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INTRODUÇÃO 
 
A grade curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da Universidade de 
Passo Fundo, atual, não contempla a disciplina de Cariologia. Desta forma, criou-se a 
oportunidade deste estudo dirigido através da Liga Acadêmica Odontológica de 
Cariologia (LAOC). A grande vantagem de uma liga acadêmica é que ela se torna 
importante tanto para o estudante, que se torna protagonista nesta busca pelo 
conhecimento e discussões sobre o tema, assim como para a comunidade, que se 
beneficia com as pesquisas e os eventos promovidos por este grupo. O objetivo desta 
liga acadêmica foi de promover o senso crítico do acadêmico e também o raciocínio 
científico, agregando valor ao seu conhecimento, buscando investir em atividades 
extracurriculares e complementares um diferencial nesta area específica.  
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A Liga Acadêmica Odontológica de Cariologia (LAOC) é uma entidade sem fins lucrativos, 
com duração ilimitada, filiada a Faculdade de Odontologia da Universidade de Passo 
Fundo composta por acadêmicos do curso de Odontologia e coordenada por tres 



 

professores do curso, que formam o grupo gestor da Liga com ciência e aprovação do 
Conselho de Unidade. As reuniões de ensino são ministradas pelos professores 
envolvidos, ou pelos alunos sob supervisão docente com o objetivo de dinamizar os 
encontros e dividir as tarefas.  
As atividades de ensino estão ocorrendo quinzenalmente, com duração de 60 minutos, 
visando promover o conhecimento da Cariologia aos ligantes. Desde março realizamos 
05 atividades de estudo e 01 atividade aberta. Consideramos atividade aberta um 
evento aberto ao publico academico de odontologia, com uma palestra. Este evento 
teve como título: "O papel do biofilme na cárie: uma abordagem clínica individual" e foi 
ministrado por dois dos professores que fazem parte do grupo gestor. Todas as 
atividades para que o evento externo ocorressem foi organizado pelo grupo de alunos. 
As atividades de extensão estão sendo pensadas para o decorrer do semestre, sendo 
estipuladas e programadas no cronograma de atividades da liga no início de cada 
semestre. Essas atividades buscam a aproximação da liga com a sociedade, visando o 
desenvolvimento mútuo, estabelecendo a troca de saberes e a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade regional, a democratização do 
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da liga. 
Por fim, a Liga Acadêmica Odontológica de Cariologia busca aperfeiçoar os 
conhecimentos acadêmicos, desenvolver atividades onde o aluno é o sujeito ativo 
influenciando a comunidade em sua volta e aprimorando habilidades pouco 
desenvolvidas na academia odontológica. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 O diagnóstico da doença cárie é um processo bastante complexo, que envolve a 
interpretação de vários dados provenientes dos sinais e sintomas clínicos e de exames 
complementares (Soares et al., 2012), baseando a vida clinica da maioria dos 
profissionais da área. Por isso, este assunto torna-se imprescindível ao profisisonal da 
odontologia, que possui por um lado a singularidade da ciencia odontologica, e por 
outro a multidisciplinaridade dos fatores associados a doença. 
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