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Percepção dos acadêmicos de odontologia em relação ao curso e 
ao mercado de trabalho público e privado 
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Introdução: O mercado de trabalho para o Cirurgião Dentista e o campo de formação dos cursos de ciências da 
saúde, passaram por uma série de transformações, tendo em vista questões de ordem econômica e concernentes 
ao modelo de atenção em saúde bucal. Durante a implantação dos estudantes no mercado de trabalho, diversos 
sentimentos são vivenciados, impulsionados pelas circunstâncias referentes aquele momento específico. A relação 
entre as dificuldades de aprendizagem dos alunos e o desempenho acadêmico/profissional dão destaque à questão 
da percepção que é a maneira de conhecimento prático onde os seres humanos demonstram sua presença no 
mundo. Objetivo: Analisar a percepção dos estudantes do curso de Odontologia no que diz respeito ao curso, 
ao mercado de trabalho e ao setor público e privado. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem 
descritiva, quantitativa, qualitativa e transversal. A população desse estudo foi composta de acadêmicos do curso de 
Odontologia de faculdades públicas e privadas da cidade de Montes Claros - MG. Como instrumento de coleta de 
dado foi utilizado um questionário, estruturado no Google Forms. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Funorte. Resultados: Participaram do estudo 101 acadêmicos. A maior parte afirmou que o fator que 
mais influenciou na escolha foi ser da área da saúde/biológica. Parte demonstrou os mercados privado e público 
como expectativa de trabalho, e afirmou que o curso capacita para esses mercados. Maioria dos acadêmicos dizem 
favoráveis à vivência no SUS e que fariam as disciplinas da Saúde Coletiva caso fossem optativas. Conclusão: Os 
acadêmicos apresentam opinião positiva sobre o Curso de Odontologia da sua instituição de ensino e que existe 
ainda, uma visão fragmentada da saúde e estímulo maior para a especialização, contrária à formação generalista. Os 
acadêmicos têm expectativa em trabalhar no setor privado e público ao mesmo tempo. 
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