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• HISTÓRICO  
 

• Atualmente, os espaços e possibilidades de ensino-aprendizagem 
transcendem as tradicionais salas de aula, clínicas e laboratórios. 
 

• Desafios da docência neste novo século  
 
 

• Interação com um público cada dia mais habituado ao mundo digital 
 
 
 

• Desenvolveu-se um projeto  de Extensão vinculado ao Departamento de 
Odontologia da FO-UFMG, denominado TV Dental News 
 



• OBJETIVO 
 

• GERAL 
• Conceber e transmitir programas de entrevistas contendo 

atualização científica de temas da odontologia 
 

• ESPECÍFICOS 
• Debater, apresentar, discutir e disponibilizar informações referentes 

à  odontologia 
• Produzir tecnicamente vídeos com conteúdo científico educacional 

disponibilizados gratuitamente na internet 
• Divulgar as realizações da Faculdade de Odontologia da UFMG. 
• Promover a atualização e aperfeiçoamento dos discentes da 

FOUFMG, bem como da comunidade odontológica em geral  
 



• METODOLOGIA 
 

• Semanalmente, ás segundas-feiras ás 20horas 
Apresentados ao vivo pela web no canal da TV Denta News 
www.youtube.com.br/tvdentalnews2015 
 
• Todos os programas ficam disponíveis no canal   

 
• Duração: 120 minutos  

 
• Mediadas pelos docentes e um convidado de comprovada expertise 

 
                                                   debatem sobre temas de interesse da 
área da saúde, especificamente da área odontológica 
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METODOLOGIA 

• O espectador é encorajado a participar da aula além de poder 
receber certificado caso acesse o programa ao vivo e 
responda o formulário disponível. 

 

• Os conteúdos abrangem, além de assuntos gerais 
especialidades da odontologia 

 

 



• RESULTADOS 
 

• Primeira transmissão: 16 de novembro de 2015 
• 34 meses após a transmissão  
Já haviam sido produzidos mais de 150 vídeos dos programas de debate e 
entrevista 
Dois eventos na forma de seminário 

 
• Visualizações: 389.067 
• Público atingido: 16,7 mil assinantes 

 
• Localizados em mais de 105 países 

 
Brasil, Portugal, México, Estados Unidos, Argentina, Equador, Peru, Colômbia e 
Espanha  
 
• Crescimento de audiência e número de assinantes 
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• CONCLUSÃO 
 
 

• Heterogeneidade dos inscritos 
 
 
 
 

• Reflete a necessidade e desejo da busca de conhecimento 
acadêmico de cirurgiões-dentistas e estudantes de distintas 
realidades socioeconômicas e culturais.  
 



• CONCLUSÃO 

 

• A ação tem se mostrado como uma 
ferramenta válida e eficaz para a propagação 
de informação científica odontológica a 
diversas comunidades de diferentes graus de 
necessidade, inclusive merecendo destaque 
na grande mídia, como no portal Brasil de 
Educação. 
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