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Resumo: As tecnologias de informação e comunicação (TICs) vêm sendo incorporadas ao campo educacional 

gradativamente. Vídeos instrucionais são utilizados como ferramenta educativa há anos, podendo apresentar 

maior efetividade no ensino de práticas clínicas do que demonstrações tradicionais. Ainda, como vantagens, os 

vídeos podem ser revistos conforme as necessidades de quem os assiste e otimizar o tempo nas salas de aula. 

Recentemente, houve reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia, que reduziu a carga horária 

do Eixo de Reabilitação Bucal. Considerando a necessidade de otimização do tempo em sala de aula e a 

modernização do ensino, o presente Projeto propôs-se a desenvolver um material didático-pedagógico na forma 

de vídeos, abordando as técnicas utilizadas para a confecção de próteses totais. Estes vídeos foram 

disponibilizados aos alunos do Curso da UEPG e publicados de forma gratuita na Internet. Esse Projeto almejou 

otimizar o desenvolvimento das atividades das disciplinas do Eixo de Reabilitação Bucal, bem como contribuir 

para o aprendizado de acadêmicos, técnicos em prótese dental e cirurgiões-dentistas, difundindo a filosofia 

preconizada pelos docentes da Universidade. 

Palavras-chave: Filmes e vídeos educativos. Recursos audiovisuais. Educação em Odontologia. Prótese 

dentária. 
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PÚBLICO-ALVO 

Os vídeos produzidos pelo presente Projeto foram disponibilizados gratuitamente na 

Internet através da plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube®, possibilitando que 

uma grande quantidade de pessoas possa ser beneficiada, desde os acadêmicos de graduação 

em Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), como também alunos de 

outras Instituições, Professores, Cirurgiões Dentistas, Auxiliares em Saúde Bucal, Técnicos 

em Saúde Bucal e Técnicos em Prótese Dental. Os acadêmicos de graduação e de pós-

graduação envolvidos na elaboração e produção do material didático também foram 

beneficiados devido ao aprendizado obtido durante todo o processo; desde a gravação do 

conteúdo, bem como com relação aos equipamentos, softwares e outros recursos técnicos 

utilizados. Além disso, o Projeto possibilitou o recebimento de uma bolsa de extensão para 

um aluno de graduação em Odontologia. 

JUSTIFICATIVA 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) vêm sendo incorporadas ao 

campo educacional gradativamente (MARSON & DOS SANTOS, 2010). Vídeos 

instrucionais têm sido utilizados como uma ferramenta educativa por anos e apresentam maior 

efetividade no ensino de práticas clínicas do que demonstrações tradicionais (SHAH et al., 

2016). Quanto ao ensino odontológico, um estudo na Área de Prótese Removível relatou que 

demonstrações gravadas em vídeo podem ser tão úteis quanto demonstrações realizadas ao 

vivo, desde que o material seja cuidadosamente produzido (PACKER et al., 2001). 

Atualmente, a grade curricular do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) dispõe de uma carga horária de 68 horas para a disciplina de Prótese 

Removível pré-clínica, a qual é dividida em aulas teóricas e práticas. Por conta de possuir um 

vasto conteúdo, o material proposto pelo Projeto desenvolvido na forma de vídeos educativos, 

abrangeu o Programa da disciplina e permitirá que os alunos aprendam de forma autônoma. 

Espera-se, dessa maneira, que a necessidade de demonstrações durante as aulas práticas seja 

reduzida, proporcionando mais tempo em sala de aula para que os alunos realizem suas tarefas 

com a supervisão dos docentes. Esse material irá auxiliar na fixação dos conteúdos abordados 

nas aulas teóricas e servirá como revisão para os alunos que foram aprovados e passaram pela 

disciplina pré-clínica. Os vídeos didático-pedagógicos produzidos durante a execução do 

presente Projeto foram disponibilizados de forma gratuita na Internet, por meio da criação de 

um canal em mídia social, beneficiando estudantes e professores de Odontologia de qualquer 
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Instituição do país e até mesmo profissionais Cirurgiões Dentistas, Auxiliares em Saúde 

Bucal, Técnicos em Saúde Bucal e Técnicos em Prótese Dental. Pelo fato de se tratar de 

Produção Técnica com um amplo alcance social, desenvolvida por alunos e professores do 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO), contribuições serão geradas na 

valorização frente a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), que propõe, dentre os novos indicadores e perspectivas futuras da área de 

Odontologia para a avaliação quadrienal dos Programas de Pos-Graduação, o planejamento de 

ações de extensão, solidariedade e inserção social que originem produção cientifica e técnica 

qualificada e principalmente impacto loco-regional. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GERAIS: 

O objetivo do presente Projeto foi produzir vídeos didático-pedagógicos 

disponibilizados através do canal Remov Online criado na plataforma midiática de 

compartilhamento de vídeos YouTube®. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Produzir um material didático-pedagógico na forma de vídeos educativos abordando 

o conteúdo teórico e as técnicas preconizadas para a confecção de próteses totais no Curso de 

Odontologia da UEPG, partindo-se desde a captura de imagens (filmagens e fotografias), até o 

momento de edição, pós-produção e renderização; 

Aprimorar e otimizar o desenvolvimento das atividades propostas pelas disciplinas 

do Eixo de Reabilitação Bucal do Curso de Odontologia da UEPG; 

Difundir a filosofia preconizada pelos docentes da UEPG para a confecção de 

próteses totais; 

Fazer upload dos vídeos produzidos para a plataforma do YouTube®, administrar e 

fazer a manutenção do canal do YouTube® Remov Online. 
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METODOLOGIA 

Todo o material capturado para a produção dos vídeos, sejam filmagens ou 

fotografias, foi obtido nas dependências do Bloco M da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa utilizando câmeras do tipo DSLR (Canon Rebel EOS T1i; Canon Inc., NY, EUA; 

Canon Rebel EOS T5; Canon Inc., NY, EUA; Canon EOS 7D Mark II; Canon Inc., NY, 

EUA) e suas respectivas lentes (Lente EF 100mm f/2.8 Macro USM; Canon Inc., NY, EUA; 

Lente EF 100mm f/2.8L Macro IS USM; Canon Inc., NY, EUA; Lente EF 50mm f/1.8 STM; 

Canon Inc., NY, EUA). Também se fez necessária a utilização de iluminação apropriada para 

a captura dos vídeos, a partir do uso de um kit de iluminação Softbox (ZCOD; Eletrônicos 

Ltda., SC, Brasil) e para as fotos, um flash circular para fotografias macro (Macro Ring Lite 

YN-14EX; YongNuo Photographic Equipment Co., Ltd., HK, CN) e um flash twin (Macro 

Twin Lite MT-24EX; Canon Inc., NY, EUA). 

Durante as gravações, a equipe executora utilizou equipamentos de proteção 

individual (EPIs) e realizou os procedimentos de confecção de Prótese Total conforme 

preconizado pelos docentes da Universidade. O armazenamento dos arquivos obtidos foi feito 

em dois HDs externos (HD Seagate Expansion Portátil 2tb; Seagate Technology, CA, EUA). 

Após o término das gravações, os vídeos foram editados utilizando o software Final Cut Pro 

(Apple Inc., CA, EUA), renderizados e disponibilizados publicamente no YouTube® no canal 

Remov Online, criado especificamente para tal fim. O canal foi construído e recebeu um 

logotipo próprio, assim como um banner colocado na região superior da visualização do site. 

Após o upload dos vídeos produzidos, foram inseridos seus dados como título, 

descrição, contendo um resumo do material, informações adicionais e conteúdos 

complementares e miniaturas personalizadas que permitem a caracterização da capa do vídeo, 

destacando seu conteúdo para os inscritos no canal e objetivando aumentar sua visualização. 

Também foi feita a inserção de “Tags”, que funcionam como palavras-chave. Todos os 

elementos visuais que compõem o canal, como logotipo, banner e miniaturas dos vídeos 

foram produzidos utilizando o software Adobe Photoshop CC (Adobe Inc., CA, EUA). 

RESULTADOS 

As gravações resultaram em aproximadamente 1 TB (terabyte) de arquivo bruto para 

ser editado, incluindo fotografias e vídeos. 
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Foram produzidos os seguintes vídeos didático-pedagógicos: 

- Moldagem anatômica; 

- Área chapeável e Moldeira individual; 

- Moldagem funcional superior; 

- Moldagem funcional inferior; 

- Base de prova e planos de orientação superiores; 

- Base de prova inferior e Relações intermaxilares; 

- Montagem dos modelos funcionais em Articulador semi-ajustável; 

- Montagem dos dentes artificiais anteriores; 

- Montagem dos dentes artificiais posteriores. 

 

Figura 1 – Filmagem de montagem de dentes artificiais para confecção de Prótese Total  

 

Legenda: A figura demonstra como foi montado o setup para as filmagens dos procedimentos de confecção da 

Prótese Total. 

 

A partir do desenvolvimento do presente Produto, poder-se-á, como objetivado, 

otimizar o aprendizado dos acadêmicos e a execução dos procedimentos necessários para a 

confecção de próteses totais durante as aulas práticas do Curso de Odontologia da UEPG. O 

material foi produzido em alta qualidade, utilizando-se de tomadas em diversas vistas e 

aproximações, possibilitando, dessa forma, maior compreensão do que está sendo realizado 

em comparação com as tradicionais demonstrações prévias às aulas práticas pré-clínicas. Os 

alunos de graduação e pós-graduação envolvidos na elaboração do material aperfeiçoaram seu 

conhecimento em relação ao conteúdo abordado, que, por sua vez, resultou em 

enriquecimento de seu currículo e pontuação de produção técnica para o Programa de Pós-

Graduação em Odontologia da UEPG. 
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Material didático com tal qualidade e riqueza de detalhes não se encontra disponível 

gratuitamente na Internet. Portanto, espera-se que esse conteúdo cuidadosamente preparado 

tenha um grande alcance, auxiliando tanto no aprendizado como na difusão do conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A equipe mostrou-se motivada com o produto final obtido, visto que se buscou 

produzir um material com o maior cuidado possível, atentando-se aos mínimos detalhes. 

Alguns desafios foram encontrados, como a disponibilidade de tempo de toda a equipe para as 

gravações, a nomeação e organização do material bruto para facilitar a edição, além do tempo 

necessário para realizar a renderização e upload dos vídeos para plataforma do YouTube
®
, 

momento que depende do processamento do computador utilizado e velocidade da Internet. O 

Projeto contribuiu para a formação dos alunos envolvidos, assim como contribuirá para toda a 

comunidade que tiver acesso ao seu conteúdo. A partir do know-how e da infra-estrutura 

adquiridos com a execução deste Projeto, espera-se produzir outros vídeos didático-

pedagógicos relacionados à área de Reabilitação Bucal. 

APOIO: Programa Institucional de Bolsas PROEX/UEPG (#016/2018; #031/2018). 
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