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RESUMO
Regida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE/CES3/2002), a graduação em
odontologia objetiva egresso, odontólogo com formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, capaz de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, contribuindo em benefício a
sociedade. Por meio de estudo qualitativo a campo, buscou-se identificar o perfil
socioeconômico dos egressos de Odontologia da instituição de ensino privada no interior de
Rondônia (Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal- FACIMED) e sua avaliação quanto
à qualidade do curso. A população, 241 egressos (2015-2017), com amostra por conveniência
excluindo aqueles que não iniciaram o curso na FACIMED. O instrumento de coleta
semiestruturado autoaplicável cadastrado na ferramenta GoogleForms®, sendo o link
disponibilizado entre julho e setembro de 2018 via email e WhatsApp®, o contato dos
mesmos foi fornecido exclusivamente para realização do estudo (aprovação CEP/Parecer
2.716.729). Responderam ao instrumento, 92 egressos, sendo 77,2% do gênero feminino e
22,8% masculino. Do total, 60,7% julgaram sua formação adequada ao mundo do trabalho,
atualmente 48,8% são autônomos, 14,3% assalariados, os demais concursados e docentes. O
ganho médio inicial relatado de até 3 salários mínimos por 71,3% da amostra, enquanto que
62,1% informou receber atualmente entre 3 a 10 salários. Dos participantes, 46,7% (49
egressos) finalizou o curso com emprego em vista, onde 37 alegaram ter conseguido o
emprego que pretendia. A qualidade do curso, considerada “Ótima” por 37,8% e “Boa” por
36,7%. Com base nos dados obtidos mediante amostra estudada, o perfil do egresso é o
profissional autônomo com salário médio entre 3 a 10, considerando o curso de formação
adequado e de ótima/boa qualidade.
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