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Resumo: A utilização de recursos voltados para a Educação à Distância (EAD) na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) vem sendo cada vez mais observado em disciplinas de caráter teórico, a fim de 
incentivar a integração entre discentes, monitores e docentes, resultando em um melhor aproveitamento da 
disciplina. A disciplina do curso noturno de graduação em Odontologia da UFRGS, Saúde e Sociedade para a 
Odontologia (carga horária de 30 horas/ 2 créditos), é uma disciplina obrigatória, de caráter teórico, presente na 
segunda etapa do curso, que tem por objetivos discutir o significado do processo saúde-doença e o estudo 
introdutório das Políticas de Saúde no Brasil, por meio de recortes históricos, buscando a compreensão da 
Odontologia enquanto prática, ciência e profissão. A disciplina utiliza como apoio pedagógico a ferramenta de 
aprendizagem virtual NAVi (Ambiente Integrativo de Aprendizagem). O NAVi é um ambiente de educação a 
distância desenvolvido com o intuito de apoiar o processo de aprendizagem na UFRGS, nas áreas de ensino (nos 
níveis de graduação e de pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância), pesquisa e extensão. 
Diferencia-se essencialmente pelas características: ênfase na interação; enfoque sistêmico; uso de vídeos e 
videochats; simplicidade de navegação; autonomia de atualização pelos professores.  A utilização desse recurso 
EAD na disciplina, concomitante com as aulas teóricas, mostraram avanços em relação ao interesse dos 
estudantes ao aprendizado, pois nesse espaço EAD os estudantes conseguiram expor suas opiniões e percepções 
sobre os temas abordados em aula, com a utilização do espaço ‘fóruns’. A presença do monitor foi um 
diferencial importante, auxiliando o docente na organização dos ‘fóruns’ e demais atividades previstas pela 
disciplina, na atualização do mural de ‘recados’ e na comunicação com os estudantes. A utilização da Plataforma 
NAVi também contribuiu para facilitar o acesso dos estudantes ao material de apoio para estudo e leituras 
recomendadas para o melhor aproveitamento de cada aula. Portanto, a utilização do recurso EAD NAVi, tem 
sido uma experiência positiva no apoio a disciplinas de caráter teórico, como Saúde e Sociedade para a 
Odontologia – curso noturno. 
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