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A tarefa de formar profissionais tem parcelas de responsabilidade dos docentes, da instituição 

e do aluno, uma vez que o aprendizado propicia a capacidade de aprender, de se relacionar, 

trabalhar em equipe, comunicar-se e desenvolver as atividades de uma forma ética. Diante 

disso o presente estudo tem como objetivo conhecer e compreender as expectativas do 

discente do curso de Odontologia em seu primeiro contato com a clínica escola. O estudo 

trata-se de um relato de experiência, na clínica odontológica, com à análise das atividades que 

foram realizadas na própria clínica da instituição. Trata-se de um relato de caso, de caráter 

descritivo, exploratório, tendo como instrumento o desenvolvimento nas práticas sobre os 

conteúdos vistos em semestres anteriores. A partir do relato do discente, foi possível agrupar 

o relato em três momentos, desde os anseios e expectativas, as dificuldades e facilidades na 

prática clínica e o conhecimento teórico e prático aplicado à prática clínica. Dessa forma 

observou-se que o discente de Odontologia em seu primeiro contato com a clínica escola 

apresenta uma mistura de expectativas em realizar atendimentos, com ansiedade e 

insegurança pela falta de experiência prática com o paciente, ao mesmo tempo em que se 

depara com pouco conhecimento teórico, uma vez que ainda se encontra na sua primeira 

prática clínica.  
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