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As representações sociais constituem-se objeto de estudo epistemológico não apenas legitimo, 
mas também necessário para compreender os mecanismos de pensamento. Essas representações 
sociais, socialmente elaboradas e partilhadas, têm como objetivo traçar o perfil dos calouros da FOA/
UNESP e, a partir daí, mostrar como estas características podem influenciar a FOA nos próximos 
anos bem como na carreira profissional dos alunos. Nesse sentido, 80 calouros da FOA/UNESP 
2012 participaram de mesa redonda informal, na qual apresentaram sua autobiografia, descrevendo 
desde sua vida pessoal, como por exemplo, relações interpessoais, comportamento nas redes sociais, 
anseios profissionais, trajetória até a Odontologia e adaptação à cidade de Araçatuba (SP). A turma 
distribui-se em: 81% são mulheres e 19% são homens; do total de alunos, 70% têm 17 anos, 19% 
possui 18 anos e 11% até 25 anos; 38% dos alunos namoram e, destes, 83% são mulheres. 70% 
dos discentes gostariam de cursar Medicina e 35% dos alunos têm parentes Cirurgiões Dentistas. 
52% do total são cautelosos com as redes sociais. Com relação à mudança de cidade, observou-se 
que apenas 11% dos calouros pertencem a outro município, sendo que destes, 21% tiveram uma 
adaptação complicada. A partir dos dados coletados, conclui-se que o discente típico do Curso de 
Odontologia Integral 2012 é mulher, com 17 anos, almejava cursar Medicina, namora, é prevenido 
nas redes sociais, mora perto de Araçatuba (SP) e está se adaptando facilmente à cidade. 
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