como trabalhar ou se fosse alguma 

coisa era… algum trabalho…[...] Então, eu deixei eles cientes disso… Eu falei que eu 

ia tentar. Que a gente ia entrar pra ver… Que eu ia procurar formas de ajudar… Mas 

eles falaram que tudo bem, que a gente ia dar um jeito e aí eu entrei… Mas eu entrei 
com medo. Eu tinha muito medo das listas (riso) (Entrevistada 1). 

 

Às entrevistadas foi questionado se nos primeiros anos do curso tiveram dificuldade 

para adaptar-se ao ritmo da Universidade e para aprender os conteúdos das aulas. A maioria 

afirmou que teve dificuldade (E2, E3, E4, E5). A dificuldade mais relatada foi a transição da 

forma de ensinar e aprender, que, segundo algumas delas, no ensino superior difere do que 

estavam acostumadas com o ensino médio e o cursinho preparatório.  

 

Sim, muito, muito… Quando eu entrei [...] você sai de um ambiente de ensino médio, 

cursinho, pra entrar em um ambiente universitário é um choque de realidade, porque 

a gente [...] o método de estudo é diferente, a gente vai estudar coisas com um nível 
mais elevado [...], muitas vezes eu pensei assim “gente, eu não vou conseguir [...] 

concluir, prosseguir nesse curso” porque eram assuntos muito densos, muito difíceis 

mesmo e algumas vezes eu pensei em desistir. Inclusive, quando eu comparo [...] meu 

histórico dos primeiros semestres, principalmente o primeiro semestre, [...] quando eu 

comparo meu histórico de notas com esses semestres mais posteriores, terceiro, 

quarto… É muito diferente, muito diferente mesmo. Então, eu senti uma dificuldade 

sim, no início, mas logo me adaptei (Entrevistada 3). 

 

Senti bastante, porque a gente sai do colégio estudando de uma forma, vai para o 

cursinho, estuda de outra completamente diferente e na Universidade é outro ritmo 

(Entrevistada 4). 
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Sim. Muita dificuldade. Acaba sendo tudo muito novo. Ter que lidar com ir pra a 

faculdade, conhecer a Universidade, éé, saber como estudar agora dentro de uma 

faculdade, né?, e principalmente quando a gente vem de uma escola pública, a gente 

sente esse choque. Devido a escola pública eu passei, né?, ali muito tempo… às vezes 

a gente tinha muita aula vaga… a gente não tinha tanto esse estudo como a gente 

demanda em uma faculdade. Então, foi muuuito difícil conciliar tudo, entender como 

ela funcionava (Entrevistada 5). 

 

Além disso, foi mencionado com frequência a quantidade de disciplinas associada a 

grande demanda por carga horária necessária para conclusão do curso levando a muita 

dificuldade em se adaptar a rotina universitária e apreender os conteúdos das aulas: 

 

Eu falo pra todo mundo que o primeiro semestre foi um dos semestres mais difíceis 

pra mim por conta de, tipo… [...] eu, eu já [...] trabalhava antes de entrar na, na 

Universidade [...] e aí quando eu entrei eu, eu, abandonei emprego e tudo mais, eu 

tinha que me dedicar cem por cento ao estudo e eu sentia muita dificuldade pelo ritmo, 

né?, porque a nossa grade é enorme. [...] Então, pra mi… pra se adaptar, pra poder me 

adaptar a essa grade muito extensa foi um pouco difícil (Entrevistada 2). 

 

[...] as matérias em Odontologia são muito pesadas. É uma carga horária também 

muito extensa. Então, é difícil conciliar.  [...] Principalmente essas disciplinas que a 

gente não, que ficam mais no abstrato, né? Uma coisa é uma disciplina que a gente vê 

na prática como é a aplicação dela, outra coisa é uma disciplina que é mais teórica 
mesmo. Geralmente as iniciais ali do curso acabam sendo muito assim (Entrevistada 

4). 

 

Em oposição ao que foi encontrado na presente pesquisa, Muniz et al. (2019) verificou, 

em seu estudo que durante a fase da graduação em Odontologia em que os estudantes estão 

atuando em clínica, há um impacto maior das fontes de estresse, no bem-estar psicológico e em 

alguns aspectos da saúde geral quando comparados com estudantes da fase pré-clínica. Segundo 

os autores, a maior exigência envolvendo o manejo do paciente é uma possível explicação para 

as maiores fontes de estresse percebidas pelos estudantes nas fases mais avançadas do curso, 

de forma contrária ao que ocorre na UEFS. 

As entrevistadas que afirmaram não ter sofrido dificuldades foram E1 e E6. E1 afirmou 

que conseguiu se adaptar com facilidade à rotina da graduação e E6 acredita que não teve 

dificuldade por ter cursado dois semestres de Fonoaudiologia em outra IES, portanto, esta 

experiência anterior lhe permitiu uma rápida adaptação na UEFS. 

As falas de E7 e E8 trazem as dificuldades enfrentadas nos semestres iniciais devido ao 

fato destes terem ocorrido de forma remota, total e parcialmente, em decorrência das medidas 

de distanciamento social implementadas para o controle da pandemia da COVID-19 e incluídas 

na rotina da UEFS a partir de março de 2020. Sobre as dificuldades enfrentadas, elas dizem: 
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[...] pra mim a maior dificuldade foi a pandemia. [...] o final do terceiro semestre já 

foi o início da pandemia… E aí foi quando a gente foi para o semestre [...] 

extraordinário e depois veio o quarto semestre online, depois veio o quinto híbrido. 

No quarto e no quinto eu tive muita dificuldade. [...] Pra me dedicar mesmo. Pra 

sentar, pra estudar, pra aprender, sabe? Desmotivada [...], eu estava desmotivada na 

verdade (Entrevistada 7). 

 

Um pouco. Principalmente porque eu comecei pelo EAD. Eu tive dois semestres 

EAD, então foi um pouco complicado ter que conciliar, ééé, o estudo com o estar em 

casa e dar atenção pra família e ter um tempo pra mim, atividades domésticas, enfim… 
[...] Nas matérias mais difíceis eu tive sim. Foi um pouco, foi um pouco complicado 

(risos). [...] porque o EAD a gente teve que se adaptar, né?, e aí foi muito complicado 

porque eu diria que o primeiro semestre que eu tive no EAD foi um semestre todo de 

adaptação. No segundo talvez eu já estivesse mais acostumada. Mas o primeiro foi 

um pouco difícil (Entrevistada 8). 

 

Sobre esse processo de transição do ensino médio para o ensino superior, Dias et al. 

(2019), realizaram um estudo com 423 estudantes do primeiro e do último ano de uma 

universidade pública e de um Instituto Federal de Educação do interior do Rio Grande do Sul, 

que buscou conhecer as principais dificuldades acadêmicas e não acadêmicas enfrentadas por 

universitários e verificar se as percepções das dificuldades vivenciadas no primeiro ano da 

graduação poderiam variar em função do gênero, do fato do aluno estar no ano inicial ou final 

do curso, do estudante estar ou não frequentando o curso inicialmente desejado e, em função 

do tipo de instituição.  

Este estudo traz que as dificuldades acadêmicas mais mencionadas foram as “diferenças 

entre o ensino médio e o superior”. A cobrança mais elevada por parte dos professores, de 

acordo com Dias et al. (2019), além da necessidade de um nível mais alto de autonomia e a 

presença de uma instituição mais complexa em termos de regras e burocracias pode ter 

repercussões negativas na vida dos acadêmicos. 

Além disso, o estudo evidenciou as dificuldades de relacionamento com colegas e 

professores, as dificuldades na gestão do tempo relacionadas às tarefas acadêmicas e a saudade 

da família como sendo estressores para esses estudantes.  

Outro estudo, desta vez realizado por Anserva et al. (2018), demonstrou que o ingresso, 

a permanência e a finalização da formação universitária são fatores que podem refletir e 

impactar a qualidade de vida dos estudantes. Os resultados sugerem que os ingressantes tendem 

a apresentar menos qualidade de vida, fato que pode ser justificado pela fragilidade dos vínculos 

sociais, exigências e frustrações educacionais, bem como pela incerteza e busca de identidade 

profissional.  

A exposição destes resultados sobre a adaptação dos estudantes de Odontologia da 

UEFS, bem como sua corroboração através dos estudos existentes na literatura atual, pode 
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servir para que sejam implementadas estratégias na intenção de reduzir os fatores estressores 

que estejam relacionados às vivências acadêmicas. Além do mais, exalta-se a importância da 

rede de apoio aos universitários com suporte psicopedagógico, que a UEFS já disponibiliza 

através da PROPAAE e do seu Núcleo de Apoio Psicossocial e Psicopedagógico (NAPP). 

Necessitando apenas ser mais divulgado entre os acadêmicos. 
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5.2 (Des)conhecimento sobre as Políticas de Permanência Estudantil da UEFS 

 

 Trata-se de um ponto fundamental para se discutir a forma com que os estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica buscam se manter na graduação até o final do 

curso. Adquirir conhecimento sobre o que são as políticas de ações afirmativas e ter acesso à 

informação sobre as políticas institucionais para garantir a permanência estudantil antes do 

ingresso é primordial e deveria ser algo rotineiro para este grupo de estudantes. Ao mesmo 

tempo em que a instituição tem por obrigação divulgar constantemente, entre os acadêmicos, 

as medidas tomadas no combate à evasão, bem como o processo pelo qual o estudante deve 

passar para ser contemplado por essas medidas. Entretanto, não foi isso o que a pesquisa 

demonstrou, como o exposto no quadro de síntese abaixo: 

 

Quadro 3: Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema (Des)conhecimento sobre as Políticas de 

Permanência Estudantil da UEFS agrupadas em falas convergentes, divergentes, complementares e diferentes. 

NÚCLEOS DE 

SENTIDO 

SÍNTESE DAS FALAS 

Convergências Divergências Complementares Diferenças 

(Des)conhecimento 

sobre as Políticas 

de Permanência 

Estudantil da 

UEFS 

Conhecia a 

política de 

permanência 

do curso antes 

do ingresso 

(E1, E2, E6) 

 

Não conhecia a 

política de 

permanência 

do curso antes 

do ingresso 

(E3, E4, E5, 

E7) 

 

Políticas de 

Permanência 

que conhece: 

“Mais Futuro” 

(E1, E2, E3, 

E4, E5, E6, E7 

“Partiu 

Estágio” (E6) 

Restaurante 

Universitário 

Sabe que “Mais 

Futuro”/”Partiu 

Estágio” não 

são da UEFS 

(E2). 

 

Sabe que as 

bolsa de 

iniciação 

científica, 

monitoria e 

extensão são 

bolsas 

meritocráticas 

(E2). 

E1 complementa 

E2 ao dizer que 

não sabia como 

funcionava a 

política de 

permanência do 

curso. 

Não sabe o 

que é 

política de 

permanência 

estudantil 

(E4, E7, E8) 
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(E2, E8 

Residência 

Universitária 

(E6, E7 

Bolsa 

Permanência 

(E8) 

 

Acreditam que 

o “Mais 

Futuro” é 

política da 

UEFS (E1, E3) 

 

Acreditam que 

a bolsa de 

iniciação 

científica, 

monitoria e 

extensão são 

políticas de 

permanência 

(E1, E3, E4, 

E5, E6, E7) 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Ao analisar as falas das entrevistadas observou-se dados preocupantes com relação à 

falta de conhecimento acerca das políticas de permanência estudantis ofertadas pela 

Universidade. Além da política de permanência específica do curso de Odontologia da UEFS, 

as demais políticas de permanência disponibilizadas pela instituição que as entrevistas citaram 

foram: o Restaurante Universitário (E2 e E8), a Residência Universitária (E6, E7 e E8) e Bolsa 

Permanência (E8).  

Como já mencionado, a UEFS tem tomado medidas para o combate à evasão acadêmica 

através de políticas de caráter equânime ou universal. As medidas são: a política de empréstimo 

de instrumentais odontológicos, o RU, duas Residências Universitárias (uma para estudantes 

indígenas e outra para não indígenas), auxílios financeiros como o auxílio residente para 

estudantes que moram na Residência Universitária e que estejam em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica; o auxílio permanência; o auxílio emergencial; auxílio 

inclusão Tecnológico Emergencial e do Auxílio Inclusão Digital Emergencial. 

Quase todas citaram o “Mais Futuro” (E1, E3, E4, E5, E6, E7) como política de 

permanência institucional, entretanto, este programa é governamental, destinado para 
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estudantes de baixa renda da rede estadual de ensino superior (BAHIA, 2016). Trata-se de um 

programa amplamente divulgado na instituição e contempla uma quantidade considerável de 

estudantes, talvez por isso tenha sido bastante mencionado pelas entrevistadas. Este auxílio 

permanência fornecido pelo estado da Bahia demonstra ser, pela fala das entrevistadas, uma das 

primeiras formas de garantir uma tranquilidade em termos financeiros dentro da Universidade 

assim que ingressam no curso: 

 

[...] eu já entrei na faculdade pesquisando políticas, né?, de permanência… E aí eu 

soube do “Mais Futuro”. Eu sabia que a UEFS tinha a questão do “Mais Futuro”. [...] 

Então eu já entrei preparada, assim, pra correr atrás e tentar, né?, conseguir. E aí no… 

[...] já no segundo, terceiro já… no terceiro (semestres) a gente já teve lista mesmo, 

já tinha coisa pra comprar e aí eu já comecei a receber o “Mais Futuro” a partir do 

segundo, do segundo semestre (Entrevistada 1). 

 

Eu só não tive dificuldade porque assim que eu entrei na Universidade eu já fiquei 

sabendo do edital do “Mais Futuro”. E aí eu, eu me cadastrei logo no “Mais Futuro”, 

né?, assim que eu entrei eu já virei bolsista do “Mais Futuro” (Entrevistada 2). 

 

Pontua-se, sobre a fala da Entrevistada 1, que a bolsa de permanência do “Mais Futuro” 

acabou sendo utilizada para a compra de materiais odontológicos da primeira lista solicitada 

pelos professores no terceiro semestre do curso. 

As participantes da pesquisa também mencionam as bolsas de iniciação científica, 

extensão e monitoria como sendo políticas de permanência ou não demonstram segurança para 

diferenciar o que é ou não política de permanência estudantil: 

 

[...] e aí quando eu entrei, a gente tem a Semana de Integração, lá eu fiquei sabendo 

de extensão, eu ouvi falar de bolsa… Eu não conhecia esse mundo de bolsa de 

iniciação científica e de extensão aí eu procurei saber mais e aí eu corri atrás também 
de tentar uma bolsa e as que eu conheço são essas: as bolsas de iniciação científica, 

extensão, monitoria e o “Mais Futuro” (Entrevistada 1). 

 

Assim (riso), IC, se for permanência, sim. Eu me beneficio de bolsa de iniciação 

científica (Entrevistada 5). 

 

Sim, eu conheço que tem os núcleos, por exemplo, tem o PET, tem o NUCAO, dentre 

outros, que pode estar recebendo uma bolsa. Mas às vezes é um pouco difícil, tem 

seleção, não é tão fácil. [...] (Entrevistada 6). 

 

Isso. Eu sei que tem a moradia também, né?, se eu não me engano. Mas eu não sei 
também quem é que se encaixa nesse, nessa [inaudível] aí. E sei que tem, e tem as 

bolsas, né?, que são por fora, que aí são projetos, programas, essas coisas… É o PET… 

que no caso não são, não seria, né?, não taria encaixada nessa modalidade eu acho, 

né?, ou estaria (Entrevistada 7)? 

 

 As falas evidenciam que as bolsas meritocráticas que deveriam estar sendo usadas para 

as estudantes investirem nos projetos acadêmicos, na sua formação, estão servindo como bolsas 
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de permanência estudantil. Esta forma de subsistência deveria ser motivo de preocupação para 

instituição. Talvez seja o momento de reavaliar se as medidas para garantir a permanência 

estudantil neste curso estão sendo realmente efetivas. De igual modo, a UEFS, enquanto IES 

que se propõe a ser acolhedora, necessita divulgar melhor as medidas de ações afirmativas e 

exaltá-las diante da comunidade acadêmica e não acadêmica em virtude da sua relevância 

social. 
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5.3 Limitações da Política de Permanência do Curso de Odontologia da UEFS  

 

Embora a política de empréstimo de instrumentais tenha sido uma das grandes 

conquistas dos estudantes do curso de Odontologia da UEFS, esta vem demonstrando algumas 

deficiências consideráveis que podem atuar como empecilho para que os discentes consigam se 

manter até o final da graduação.  

As limitações evidenciadas pelas entrevistadas estão relacionadas à baixa qualidade de 

alguns dos materiais disponibilizados pela instituição e ao fato de nem todos os instrumentais 

solicitados pelos docentes estarem contemplados pela política - os estudantes ainda têm que 

dispor de renda considerável para conseguir adquirir os materiais e instrumentais solicitados 

pelos professores mesmo a instituição sendo pública.  

Além disso, foi mencionada a dificuldade enfrentada pelos estudantes com relação à 

distribuição dos instrumentais entre as clínicas e a capacitação deficitária dos recursos humanos 

responsáveis por fazer a gestão desses materiais. 

O quadro abaixo contém a síntese das falas que fizeram menção a essas limitações: 

 

Quadro 4: Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema Limitações da Política de Permanência do Curso 

de Odontologia da UEFS agrupadas em falas convergentes, divergentes, complementares e diferentes. 

NÚCLEOS 

DE SENTIDO 

SÍNTESE DAS FALAS 

Convergências Divergências Complementares Diferenças 

Qualidade dos 

Instrumentais 

A qualidade dos 

instrumentais é 

boa no geral, 

mas existem 

materiais sem 

condições de uso 

(E1, E2, E3, E4, 

E5, E6). 

 

Se sentiu 

prejudicada pela 

qualidade 

inferior do 

material (E1, E2, 

E4, E5, E7). 

Não considera a 

qualidade dos 

instrumentais 

boa (E7). 

 

Não sentiu 

prejudicada pela 

qualidade 

inferior do 

material (E3). 

 

Afirmam que a 

qualidade está 

inferior por 

culpa do 

desleixo de 

alguns 

estudantes (E1, 

- (E7) [...] não são 

todos os que a 

gente consegue. 

Numa grande 

maioria a gente 

acaba tendo que 

comprar. 



 

56 

E4, E5). 

 

Dificuldades 

Logísticas 

Sentiu 

dificuldade no 

momento do 

empréstimo dos 

instrumentais 

(E2, E3, E5, 

E6). 

Não sentiu 

dificuldade no 

momento do 

empréstimo dos 

instrumentais 

(E4, E7). 

- [...] eu senti 

bastante semestre 

passado é de não 

ter os materiais 

que a 

Universidade 

disponibiliza, na 

Clínica Nova. E a 

gente às vezes 

precisar ir buscar 

no CION e não ter 

liberação [...] 

(E2). 

Discriminação 

Sofreu 

discriminação 

por usar os 

instrumentais da 

política de 

permanência ou 

de marca 

diferente à 

sugerida pelo 

professor (E4, 

E5). 

Não sofreu 

discriminação 

por usar os 

instrumentais da 

política de 

permanência ou 

de marca 

diferente à 

sugerida pelo 

professor (E1, 

E2, E3, E6, E7). 

 

- Constrangida, 

não, mas eu acho 

que tem uma 

cobrança, né?, da 

gente ter os 

materiais 

adequados, ter 

material de 

melhor qualidade. 

[...] por esses 

materiais ja 

estarem 

desgastados é 

óbvio que os 

professores 

reclamando, 

porque eles 

querem passar o 

melhor [...] (E2). 

Fonte: elaboração própria (2022). 
 

 

 Os instrumentais da política de permanência estão sendo utilizados pelos estudantes do 

curso de Odontologia desde a sua aquisição em 2011. A partir de então foram poucas as 

oportunidades de reposição desse estoque. Em decorrência disso, é inevitável o desgaste 

natural, a perda de função de alguns destes materiais e a necessidade de descarte, culminando 

na redução do acervo. 

 Embora contemple boa parte das listas solicitadas pelos docentes, como mencionado 

anteriormente, a política de empréstimo de instrumentais ainda exige do estudante desembolsar 
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quantias consideráveis para a aquisição dos mesmos, como relata a Entrevistada 7 “[...] não são 

todos os que a gente consegue. Numa grande maioria a gente acaba tendo que comprar”.  

As autoras Martins, Menezes e Queiroz (2019) trazem em seu estudo realizado com os 

estudantes cotistas de uma Faculdade de Odontologia na qual a pesquisa foi realizada, de forma 

semelhante ao que ocorre na UEFS, não recebem as listas completas e alguns instrumentos já 

estão ultrapassados ou estragados. 

Sobre a qualidade dos materiais ofertados pela UEFS as entrevistadas manifestaram 

com franqueza as suas opiniões: 

 

Eu só tenho algumas ressalvas quanto a alguns materiais que têm lá que poderia ser 
melhor, alguns que poderiam ter que não têm. [...] (Entrevistada 1). 

 

Ó, em questão de marca, de qualidade dos materiais, são bons, mas são materiais que 

já estão muito desgastados. Por exemplo, o alicate de ortodontia já não tá mais com… 

pegando bem, né?, [...], tem material [...] que não tem na Universidade e que a gente 

precisa comprar e outros já estão muito desgastados (Entrevistada 2). 

 

Ó, eu tava até conversando com uma amiga minha hoje que a qualidade não é muito 

boa. A gente tava até falando sobre as curetas, né?, aí ela falando assim que acha que 

ela vai comprar porque ela quer aprender a fazer tudo certinho e as da UEFS tá 

beeem…desgastada, né?, não tá amolada, não estão boas. Mas, eu mesma vou pegar 
né? Não vou comprar não, mas, assim, às vezes a qualidade… tá um pouquinho ruim 

(Entrevistada 7). 

 

 A Entrevistada 7 relatou, ainda, que, por conta de dificuldades financeiras, precisou 

pedir o kit acadêmico (kit que contém o micromotor com o contra ângulo, a peça reta e a caneta 

de alta rotação) emprestado da Universidade. Em geral, os estudantes adquirem esse material 

ainda no 3º semestre. Trata-se de um dos mais onerosos de todas as listas, porém fundamental 

para as práticas laboratoriais e ambulatoriais.  

 

[...] eu não comprei um kit acadêmico. O meu kit acadêmico foi emprestado. Ééé… 
Na época eu conversei com a [então coordenadora do Colegiado], eu, estava passando 

por algumas dificuldades, questão financeira mesmo, e aí eu conversei com a [então 

coordenadora do Colegiado] aí ela falou que ia, ééé, me emprestar o kit acadêmico da 

UEFS. E aí a gente foi lá… [...] a gente procurou um kit que estivesse funcionando e 

tal e aí ela me emprestou o kit e está comigo até hoje. 

 

 Ao mesmo tempo em que manifesta o alívio em ter conseguido o principal instrumento 

de trabalho para o graduando, há em sua fala a manifestação de preocupação por estar 

constatando um prejuízo em sua aprendizagem diante de um material que sofreu danos pelo 

tempo e pelo uso: 
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Eu tô tendo até algumas dificuldades com ele [kit acadêmico], sabe?, porque ele já 

está velhinho aí as brocas não tão encaixando bem, tenho dificuldade de colocar, tenho 

dificuldade de tirar. Mas, assim, tá quebrando meu galho […]. Aí veio, aí veio outra 

lista, e aí veio outra, e aí veio outra e eu não consegui comprar até hoje um kit 

acadêmico. Eu tentei comprar no semestre passado e não consegui. Eu ia me 

sobrecarregar demais porque é uma lista muito cara. Tentei comprar nesse e não deu 

também. E acho que não vou conseguir por um tempinho aí (Entrevistada 7). 

  

 Outras entrevistadas também relataram o mesmo sentimento de estar se prejudicando 

ao utilizar determinados instrumentais da política de permanência: 

 

[...] O que eu mais lembro assim é exame periodontal que tem umas sondas lá que a 

gente não consegue ver as marcações direito, já tá muito velhinha, muito usada, sabe? 

Tem alguns instrumentais que pra fazer os exames, pra fazer os procedimentos acaba 
prejudicando um pouquinho. […] É igual eu falei num, num é tão bom quanto um 

novinho, um instrumento afiadinho, sabe? Tem alguns materiais que prejudi… 

dificultam um pouquinho o procedimento. Ainda assim dá pra fazer (risos) 

(Entrevistada 1). 

 

[...] Principalmente agora nesse semestre em ortodontia éé… porque tem uma divisão, 

né?, de materiais… [...]  Éé… eu senti dificuldade por conta do alicate não tá bom e a 

gente precisar fazer dobra e, tipo, como divide [...] dois alicates por pessoa eu peguei 

um alicate que não tava tão bom e aí eu me senti bastante prejudicada, às vezes na 

prática, assim, eu pedia ao colega “ó, me empresta o teu aí rapidinho só para eu fazer 

esse giro aqui que tá melhor o seu”, mas eu me senti um pouco prejudicada nesse 
quesito, eu acho que se eu estivesse com um material melhor éé… o resultado seria 

melhor (Entrevistada 2). 

 

Atualmente, sim (sorriso). Em ortodontia. O alicate, por exemplo, que eu tô, o próprio 

professor falou “o alicate está lhe prejudicando”.  Então, hoje eu estou me sentindo 

prejudicada nisso, mas é algo resolvível (Entrevistada 5). 

 

Na verdade, comigo aconteceu com um porta-agulha, dele ficar travando. Então, na 

hora que eu fui fazer sutura na [...] minha paciente eu acabei tendo mais dificuldade 

do que eu já teria porque, né?, [...] você já vai fazer o procedimento com todo o 

nervosismo e tal e ainda lidar com esse estresse… Aí éé o, o nosso professor 
orientador aca, acabou recomendando a gente comprar um pra gente mesmo por ser 

algo que usa de forma corriqueira (Entrevistada 4). 

 

 Além do esperado desgaste pelo uso e pelo tempo, as entrevistadas destacam a falta de 

cuidado de alguns estudantes como sendo um dos motivos da baixa qualidade dos instrumentais 

emprestados:  

 

Tem muito material que tem uma qualidade muito boa. Pra mim mesmo os que eu 

peguei e os que eu pego hoje em dia são contados nos dedos os que estão em uma 

qualidade inferior. São realmente contados nos dedos e o restante tem uma qualidade 

muito boa que a gente consegue fazer. E tudo mesmo é questão de zelo do estudante. 

Alguns. Têm estudantes que cuidam melhor e têm estudantes que não cuidam tão bem 

(Entrevistada 5). 
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Eu acho que os materiais, pelo menos os que eu peguei até hoje, estão em bom uso. 

Acho que talvez não esteja melhor, né?, a, alguns, por causa da falta de cuidado 

mesmo dos estudantes, de lavar e não secar direito, esse tipo de coisa… Ééé, tem uns 

que, que realmente estão mais ruinzinhos que… Um porta, um porta-agulha uma coisa 

e tal, mas, no geral, [...] é uma qualidade satisfatória, sabe? Cumpre o planejado 

(Entrevistada 4). 

 

[...] tem alguns materiais lá que já são meio velhinhos, algumas coisas que é meio 

difícil de trabalhar, que não é tão bom quanto você usar um novo, mas eu culpo os 

alunos também muito por isso. Tem coisa lá que eu acho que é desleixo de aluno que 
não toma cuidado com as coisa porque tá pegando da Universidade e não tomam 

cuidado. Tem gente que, com certeza, se fosse material deles não tratariam do jeito 

que tratam como é o da UEFS, eu tenho certeza (Entrevistada 1). 

 

 A falta de cuidado apontada pelas participantes da pesquisa advinda dos próprios 

usuários da política de empréstimo de instrumentais chama a atenção, visto que, trata-se de 

materiais de uso coletivo. Salienta-se que em certa medida esse desleixo mencionado pode ser 

também o desconhecimento de como realizar o processo de cuidado com esses materiais. 

Sendo, portanto, necessário que sejam feitas capacitações com esses estudantes com relação à 

forma correta de utilizar e higienizar cada um dos materiais disponibilizados pela instituição. 

 O Programa de Educação Tutorial do curso de Odontologia (PET Odontologia) da 

UEFS, semestralmente, realiza uma atividade denominada Políticas Afirmativas na Graduação 

em Odontologia, o PAGO, que se dedica a compartilhar com os estudantes do 3º semestre o 

conceito de políticas de ações afirmativas e sua importância e a capacitar os estudantes quanto 

a forma de conduzir o processamento dos materiais da política de permanência, bem como o 

cuidado com os equipamentos dentro dos ambulatórios. Essa ação extensionista poderia tornar-

se institucional e ser ampliada a todos os semestres.  

 Ainda sobre a qualidade do instrumental, foi questionado às entrevistadas se haviam 

sofrido algum tipo de discriminação advindas de professores ou colegas por utilizar o material 

de permanência ou por utilizar algum outro de marca considerada inferior ao solicitado pelos 

docentes. A maioria respondeu não ter sofrido nenhuma forma de constrangimento ou outra 

situação parecida (E1, E2, E3, E6, E7). Apenas as Entrevistadas 4 e 5 presenciaram diretamente 

e relataram que:  

 

[...] têm professores que são bem específicos de “não, porque você tem que comprar 

dessa marca”, como se se você não comprasse daquela marca ele vai tirar ponto no 

seu barema. E [...] isso chegou ao nível de parecer que o professor estava tendo alguma 

relação com, com a loja, com a marca que fazia aquele instrumental. De ele falar assim 

de forma que ficou bem (risos) suspeita e constrangedora pra gente, né?, porque, é 
assim, eu acho que a gente, a gente sabe o que tá dentro das nossas possibilidades. 

Então…  Às vezes um aluno que ele tem até a melhor técnica, mas só porque não tem 

aquele instrumental ele tira menos? O que é que a gente está realmente avaliando, sabe 

(Entrevistada 4)? 
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[...] é no sentido de “ah, essa marca não é tão boa”, “não era esse que eu queria''. Na 

verdade, é muito pelo que ele quer, “eu queria tal coisa e eu não tenho tal coisa, então, 

isso aqui não é bom”.  Às vezes pode ser até mais caro, “mas não é o que eu queria” 

(Entrevistada 5). 

 

 Relatos semelhantes foram observados em um estudo realizado com 16 estudantes 

cotistas de uma Faculdade de Odontologia (MARTINS; MENEZES; QUEIROZ, 2019). De 

acordo com os entrevistados nessa pesquisa, o uso do instrumental odontológico cedido pela 

instituição gerou manifestações de discriminação e incompreensão de alguns poucos 

professores do curso revelando uma indisposição ao experimentarem um equipamento diferente 

do que estão habituados. De acordo com a pesquisa, esses docentes abordam os estudantes que 

não cumprem com todas as exigências de uma forma que os constrangem, falando alto enquanto 

criticam o instrumental do discente. 

 Em contrapartida, a Entrevistada 2 demonstra uma visão diferente com relação à 

cobrança dos docentes sobre a qualidade dos instrumentais:  

 

Constrangida, não. Constrangida, não, mas eu acho que tem uma cobrança, né?, da 

gente ter os materiais adequados, ter material de melhor qualidade. E como, como eu 

falei, né?, por esses materiais já estarem desgastados é óbvio que os professores 

acabam reclamando, porque eles querem passar o melhor, eles querem que os 

materiais estejam com uma qualidade éé… exemplar, né?, e a gente não encontra. Mas 

constrangida eu nunca me senti. 

 

 Outros pontos que se configuram como sendo barreiras importantes para a consolidação 

do BEI enquanto política de permanência estudantil que foram surgindo nos discursos é a 

logística de distribuição desses materiais entre as três clínicas e a falta de capacitação das 

funcionárias responsáveis pela entrega e organização dos mesmos. 

 

[...] eu sentia essa dificuldade no semestre passado por conta que na Clínica Nova não 

tinha uma pessoa específica para entregar esses materiais, então eu sentia um pouco 

de dificuldade porque quem tava lá para distribuir se confundia um pouco, né?, não, 

não conhecia de fato os instrumentais. No CION eu nunca tive essa dificuldade. Éé, o 

que também eu [...] sinto dificuldade, eu senti bastante semestre passado é de não ter 

os materiais que a Universidade disponibiliza, na Clínica Nova. E a gente às vezes 
precisar ir buscar no CION e não ter essa liberação porque, como você sabe, né?, os 

materiais do CION não podem descer para a Clínica Nova. E aí eu, eu ficava até… é, 

meio que constrangida e [...] sentida de ter o material na clínica e às vezes você não 

poder fazer o procedimento porque, por falta de organização, de muitas vezes de não 

esterilizar, de não descer o material para a Clínica Nova. Inclusive eu entrava em 

contato com o Colegiado sempre que isso acontecia, né?, pra avisar “ó, tá faltando tal 

material em tal clínica”  e o material tem na permanência da Universidade porque eu 

já sabia que tinha esses materiais. Aí eu acho que as dificuldades encontradas [...] 

nessa articulação de material foram basicamente essas (Entrevistada 1). 
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[...] algumas vezes, eu acho que, principalmente as novas funcionárias da Clínica 

Nova, tinham, eu acho que elas ainda não estavam muito familiarizadas, e tal… Aí, 

às vezes a gente atrasava no atendimento com o paciente porque elas demoravam um 

pouco pra procurar o material, entregar e tal. Mas, fora isso, nenhum problema, 

nenhum outro problema (Entrevistada 3). 

 

[...] teve vezes da gente pedir os instrumentais e não saber quais instrumentais eram 

ou da gente pedir, por exemplo, uma vez a gente pediu e os instrumentais não estavam 

autoclavados, não estavam estéreis. Então acabou que às vezes é muito complicado 

pedir aquele material e ter ele em mãos na mesma hora. Na maioria das vezes é mais 
fácil, é bem fácil, mas já existiu vezes, sim, que ocorreu essa dificuldade de conseguir 

o acesso aos materiais (Entrevistada 5). 

 

 Nessas condições, observa-se a indispensabilidade da redistribuição dos materiais nas 3 

clínicas, de acordo com as suas demandas, para que casos semelhantes não aconteçam. O 

sentimento de angústia e frustração do estudante ao deparar-se com a necessidade de realizar 

um procedimento como os de Cirurgia ou Endodontia, cujas listas de materiais são mais caras, 

não ter condições de adquirir o instrumental necessário e saber que a instituição possui o 

material, mas não está disponível na clínica onde ocorre o componente curricular, deve ser 

levado em consideração pelos gestores. 

Somado a isso, as falas demonstram que a falta de domínio das funcionárias 

responsáveis pelo processamento dos materiais e o desconhecimento delas do seu processo de 

trabalho nas clínicas, atrapalha a condução da prática ambulatorial diretamente. Capacitá-las 

quanto a rotina das clínicas antes de iniciarem as suas atividades é de extrema necessidade.  

 Ainda, destaca-se que essas limitações mencionadas fazem com que os discentes 

utilizem as suas bolsas de permanência, IC, monitoria e extensão para a aquisição dos 

instrumentais que a Universidade não disponibiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/indispensabilidade/


 

62 

5.4 A Importância da Política de Permanência Estudantil e da Solidariedade entre os 

Estudantes no Combate à Evasão Acadêmica 

  

 O curso de Odontologia da UEFS está enquadrado na modalidade de curso diurno. Em 

virtude disso, os estudantes que optam por essa graduação não têm tempo livre para realizar 

atividade remunerada. As únicas alternativas para o estudante se manter até a conclusão do 

curso são: ser mantido pelos familiares e/ou receber o auxílio da IES, seja ele financeiro ou não. 

Diante desse fato, essa pesquisa buscou analisar nas falas das entrevistadas discursos que 

demonstram a relevância da política de permanência do curso para a sua jornada acadêmica e 

as formas de superação das barreiras que dificultam a sua permanência. As sínteses dessas falas 

estão dispostas no quadro que se segue: 

 

Quadro 5: Síntese das falas das entrevistadas referentes ao tema A Importância da Política de Permanência 

Estudantil e da Solidariedade entre os Estudantes no Combate à Evasão Acadêmica agrupadas em falas 

convergentes, divergentes, complementares e diferentes. 

NÚCLEOS 

DE 

SENTIDO 

SÍNTESE DAS FALAS 

Convergências Divergências Complementares Diferenças 

Evasão 

Acadêmica 

(1) Sobre a 

necessidade de 

trabalhar para 

se manter no 

curso, todas as 

entrevistadas 

relatam que não 

precisam ou 

precisaram 

trabalhar. 

 

(2) Quando 

questionadas se 

tiveram 

dificuldade em 

comprar a lista 

do 3º semestre 

(a primeira da 

graduação) E4, 

E5 e E6 

disseram que 

sim. 

 

(3) Todas as 

entrevistadas 

(1) A divergência 

se encontra no 

motivo dela 

conseguir se 

manter no curso 

sem precisar 

trabalhar: E4 

apenas com o 

auxílio dos 

familiares. As 

demais recebem 

algum dos tipos 

de bolsas e 

afirmam que elas 

as ajudam a se 

manter no curso. 

 

(2) E1 e E2 não 

tiveram 

dificuldade na 

aquisição dos 

materiais da 

primeira lista, pois 

utilizaram a bolsa 

“Mais Futuro”, E3 

(1) As falas se 

complementam 

quando 

perguntado como é 

para os familiares 

ajudarem na 

permanência do 

curso. 

 

(2) E2: “Se não 

fosse essa bolsa eu 

não sei como 

seria.” 

 

(3) E8: “[...] é uma 

conquista muito 

grande pro curso 

[...] ainda mais por 

ele ser um curso 

muito caro e é uma 

forma de ajudar, 

principalmente a 

mim e aos outros 

que num tem 

condições 

(1) E2: [...] já 

trabalhava antes 

de entrar na, na 

Universidade e aí 

quando eu entrei 

eu, eu, abandonei 

emprego e tudo 

mais, eu tinha 

que me dedicar 

cem por cento ao 

estudo e eu 

sentia muita 

dificuldade pelo 

ritmo, né?, 

porque a nossa 

grade é enorme. 

 

(2) E7 menciona 

não ter comprado 

o kit acadêmico 

por falta de 

recursos 

financeiros e 

pediu 

emprestado ao 
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responderam 

que sim, ao 

serem 

perguntadas se 

a política de 

permanência do 

curso de 

Odontologia 

contribui com a 

sua 

permanência no 

curso. 

 

 

ganhou a maioria 

dos instrumentais 

de um cirurgião-

dentista amigo da 

família e E6 

afirma que 

conseguiu se 

organizar 

financeiramente 

com a família 

poupando 

dinheiro durante 

os 2 primeiros 

semestres. 

 

(3) Não há. 

suficientes para 

comprar todos os 

materiais, assim, 

tudo de uma vez, 

né? Digamos 

assim.” 

 

 

Colegiado. E a 

E8 não pode 

opinar, pois até o 

momento da 

entrevista não 

havia utilizado 

os instrumentais 

da UEFS. 

 

(3) E8 ainda não 

utilizou os 

instrumentais de 

permanência, 

mas sente-se 

aliviada pelo fato 

da existência 

dessa política 

Estratégias 

de 

Superação 

(1) E1, E2, E3, 

E4, E5, E7, 

afirmaram 

haver 

solidariedade 

entre os 

estudantes para 

a compra dos 

materiais de 

uso coletivo. 

 

(2) E3 e E5 

afirmaram 

realizar 

parcelamentos 

grandes dos 

valores das 

compras nas 

lojas de 

materiais 

odontológicos. 

 

(3) E1, E2, E6, 

E7, E8 

afirmaram 

checar os 

materiais que 

têm na UEFS 

antes de 

comprar. 

 

(4) E4 Ver com 

(1) E1 relata que 

algumas pessoas 

não participaram 

da divisão da 

compra dos 

materiais 

coletivos, pois 

preferiram 

comprar sozinhas. 

 

 

(5) E2 “[...] assim 

que eu entrei já 

virei bolsista do 

‘Mais Futuro’. [...] 

eu tinha essa bolsa 

de R$ 300,00 e eu 

vinha guardando 

esse valor… por 

mais que eu tinha 

outras despesas 

como transporte, 

né?, alimentação e 

tudo mais [...] Se 

não fosse essa 

bolsa eu não sei 

como seria.” 

(1) E3 traz que a 

turma vendeu 

rifa para comprar 

a primeira lista 

de materiais. 

 

E3 relata ter 

ganhado a maior 

parte dos 

instrumentais de 

um cirurgião-

dentista amigo 

da família. 

 

(1) E6, que 

durante a 

entrevista 

encontrava-se no 

4º semestre, 

afirmou que no 

3º semestre cada 

pessoa da turma 

comprou os seus 

materiais. Não 

houve 

colaboração 

entre a turma.  

 

(5) E4 não 

recebe bolsa, 

dependendo 

exclusivamente 
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os estudantes 

veteranos e 

professores os 

materiais que 

realmente são 

utilizados antes 

de comprar. 

 

(5) E1, E2, E5, 

Uso das bolsas 

de extensão e 

iniciação 

científica ou de 

permanência 

para comprar os 

materiais que a 

UEFS não 

fornece. 

da política de 

permanência do 

curso e da ajuda 

dos familiares. 

 

E8 ainda não 

havia comprado 

a primeira lista. 

Fonte: elaboração própria (2022). 

 

Foi perguntado se as participantes tiveram que trabalhar para se manter no curso e todas 

responderam que não precisaram trabalhar. Uma delas relata, inclusive, que teve que abandonar 

o emprego para se dedicar ao curso: 

 

[...] já trabalhava antes de entrar na, na Universidade e aí quando eu entrei eu, eu, 

abandonei emprego e tudo mais, eu tinha que me dedicar cem por cento ao estudo e 

eu sentia muita dificuldade pelo ritmo, né?, porque a nossa grade é enorme 
(Entrevistada 2).  

 

Sobre as alternativas que as entrevistadas utilizam para se manter no curso elas 

disseram: 

 

Eu deixei o meu “Mais Futuro” para os materiais. Eu [...] Moro aqui, né?, mas meus 

pais pagam a moradia, os gastos que eu tenho aqui com comida… essas coisas.   E eu 

guardo o “Mais Futuro” para as coisas da faculdade que eu preciso gastar em algumas 

coisas minhas. Então, eu consigo me virar com o “Mais Futuro” e os meus pais 

também me ajudam com o que eu preciso (Entrevistada 1). 

 

[...] por ser bolsista tanto do “Mais Futuro”, [...], como outras bolsas, como a do PET 

que eu consegui no quarto semestre… então essas bolsas são o que fazem [...] eu estar 

no curso hoje, porque também, além de ajudar na compra dos materiais, a bolsa ainda 

me ajuda no transporte, em questão de alimentação e tudo mais. Então, graças a esse 

valor que eu consigo. Se não fosse essas duas bolsas, ééé, talvez, eu não sei o que eu 

faria. Teria que arrumar coisas fora da Universidade, né?, pra conseguir ter uma renda 

(Entrevistada 2). 
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Meus pais, graças a Deus, eles me, me mantém, me sustentam e também eu tenho 

bolsa de iniciação científica, então acaba ajudando muito. Até porque não teria tempo 

pra trabalhar, né?, porque a gente passa o dia todo [...] é inviável, é muito inviável pra 

mim (Entrevistada 3). 

 

[...] além do [...] apoio que de certa forma eu tenho da, dos meus pais, eu também 

tenho a bolsa do “Mais Futuro”. Então, nesse momento dá pra custear e não ter que 

trabalhar. Até mesmo porque seria algo que eu acho, né?, muito pesado (Entrevistada 

6). 

 

Então, eu tenho [...] tenho uma bolsa do “Mais Futuro” que é seiscentos reais que é 

aquele lá de permanecer [...]. Tenho uma bolsa também que é da prefeitura da minha 

cidade que eles dão pros alunos que é duzentos e cinquenta reais e aí o restante meus 

pais me ajudam (Entrevistada 7). 

  

Mais uma vez observa-se, durante as falas das estudantes, o relato do uso das bolsas de 

permanência e de IC, extensão e monitoria para comprar os instrumentais e materiais que faltam 

na UEFS. Ao ser perguntado para a Entrevistada 2 como foi comprar o solicitado na primeira 

lista no 3º semestre, ela relatou:  

 

“[...] assim que eu entrei já virei bolsista do ‘Mais Futuro’. [...] eu tinha essa bolsa de 
trezentos reais e eu vinha guardando esse valor… por mais que eu tivesse outras 

despesas como transporte, né?, alimentação e tudo mais [...]. Se não fosse essa bolsa 

eu não sei como seria...” 

 

Essa rede de apoio formada pela família e pelos amigos é uma parte fundamental na 

formação acadêmica dos estudantes de Odontologia e é possível perceber isso claramente nas 

falas das entrevistadas. Quando perguntado sobre como é para os pais ajudarem nessa 

subsistência, elas disseram: 

 

É assim: minha mãe ela é autônoma, então, ela não tem aquele SALÁRIO FIXO, mas 

meu pai é militar aí, então, ele me ajuda muito, consegue me ajudar e, muitas vezes, 

também, o restante da família, primos, tias [...] sempre quando eu venho de viagem 

me ajudam com alguma quantia e aí tudo serve, né? (risos) Estudante precisa de tudo. 

Mas minha família me ajuda muito (Entrevistada 3). 

 

Com dificuldade, assim, né?, ééé, mas, assim, é porque tem eu, tem a minha irmã, tem 

outra irmã também, também tá na Universidade. Então são duas pra poder ajudar, pra 

poder pagar aluguel, né? Assim, é com dificuldade, mas a gente tá vencendo (risos) 
(Entrevistada 7). 

 

[...] é um pouco complicado porque além do suporte com relação à Odontologia, têm 

que dar o suporte com relação a minha mudança, né? Porque eu vim pra cá e aí eu 

tenho que ter o auxílio com relação a alimentação, então é um pouco complicado. 

Minha mãe não tá trabalhando, o meu pai ele já trabalha, mas eles ajudam da forma 

que dá. A gente tenta se organizar pra começar a pagar antecipado pra não ficar tão 

caro (Entrevistada 8). 
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Ainda, a Entrevistada 3 relata ter ganhado a maior parte dos instrumentais de um 

cirurgião-dentista amigo da família, o que está ajudando a vivenciar as experiências acadêmicas 

com menos dificuldades do que as demais participantes. 

O curso exige dos estudantes que sejam comprados, além dos instrumentais, uma grande 

quantidade de materiais de consumo e descartáveis. São materiais que em alguns momentos 

faltam na Universidade, como luvas, máscaras, gorro, seringa, agulha, gaze, soluções 

anestésicas, material restaurador, etc.  

Como estratégias para adquirir o que falta, as participantes afirmam parcelar em várias 

vezes os valores nas lojas de materiais odontológicos (E3 e E5):  

 

Surgiu uma promoção, logo no segundo semestre, de uns kits acadêmicos que, 

comprando em grupo, saia eu acho que por dois mil e setecentos reais em uma dental. 

[...]. Então, [...] esse grupo da turma, eu acho que uns 20 alunos, e comprou esse kit, 

o kit acadêmico, logo no segundo semestre. Aí ficou, acho que assim, por dois mil e 
setecentos e a dental ainda dividia no boleto [...] eu acho que em 6 vezes. Então não 

ficou tão pesado em relação ao kit (Entrevistada 3). 

 

Pedir para os estudantes veteranos e professores que especifiquem os materiais que 

realmente serão utilizados no componente curricular: 

 

[...] o fato da líder da minha sala filtrar bem com os alunos já veteranos o que, o que 

eles usaram, o que não usaram, já facilita bastante. E alguns professores também têm 
mais, mais bom senso no sentido de falar que realmente não vai usar do que outros. 

Porque acaba que tem muita coisa em lista que a gente não usa e isso é um, é um 

pouco… me desaponta um pouco (Entrevistada 4). 

 

Vender rifas com a turma para utilizar o dinheiro na compra dos materiais de uso 

coletivo:  

 

Então no quarto a turma fez uma vaquinha éé… A gente fez meio que um sorteio de 

um dinheiro, a gente vendeu cartelas, e aí, o dinheiro que a gente arrecadou, todo 
mundo, juntou pra comprar os materiais que davam pra ser comprados em grupo, 

porque foi bem, bem cara mesmo essa lista do, do quarto. Até porque a gente já pegava 

Cirurgia, embora éé… o bom de Cirurgia é que na Universidade muito dos materiais 

de Cirurgia lá tem, né? E se a gente fosse comprar ia ser muito, muito caro. Mas aí a 

gente conseguiu fazer essa vaquinha, arrecadou e deu tudo certo (Entrevistada 3). 

 

Checar os materiais que têm na UEFS antes de comprar (E1, E2, E6, E7 e E8) e realizar 

a compra dos materiais que podem ser de uso coletivo junto com os colegas de turma (E1, E2, 

E3, E4, E5 e E7): 
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Eu [...] só compro mesmo o que não tem na Universidade que eu sou obrigada a 

comprar, mas tudo o que tem na Universidade eu utilizo de lá. E é o que ajuda bastante, 

por exemplo, [para o componente curricular de] Cirurgia mesmo, eu não comprei 

praticamente nada. Então, se eu tivesse que comprar esses materiais de Cirurgia, 

talvez, [...] dificultaria muito, né?, a permanência no curso  (Entrevistada 2). 

 

A minha turma é, eu acho a minha turma até bem unida. A gente quando tem que 

resolver essas coisas a gente sempre, todo… todo mundo lá, com exceção de alguns, 

mas a maioria tá sempre procurando economizar, então, qualquer coisa que a gente 

pode comprar junto ou que a gente pode dividir em dupla, trio, a gente compra. Então 
a gente faz muito essa divisão de material lá (Entrevistada 1). 

 

Em outra IES o que foi mencionado até aqui também é uma realidade (MARTINS; 

MENEZES; QUEIROZ, 2019): os estudantes têm que comprar os insumos e articulam 

estratégias individuais e coletivas para conseguir o necessário para participar das aulas práticas. 

As autoras afirmam que, apesar de todos os esforços da instituição, dos estudantes e dos 

familiares, a problemática do instrumental e material exigidos no curso de Odontologia, 

dificulta a permanência dos discentes e caracteriza-se como um fator de exclusão. 

Quando questionadas se a política de permanência do curso de Odontologia contribuía 

para a mantê-las no curso, todas afirmaram que sim. De todas, apenas a Entrevistada 4 não 

recebe nenhum tipo de bolsa: 

 

“[...] Eu não recebo nenhuma bolsa na UEFS. Aí, tipo, por isso que fica um pouquinho 

mais pesado pra mim também. Eu acabo contando só com o empréstimo de materiais 

mesmo.” 

 

 Ela resume em sua fala todo o sentimento de angústia e medo que muitos dos 

graduandos em Odontologia sentem a cada semestre letivo: 

 

É bem complicado porque não é barato e sempre a gente fica na, na, naq, naquilo de 

“ai, será que nesse semestre a lista é mais cara? será que é mais barata? será que eu 

vou conseguir vender? que eu não vou conseguir?”, então, é bem complicado, [...] 

(Entrevistada 4). 

 

E sobre a política de permanência do curso de Odontologia da UEFS, ela prossegue: 

 

[...] eu sou muito grata, sabe?, tipo, muito grata de verdade, porque, éé, por mais que 

tenha assim, os seus percalços, que não seja, assim… sabe?, 100%... Porqueeee é 

muito difícil, né?, uma coisa ser 100%, além do mais uma coisa que é disponibilizada 

pro público, até por falta de cuidado de, da gente mesmo, de nós alunos. [...] Eu acho 

que falta essa consciência, falta essa valorização do que é público, de entender que 

não é que (risos), que aquilo ali você, sabe?, pode tratar de qualquer jeito porque não 
é seu. E éé, eu sou muito grata. Eu acho que essas coisas, esses pontos bons da UEFS 

devem, deveriam ser mais divulgados, mais, ééé, levados em consideração mesmo. 

Porque eu não conhecia isso antes de entrar no curso e também não sabia que gastava 

tanto, mas talvez uma pessoa que hoje saiba que gaste tanto não saiba que a UEFS 
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tem uma política de permanência dessa proporção. Então, eu acho que deveria ser 

mais divulgado mesmo e ser mais valorizado, valorizar o nosso curso de Odontologia, 

né?, que luta tanto pra conseguir suas conquistas (Entrevistada 4).  

 

 O sentimento de alívio e gratidão pela existência do BEI é expresso constantemente na 

fala das participantes da pesquisa, mesmo estando incluídas em seus discursos frequentes 

críticas ressaltando as suas limitações. Vê-se, portanto, que a política de permanência estudantil 

do curso de Odontologia da UEFS demonstra ter um impacto positivo e significativo na vida 

acadêmica dos discentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir dos resultados dessa pesquisa foi possível constatar que o Projeto de 

Instrumentalização contribui para evitar ou diminuir a evasão acadêmica no curso de 

Odontologia da UEFS ao possibilitar uma redução considerável nos gastos com os materiais 

necessários para a capacitação dos discentes. Todavia, não contempla todos os instrumentais e 

materiais de consumo das listas exigidas pelos professores, fazendo com que os estudantes e as 

suas famílias tenham que se esforçar para comprar aquilo que falta, sendo uma obrigação da 

Universidade. A instituição assumiu esse compromisso com os alunos e precisa cuidar para sua 

manutenção. 

A pesquisa demonstrou que as estudantes cotistas percebem que a qualidade inferior dos 

instrumentais tem sido um empecilho para a consolidação da política de permanência do curso, 

pois acaba prejudicando o seu processo de aprendizagem. O estudante acaba tendo também que 

adquirir instrumentais para realizar as práticas e não se formar com deficiência na execução de 

algum procedimento.  

Foram poucos os relatos das entrevistadas sobre perceber algum ato discriminatório por 

parte dos colegas ou professores ao utilizar os instrumentais disponibilizados pela instituição. 

Isso pode demonstrar que, no geral, os professores da UEFS são sensíveis frente às vivências 

dos estudantes com relação às limitações existentes na política de permanência do curso. Além 

disso, por tratar-se de uma política universal, são raros os estudantes que não utilizam os itens 

do BEI.  

A relevância social desse projeto se dá por tratar-se de uma estratégia inovadora que se 

configura em uma chance de estudantes de classes sociais menos favorecidas seguirem uma 

carreira que possibilita um bom retorno financeiro por ser de alto prestígio social. Após o 

ingresso, o próprio sistema educacional segrega aqueles que podem comprar os instrumentais 

daqueles que não podem, reproduzindo, dessa forma, as iniquidades vivenciadas fora da 

Universidade.  

A instituição precisa estar atenta às falhas na condução das medidas tomadas para o 

combate à evasão acadêmica, visto que, a Universidade, especialmente no sistema público de 

ensino, não deveria ser um ambiente que exclui socialmente os indivíduos. É preciso, em 

decorrência disso, que os gestores busquem promover condições reais de ensino e 

aprendizagem aos estudantes cotistas. 

Dentro das limitações da pesquisa, não foi possível identificar qual(is) a(s) 

motivação(ões) que leva(m) os estudantes a fazerem a matrícula para o curso de Odontologia 
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mesmo sabendo do grande investimento. Este ponto poderá ser melhor analisado em pesquisas 

futuras. Investigar essa questão entre cotistas e não cotistas também parece ser necessário.  
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8 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro para a entrevista. 

PERGUNTAS 

1. Por que você escolheu a Odontologia? 

2. Quando optou pela Odontologia você já sabia que se tratava de um curso que demandava gastos com 

materiais? 

3. Antes de entrar no curso você sabia da política de permanência do curso? 

4. Você sentiu dificuldade para entrar no ritmo de estudo no primeiro semestre? 

5. Você sente ou sentiu dificuldade para aprender o conteúdo das aulas? 

6. Você teve muita dificuldade para comprar os materiais da primeira lista (3º semestre)? (kit acadêmico, 

manequim de dentística, roupa branca, primeiro jaleco, etc.) 

7. Você tem dificuldades para comprar os materiais que não tem na UEFS? 

8. Você precisa trabalhar para se manter no curso? Caso não precise trabalhar, como é para a sua família 

te ajudar a se manter no curso? 

9. Você conhece as outras medidas que a UEFS criou para garantir a permanência dos estudantes, saberia 

citar elas? Como você ficou sabendo delas? 

10. Você é beneficiada(o) por algum auxílio permanência estudantil da UEFS? 

11. Participa como bolsista de alguma atividade de pesquisa, extensão ou ensino (monitoria)? Se sim, 

essa bolsa te ajuda a se manter na Universidade? 

12. Você costuma utilizar os instrumentais emprestados pela instituição? 

13. Você enfrenta ou enfrentou dificuldade no processo de pegar emprestado os instrumentais? Se sim, 

quais foram essas dificuldades? 

14. O que você percebe da qualidade desses materiais? Se for baixa, você já se prejudicou por ter 

utilizado o material estando nessas condições? 

15. Já se sentiu constrangido por algum docente ou colega ao utilizar o instrumental cedido pela 

instituição ou ao utilizar um instrumental que tenha adquirido com uma marca inferior à sugerida pelo 

docente? 

16. Os materiais, instrumentais e equipamentos fornecidos pela Universidade contribuem com a sua 

permanência no curso? 

17. Como a sua turma faz para adquirir os materiais de consumo que não são disponibilizados pela 

Universidade? Exemplo: resina, os materiais de endo ou é cada um por si? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para estudantes regularmente 

matriculados no curso de Odontologia da UEFS. 

 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Política de Permanência 

Estudantil: a relevância social do Projeto de Instrumentalização do Curso de 

Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS”, desenvolvida pela 

graduanda Bruna Mendes Carvalho, sob orientação da Profa. Dra. Áurea Alécio de Oliveira 

Rodrigues e coorientação da Profa. Dra. Nélia de Medeiros Sampaio. Esta pesquisa tem por 

objetivo avaliar a importância social do Projeto de Instrumentalização para a permanência 

do estudante cotista do curso de Odontologia na UEFS e produzirá dados que serão 

utilizados para a construção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), para 

apresentação em eventos científicos e publicação em revista científica. A sua participação 

nesta pesquisa consistirá em responder a um roteiro de entrevista semiestruturada numa sala 

virtual no Google Meet, com duração média de 40 minutos. A entrevista será gravada para 

posterior transcrição das respostas. As pesquisadoras responsáveis se comprometem a tornar 

público nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem 

qualquer identificação dos indivíduos participantes da pesquisa. As perguntas estão 

relacionadas com a sua percepção a respeito da política de permanência estudantil e sobre 

as suas vivências enquanto estudante cotista no curso de Odontologia da UEFS. Você 

poderá se recusar a responder a quaisquer perguntas. Será importante que você mantenha a 

câmera ligada para possibilitar que a entrevistadora possa avaliar o seu comportamento não 

verbal, mas não é obrigatório. Durante a elaboração da pesquisa estudamos a ocorrência de 

riscos afim de eliminá-los, entretanto, os participantes da pesquisa poderão sentir 

desconforto ao compartilhar informações pessoais ou confidenciais, e em alguns momentos 

incômodo ao falar. Além disso, por tratar-se de ambiente virtual, há possibilidade de 

vazamento de dados caso sejam salvos na “nuvem” e de invasão da sala do Google Meet no 

momento da entrevista. Buscando minimizar estes riscos, os dados coletados serão salvos 

em pendrive e todos os registros que, porventura, forem salvos na “nuvem” serão apagados 

após serem salvos em um pendrive e o ingresso na sala do Google Meet somente será 

liberado se o participante estiver acessando com o e-mail pessoal, 5 minutos antes do horário 

estabelecido. A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, você poderá 

desistir de participar e retirar o seu consentimento, sem nenhum prejuízo para você. 

Contudo, sua participação na pesquisa será de grande relevância para que sejam produzidos 

dados, até então inexistentes, acerca das vivências dos graduandos em Odontologia que 

foram optantes pela reserva de vagas e sobre o impacto do empréstimo de instrumentais na 

sua vida acadêmica. Esses dados permitirão à Universidade avaliar as necessidades desse 

grupo de estudantes e reconhecer as vantagens e limitações da política. A sua participação 

não implica em qualquer valor econômico, a receber ou a pagar. No entanto, caso haja 

qualquer despesa decorrente da sua participação na pesquisa, haverá ressarcimento do valor 

através de pagamento em espécie de recurso destinado pelas próprias pesquisadoras. É 

garantida indenização em casos de danos comprovadamente decorrentes da sua participação 

na pesquisa, por meio de decisão judicial. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) cujo endereço e telefone para contato estão disponíveis ao final deste 

documento. O CEP é um setor independente da instituição criado para defender os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. É o setor que você deve procurar 

para obter maiores esclarecimentos éticos acerca da pesquisa. Reiteramos o sigilo sobre sua 

participação na pesquisa e que as informações coletadas serão confidenciais.  
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Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora responsável/coordenadora 
da pesquisa.   

 
Contato do CEP: (75) 3161-8124      E-mail do CEP: cep@uefs.br 

Endereço: Av. Transnordestina, s/n, Módulo 1 (MA), UEFS, bairro Novo Horizonte, Feira de 

Santana, Bahia, CEP: 44.031-460. Horário de Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 13h30 às 

17h30. 

 

Contato da Pesquisadora: (75) 9 9810-4754                E-mail da Pesquisadora: bruna.mc56@gmail.com 

Endereço do DSAU: Av. Transnordestino, s/n, Módulo 6 (MA), UEFS, bairro Novo Horizonte, Feira 

de Santana, Bahia, CEP: 44.036-900. Tel: (75) 3161-8089. E-mail: saude.uefs@gmail.com. 

 

 

_________________________________ 

Bruna Mendes Carvalho 
Pesquisadora 

_________________________________ 

Ana Áurea Alécio de Oliveira Rodrigues 
Orientadora 

 

 

Feira de Santana, ______ de ____________________ de 20____. 

 

 

__________________________________________________ 
Participante da Pesquisa 
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9 ANEXO 

 

ANEXO A - Parecer Consubstanciado do CEP, de 21 de fevereiro de 2022, aprovando o 

projeto de pesquisa. 
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