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Diversos métodos são desenvolvidos como uma forma de avaliar o processo de aprendizagem, 

tendo destaque o portfólio, apresentado como uma possibilidade de reflexão para o 

acompanhamento e forma de avaliação dos acadêmicos em diversas situações. É possível 

entender o estudante quanto aos seus pensamentos, fazer com que ele tenha um crescimento 

individual e também profissional. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de 

construção do portfólio pelos estudantes da disciplina Odontologia em Saúde Coletiva I, do 3º 

semestre do curso de Odontologia. Este estudo é de cunho qualitativo e bibliográfico 

exploratório. O portfólio é uma coleção dos trabalhos realizados pelos estudantes, de 

construção de conhecimentos de forma contínua e reflexiva além de uma ferramenta de 

avaliação formativa inovadora, que conta com a parceria do professor, superando a tradicional 

avaliação por provas e exames. O cenário da experiência foi na disciplina de Odontologia em 

Saúde Coletiva I da Faculdade Maria Milza. A construção do portfólio foi desenvolvida 

durante todo o semestre, sendo normatizada a presença de, no mínimo, um texto de 

apresentação, um texto de considerações finais e no mínimo três textos sobre as atividades, 

aulas ou afins. A construção do portfólio possibilitou que os estudantes pudessem registrar as 

ações, as tarefas e a própria aprendizagem por meio de resumos, imagens, a partir das aulas 

dadas e das atividades educacionais vivenciadas. O trabalho estimulou a reflexão e a crítica 

das vivências na Escola, Lar dos Idosos e mesa demonstrativa no Seminário Estudantil de 

Pesquisa da Faculdade, possibilitando aos discentes uma reflexão da teoria e da prática, a 

construção do conhecimento e uma autoavaliação do seu percurso na disciplina. Portanto, a 

utilização do portfólio foi uma ferramenta importante e positiva no acompanhamento e 

avaliação do estudante nas atividades desenvolvidas durante o semestre letivo.  
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