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AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi traçar um perfil dos egressos do curso de graduação em 

Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil, formados dentro do 

modelo curricular vigente até o ano de 2009, denominado 6404. Uma amostra de 

conveniência de 233 Cirurgiões-Dentistas graduados de 2003 a 2008 foi 

entrevistada individualmente com uso de formulário específico. Os dados obtidos 

foram tabulados e sofreram análise estatística descritiva e inferencial (teste de x2 de 

Pearson ou teste Exato de Fisher) (α=5%). Verificou-se que 30,9% dos egressos 

atuavam apenas como profissionais liberais, 15% apenas em cargo público e que 

40,8% associavam o exercício liberal à docência, cargo público e/ou empresa 

privada. O grau de satisfação com a profissão mostrou-se diretamente ligado à 

renda e não à classificação dos conhecimentos adquiridos, sendo aquela 

influenciada pelo tipo de exercício profissional, apresentando-se menor quando se é 

apenas docente. Conclui-se que os egressos possuem o perfil de um profissional 

preocupado com uma educação continuada e que geralmente associam a atividade 

liberal a outro exercício laboral no âmbito da odontologia. Este profissional, à medida 

que apresenta um maior tempo de formado, melhora sua renda bruta mensal, mas 

exibe uma menor confiança na melhoria do mercado de trabalho  

Palavras-Chave: Prática Profissional. Questionários. Odontólogos. Educação 

Superior. 
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EVALUATION OF THE PROFILE OF EGRESSES OF THE COURSE OF 

DENTISTRY OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF PERNAMBUCO 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to outline a profile of egresses of the course of graduating 

in dentistry of the Federal University of Pernambuco – Brazil, formed within the 

current curriculum until the year 2009, named 6404. A convenience sample of 233 

dentists graduated from 2003 to 2008 was interviewed individually using a specific 

formulary. The data obtained were tabulated and suffered descriptive and inferential 

statistical analysis (Pearson’s chi-square test or Fisher’s exact test) (α=5%). It was 

found that 30.9% of former students worked only as liberal professionals, only 15% in 

public office and 40.8% associated the liberal exercise for teaching, public office 

and/or private enterprise. The degree of satisfaction with the profession was directly 

linked to income and not the classification of knowledge acquired, and these 

influenced by the type of professional, performing minor when it is just teaching. 

Concludes that the egresses have the profile of a professional concerned with 

continuing education and generally associates the liberal activity to another exercise 

labor in the dentistry. This professional, as it has a higher graduated time, improve 

your monthly gross income, but displays a lower confidence in improving labor 

market. 

Keywords: Professional Practice. Questionnaires. Dentists. Education Higher. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem um total de 193 faculdades de Odontologia, sendo 27 federais, 

19 estaduais, 08 municipais e 139 particulares, o que leva à formação em média de 

nove mil novos profissionais a cada ano. Adiciona-se a isso a existência de 236.603 

profissionais no país, representando aproximadamente 20% dos cirurgiões-dentistas 

de todo o mundo e 3/4 concentrados nas regiões Sul e Sudeste do País, regiões de 

maior porte e PIB per capita, além de maior número de faculdades (67%)1. O Estado 

de Pernambuco apresenta um total de 06 faculdades de Odontologia, sendo 01 

federal, 01 estadual, 02 municipais e 02 particulares. 

A má distribuição dos cirurgiões-dentistas (CD) influencia diretamente na 

renda, onde a região Norte é a que apresenta maior percentual (19%) de 

profissionais na classe de maior renda (maior do que 72.000 reais por ano), também 

é a região com o menor percentual (4%) de Odontólogos do país, apresentando as 

maiores proporções de habitantes por CD (1.800 hab/CD). Em contraste, a região 

Sudeste apresenta 11% dos CD na faixa de maior renda, concentra o maior 

percentual de profissionais do país (59%) e uma menor proporção de habitantes por 

CD (601 hab/CD). Para o Estado de Pernambuco, a proporção de população por CD 

é de 1.516 hab/CD, tendo em Recife o município de menor proporção (467 hab/CD) 

e Paudalho o de maior (45.777 hab/CD)2. A concentração de Cirurgiões-Dentistas 

por população preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de um CD 

para cada 1.500 habitantes. 

O curso de graduação em Odontologia da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), situado na cidade do Recife, capital do Estado de 

Pernambuco, localizado no Nordeste brasileiro, possui 98 anos de existência sendo 
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o primeiro das regiões Norte-Nordeste do país. Dos anos de 2003 a 2008 graduou 

552 Cirurgiões-Dentistas, uma média de 92 profissionais por ano. Desde o primeiro 

semestre de 2010, o curso adotou as Diretrizes Curriculares Nacionais3 (2001) como 

base do seu projeto pedagógico, direcionando o ensino da prática odontológica para 

a atenção à saúde, em consonância com as políticas de saúde vigentes no País, o 

perfil epidemiológico brasileiro e as necessidades regionais e locais, com a 

flexibilidade de reavaliação e atualização de acordo com o surgimento de novas 

demandas da formação profissional, constituindo assim um novo perfil curricular 

para formação profissional denominado 6405, com previsão de formação da primeira 

turma para junho de 2014. 

O modelo curricular anterior (6404) que esteve vigente até o ano de 2009, era 

dividido em dois ciclos (geral e profissional), apresentava pouca integração do 

ensino entre eles, além da existência de clínicas de especialidades. 

Filosoficamente estas adequações de perfil curricular trarão um impacto 

positivo para os egressos. Entretanto, comparativamente, há necessidade de um 

marco para comprovar esta melhoria, reavaliar o ensino e promover as adequações 

necessárias a ele. Para isto, é fundamental conhecer o perfil do profissional formado 

dentro do modelo de ensino anterior. O objetivo deste estudo foi traçar um perfil dos 

egressos do curso de graduação em Odontologia da UFPE – Brasil, dentro de um 

modelo curricular baseado em clínicas de especialidade, com pouca consonância 

para prática das políticas públicas de saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este estudo, caracterizado como observacional transversal, recebeu 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Centro de 

Ciências da Saúde da UFPE (protocolo no 209/09). Foi entrevistada uma amostra 

composta de 233 egressos do curso de graduação em Odontologia formados entre 

os anos de 2003 a 2008 dentro do perfil curricular 6404 (universo = 552 

profissionais), obtidos os nomes a partir de amostragem sistemática do livro oficial 

de registro de colação de grau de curso. 

 Após localização e abordagem do egresso, foi realizada leitura da carta de 

informação ao sujeito da pesquisa (Anexo A), assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B) com posterior resposta ao 

formulário (Anexo C) contendo perguntas objetivas sobre aspectos 

socioeconômicos, demográficos, escolha profissional, satisfação, ensino e atuação 

no mercado de trabalho. Para os que não exerciam mais a profissão, havia uma 

questão discursiva que abordava sobre qual atividade estava exercendo e o motivo 

da escolha. 

 O formulário foi elaborado e testado previamente para verificar sua 

fidedignidade, validade, operatividade, adequando aquelas com interpretação 

duvidosa, de modo a torná-las claras e concisas. Realizou-se uma distribuição 

proporcional ao número de egressos por ano para saber quantas pessoas de cada 

ano de colação seriam entrevistadas, evitando-se assim coletas maiores de alguns 

anos em relação a outros. As informações foram reunidas nos grupos: G1 egressos 

de cinco até sete anos de formados (2003-2005) e G2 de dois até quatro anos 

(2006-2008). 
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 Os dados foram organizados em banco de dados e submetidos à análise 

estatística descritiva e inferencial. O programa utilizado para a digitação dos dados e 

obtenção dos cálculos estatísticos foi o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 15. Para a análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas e 

percentuais (técnicas de estatística descritiva) e foi utilizado o teste Qui-Quadrado 

(x2) de Pearson ou o teste Exato de Fisher, quando as condições para utilização do 

teste x2 não foram verificadas, com nível de significância de 5,0%. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Tabela 1, aproximadamente 2/3 da amostra pertenciam ao 

sexo feminino e sem diferença estatística significativa entre G1 e G2. Em trabalhos 

anteriores havia predominância do sexo masculino4, 5, 6, 7, 8. Hoje a atual 

predominância é feminina em 25 dos 27 Estados brasileiros, onde há 40 anos eram 

10% do total dos profissionais, hoje são 56%2. A faixa etária predominante dos 

entrevistados foi de 26 a 30 anos (65,2%). Considerando-se o período que 

ingressaram no ensino superior (17 a 20 anos), somados aos cinco anos do curso 

de graduação e o tempo de formado quando da realização desta pesquisa, o 

resultado foi considerado esperado. 

 Quanto ao estado civil, 104 (44,6%) declararam-se casados, 126 (54,1%) 

solteiros, 02 (0,9%) divorciados e 01 (0,4%) viúvo. O percentual dos que se 

declararam solteiros foi mais elevado no G2 e com diferença estatística significante 

(p<0,001), resultado esperado por este grupo ser composto de egressos mais 

jovens. 

A maioria (91,4%) realizou todo o ensino médio apenas em escolas 

particulares, tendo ainda 4,3% que estudaram todo o ensino médio em escolas 

públicas e 4,3% tanto em pública quanto em particulares. Estes dados corroboram 

com outros trabalhos9, 10. 

Quase todos os pesquisados (98,7%) ingressaram na universidade através do 

vestibular, tendo ainda 0,4% através de cotas e 0,9% por força de Lei, sem diferença 

estatística entre os períodos pesquisados. 

 Quando questionados sobre que fator considerou decisivo para optar pelo 

curso, um pouco mais da metade (54,1%) marcou a alternativa: ―Por uma questão 
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de realização pessoal e profissional‖, seguido por 18,9% de quem respondeu que foi 

por ―influência de parentes e amigos‖. Resultados similares à literatura6, 11, 12, 13 e que 

vão de encontro a outro estudo8, onde foi observado que apenas 3,4% dos 

pesquisados afirmaram ser a razão da escolha profissional. Estes autores 

dissociaram algumas variáveis que poderiam ser classificadas como ―uma realização 

pessoal e profissional‖, somando-as, uma porcentagem de aproximadamente 58,7% 

seria encontrada, similar ao dos outros estudos.  

Neste trabalho, mais da metade dos entrevistados (57,1%) não possuíam 

ninguém na família que exercia ou que já havia exercido a mesma profissão, como 

visto por outros autores11, 12, 13 e sem diferença estatística significante entre os 

períodos. Todavia, foi encontrado que o fato de possuir parente ou amigo, 

exercendo ou que havia exercido o curso de Odontologia, influenciou positivamente 

para que o egresso tivesse escolhido a mesma profissão, com diferença 

estatisticamente significante (p<0,001). 

Dos entrevistados, 76,0% estabeleceram-se profissionalmente na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), resultados superiores aos encontrados em outro 

estudo12, onde 58,33% dos egressos da UFPE atuavam na RMR. Não foi observada 

associação entre o fato de ter se estabelecido na RMR, interior ou outro Estado e a 

faixa de renda bruta mensal. Entretanto, foi relatado que 45,5% dos entrevistados 

atuavam também em outro local diferente de onde residia para complementar a 

renda, sem diferença estatística significante entre os períodos analisados. É 

importante relatar que 91,4% dos entrevistados atuavam em Pernambuco, 

demonstrando a importância de o ensino ter sido voltado às necessidades da 

realidade local que os egressos enfrentaram ao sair do ensino superior, para que 

assim pudessem ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Comportamento 
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semelhante foi observado em outro trabalho2, onde em média 86% dos cirurgiões-

dentistas (CD’s) do País realizaram sua inscrição principal na Unidade de Federação 

(UF) em que realizou o curso de graduação. 

A Tabela 2 demonstra que os CD’s atuavam principalmente como 

profissionais liberais (30,9%) ou associado a alguma outra atividade (40,8%), assim 

como em outros estudos14, 15, 16, 17. Mudanças já haviam sido sugeridas na prática 

profissional, em que antes se trabalhava exclusivamente em consultório particular, 

passou-se a trabalhar tanto como autônomo quanto empregado e docente, sendo 

essa a tendência dos profissionais18. O menor percentual correspondeu aos que 

eram apenas docentes (2,6%), observado também em outro estudo17. Tratando-se 

da renda bruta mensal, a Tabela 2 demonstra também que a faixa mensal de 6 a 10 

salários mínimos (SM) com o exercício da profissão foi a declarada mais 

frequentemente em 43,8% da amostra. Resultados similares foram verificados por 

outros autores12, 17. Contudo, resultados diferentes foram encontrados em outro 

trabalho15, onde foi visto uma maior freqüência em quem ganhava de 11 a 20 SM 

(33%) e em seguida a faixa de 6 a 10 SM (25%). Essa diferença pode ser justificada 

pelo fato da população estudada ter se formado entre 1960 e 1997, possuindo assim 

uma maior cartela de clientes, dentro do exercício liberal/privado, consequentemente 

uma maior estabilidade financeira. 

Neste estudo também foi possível observar que a faixa de renda se 

concentrou mais elevada no grupo que possuía um maior tempo de formado (G1), 

com diferença estatística significante (p=0,005). Resultado corroborado por outros 

autores16. 

A Tabela 3 evidencia a associação entre o tipo de exercício profissional e a 

renda bruta mensal (p<0,001), demonstrando haver ligação entre eles. Na mesma 
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tabela se analisou a associação da satisfação profissional e a renda bruta mensal, 

observou-se que o percentual dos que fariam o curso novamente aumentou à 

medida que a faixa de renda também aumentou (p<0,001). Este resultado evidencia 

que além de estar satisfeito por exercer uma atividade profissional pelo prazer, é 

necessário que a rentabilidade obtida com a mesma seja o suficiente para manter o 

padrão de vida almejado. 

Perguntados se estão fazendo ou fizeram algum curso de pós-graduação, 

obteve-se que 216 (92,7%) responderam positivamente, porcentagem bem superior 

a de outros trabalhos6, 8, 13, 14, 15, 17, 19 e que dentre os cursos de pós-graduação, a 

especialização foi o mais mencionado (76,9%), seguido do aperfeiçoamento 

(52,3%), mestrado (20,8%) e 7,4% para o doutorado, não havendo diferença 

estatisticamente significativa entre G1 e G2. Essa grande procura por cursos de pós-

graduação se deve ao fato do mercado de trabalho exigir um profissional cada vez 

mais capacitado e em constante aperfeiçoamento ou a necessidade de 

complementar um ensino deficiente na graduação. Esses resultados foram similares 

com dentistas formados no Rio Grande do Sul13 entre 1965 e 1999, mas diferentes 

dos resultados com dentistas que se formaram em Pernambuco12 entre 1997 e 

2001. 

No presente estudo, Pernambuco foi o Estado de eleição na realização dos 

cursos de pós-graduação para a grande maioria dos entrevistados (90,7%), seguido 

da Paraíba (4,2%). Resultado esperado pela facilidade da realização dos cursos na 

própria UF em que reside, não apenas pela localidade, mas também pelo grande 

número ofertado. 

Avaliando-se a associação entre a renda bruta mensal com o exercício da 

profissão e o curso de pós-graduação realizado, foi verificado que das variáveis 
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contidas, o curso de aperfeiçoamento foi o único que mostrou associação significativa 

com a renda (p<0,001). Destaca-se ainda que: o percentual com renda de 0 a 5 SM 

(39,6%) foi mais elevado entre os que não tinham aperfeiçoamento (17,4%); O 

percentual com renda de 6 a 10 SM foi de 50,5% entre os que tinham 

aperfeiçoamento e 39,6% quando não; O percentual com renda de 11 SM ou mais foi 

de 32,1% entre os que tinham aperfeiçoamento e 20,8% quando não. 

A Tabela 4 demonstra que a maioria aproximada de 3/4 (76%) da amostra 

respondeu que se considerou apto a exercer a profissão pós-formatura. Foi visto 

também os motivos relatados para a aptidão, sendo o estágio o mais mencionado 

(76,3%) e a faculdade ficou com menos da metade (46,9%). Quando realizada a 

avaliação entre os períodos, o percentual dos que responderam afirmativamente em 

relação à aptidão foi mais elevado entre os formados de 2003 a 2005 (82,4%) do que 

entre os formados de 2006 a 2008 (71,0%) e com diferença estatística significativa 

(p=0,044). Estes dados sugerem uma exigência maior do mercado de trabalho atual 

deixando os egressos que foram formados mais recentemente inseguros ao sair da 

faculdade, vale salientar que não houve diferença estatística significativa para os 

motivos entre os períodos. Resultados diferentes dos encontrados por outro autor12 

quando avaliou os profissionais formados pela mesma instituição entre os anos de 

1997 a 2001, obteve como motivos para se considerarem aptos em ordem 

decrescente: interesse pessoal (51,69%), estágios (30,34%), faculdade/docente 

(24,72%), curso de aperfeiçoamento durante a graduação (20,22%) e monitorias 

(4,49%). 

Para aqueles que não se consideraram aptos, foi visto na Tabela 4 que os 

principais motivos relatados foram a deficiência da faculdade/docentes sendo maior 

em G1 (77,8%) do que em G2 (55,3%) e a deficiência dos estágios, mas dessa vez 
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maior em G2 (26,3%) do que em G1 (5,6%), ambas sem diferença estatística 

significante. Apesar de estatisticamente não haver diferença, estes resultados 

indicam a necessidade de uma melhoria na qualidade do ensino, em especial dos 

estágios. Comparando-se com outro trabalho, também com alunos da UFPE12, 

observou-se também que a alegação de que a ―falta de aptidão‖ atribuída ao ensino 

vem diminuindo ao longo dos anos. Em seu trabalho com egressos de 1997 a 2001, 

este motivo foi mencionado em 80,90% dos entrevistados dos egressos da UFPE, 

entretanto no presente trabalho foi referido por 62,5% de todos os egressos que 

participaram. 

Não há como conceber o ensino e a aprendizagem exclusivamente a 

experiências vividas em clínicas-escola. É fundamental que o conhecimento seja 

construído também através do contato com o campo de trabalho, considerado 

formador, além de ampliar a visão profissional dentro do contexto de seu 

desenvolvimento, a fim de que o egresso possa somar experiências e construir seu 

próprio conhecimento para o exercício profissional consciente. O modelo curricular 

vivido por esses egressos apresentava uma carga horária para estágio de apenas 

150 horas no último ano do curso. O novo modelo curricular 6405 insere o aluno nos 

estágios a partir do 4º semestre com carga horária de 840 horas. 

Talvez muitos tenham relatado que não se sentiam aptos devido ao fato de 

que ser cirurgião-dentista vai além de saber realizar os procedimentos clínicos, mas 

também é necessário saber administrar seu local de trabalho, assumir função de 

empreendedor e que não aprenderam isso durante o curso, já que essa disciplina 

não estava entre as obrigatórias do currículo prestado por eles. O mercado de 

trabalho atual exige que o profissional Odontólogo tenha também conhecimento de 

administração, gerenciamento e marketing. 
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Os cirurgiões-dentistas não saíram da graduação preparados para lidar com 

contas, selecionar funcionários, nem como e onde procurar o paciente, ou seja, 

administrar seu próprio negócio. O ensino ofertado ao acadêmico baseia-se única e 

exclusivamente no paciente, formando um profissional deslocado de uma realidade 

de mercado já saturado. Com isso, corre-se o risco de nutrir o mercado com 

profissionais de um bom nível, mas incapazes de aliar sucesso profissional e 

financeiro20. 

No modelo curricular formador desses egressos da UFPE, a partir de 2005 foi 

criada uma cadeira eletiva denominada Empreendedorismo 1 (IN 095) com carga 

horária total de 60 horas, na qual o aluno obtinha conceitos básicos do 

empreendedorismo, modelo de liderança, comunicação e trabalho em equipe, 

formas de atitudes empreendedoras, criatividade, pensamento convergente e 

divergente. Essa disciplina pode não ter sido considerada suficiente para suprir esta 

necessidade na formação acadêmica, a qual deveria ser considerada como uma 

disciplina obrigatória e talvez com uma carga horária maior. 

A Tabela 5 demonstra a classificação dos conhecimentos adquiridos. Mesmo 

sendo a Universidade mencionada como o principal motivo da falta de aptidão 

(62,5%), apenas 8 (3,4%) dentistas consideraram o ensino insuficiente; 30,5% 

suficiente e 66,1% razoável. Diferente de outro estudo com egressos da mesma 

instituição12, onde foi observado que apenas 2,25% classificaram como suficientes e 

60,67% como razoáveis, demonstrando uma maior satisfação com o ensino. 

Ainda na Tabela 5, observou-se que quanto à satisfação, 140 (60,1%) 

dentistas relataram que fariam o curso novamente, sem diferença estatística entre 

os períodos avaliados, resultado similar ao de alguns trabalhos12, 17mas diferente de 
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outros autores21 com dentistas graduados entre 1998-2006 do interior do Estado de 

São Paulo.  

Com relação à previsão sobre o mercado de trabalho, 47,2% acreditam que 

irá melhorar, 31,8% que irá piorar e 21,0% que não sofrerá modificações. 

Realizando a avaliação dessa variável em relação aos períodos, comprovou-se que 

os egressos com mais tempo de formado estão menos otimistas em relação à 

profissão, com diferença estatisticamente significativa entre eles (p=0,007), 

evidenciado na Tabela 5. 

A própria profissão vem sofrendo uma constante diminuição do seu prestígio 

com os alunos egressos do ensino médio22. Antes a Odontologia estava entre os 

mais concorridos no vestibular. Hoje uma crise relacionada ao status da profissão no 

contexto social parece se estabelecer, colocando em questão o prestígio e o poder 

dos profissionais em sua realidade social. Na UFPE a concorrência do vestibular em 

2003 para o curso de Odontologia foi de 11,1 candidatos/vaga, enquanto que para o 

vestibular 2011 foi de apenas 7,5 candidatos/ vaga. 

 De acordo com a Tabela 6 o percentual dos que se consideraram aptos após 

se formar a exercer a profissão reduziu à medida que o profissional se considerava 

com menos conhecimentos adquiridos, com diferença estatística significativa 

(p=0,021). Essa tabela demonstra também que a origem da falta de capacitação e o 

grau de satisfação com o curso não possue diferença estatística significativa com os 

conhecimentos adquiridos. 

 Quando realizada a coleta dos dados, 5,57% não exerciam mais a profissão, 

resultado similar ao de outros autores23 que foi de 6%. Foram arguidos sobre quais 

atividades estavam desempenhando e o motivo da desistência do curso. Adquirimos 

como principais respostas que atualmente eram comerciantes/empreendedores 
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(46,16%), funcionários públicos (30,76%), estavam cursando (ou formados) Medicina 

ou Direito (23,08%). O Quadro 1 demonstra os motivos responsáveis pelo abandono 

do curso pelos entrevistados, destaca-se principalmente a baixa remuneração, a 

ausência de direitos trabalhistas (13o salário, férias remuneradas, licença 

maternidade, carteira assinada, estabilidade profissional) e uma melhor oportunidade 

obtida na área comercial. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,3% 

da população do Estado de Pernambuco possuem renda nominal mensal domiciliar 

per capita de ¼ a 1 salário mínimo, demonstrando a necessidade de se investir nas 

políticas públicas da região, visando atender às reais necessidades da população do 

Estado24 (Quadro 2). 
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CONCLUSÕES 

 

 O perfil observado foi de um profissional preocupado com uma educação 

continuada e que geralmente associam a atividade liberal a outro exercício laboral 

no âmbito da odontologia. O grau de satisfação com a profissão mostrou-se 

diretamente ligado à renda e não à classificação dos conhecimentos adquiridos, 

sendo aquela influenciada pelo tipo de exercício profissional, apresentando-se 

menor quando se é apenas docente e maior quando associado o exercício liberal a 

outro exercício profissional. Este profissional, à medida que apresenta um maior 

tempo de formado melhora sua renda bruta mensal, mas exibe uma menor 

confiança na melhoria do mercado de trabalho. 
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QUADROS 

 

Quadro 1 – Motivos relatados para o abandono do curso em pontos percentuais 

MOTIVO DO ABANDONO DO CURSO % 

Baixa Remuneração 21,7% 

Direitos Trabalhistas (13o, férias 

remuneradas, licença maternidade, 

carteira assinada...) 

10,8% 

Oportunidade na Área Comercial 10,8% 

Condições de Trabalho 8,1% 

Planos de Saúde 8,1% 

Qualidade Vida 8,1% 

Desvalorização da Profissão pelo 

Paciente 
8,1% 

Não Gostou do Curso 8,1% 

Realização Pessoal e Profissional 5,4% 

Jornada de Trabalho Alta 2,7% 

Concorrência Desleal 2,7% 

Risco Biológico e Legal 2,7% 

Professores Desestimulados 2,7% 

TOTAL 100% 
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Quadro 2 – Domicílios, por Classes de Rendimento per capita (em Salários Mínimos) 

em Pernambuco 

Rendimento % 

Até ¼ 17,8% 

Mais de ¼ a ½ 27,5% 

Mais de ½ a 1 27,8% 

Mais de 1 a 2 12,1% 

Mais de 2 a 3 3,5% 

Mais de 3 a 5 2,8% 

Mais de 5 2,8% 

Sem Rendimento 5,8% 
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TABELAS 

 

Tabela 1 – Faixa etária e sexo dos entrevistados de acordo com os períodos 

avaliados 

 Período de formado   

Variável 2003 a 2005 2006 a 2008 TOTAL Valor de p 

 n % n % n %  

Sexo        

Masculino 37 36,3 42 32,1 79 33,9 p(1) = 0,500 

Feminino 65 63,7 89 67,9 154 66,1  

Faixa etária (anos)        

21 a 25 1 1,0 23 17,6 24 10,3 p(1)<0,001* 

26 a 30 51 50,0 101 77,1 152 65,2  

31 ou mais 50 49,0 7 5,3 57 24,4  

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
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Tabela 2 – Distribuição dos profissionais pesquisados segundo o tipo de exercício 

profissional após concluir o curso e renda bruta mensal com o exercício da profissão 

 Período de formado   

Variável 2003 a 2005 2006 a 2008 TOTAL Valor de p 

 n % n % n %  

Tipo de exercício 

profissional (P8) 
       

Docente 1 1,0 5 3,8 6 2,6 p(2)= 0,152 

Empresa privada 5 4,9 9 6,9 14 6,0  

Cargo público 18 17,6 17 13,0 35 15,0  

Profissional liberal 26 25,5 46 35,1 72 30,9  

Profissional liberal + 

outra atividade 

49 48,0 46 35,1 95 40,8 
 

Outras combinações 3 2,9 8 6,1 11 4,7  

Grupo Total 102 100,0 131 100,0 233 100,0  

Renda bruta mensal 

com o exercício da 

profissão (P11) 

 
      

Até 5 salários 22 22,2 43 34,7 65 29,1 p(1)=0,005* 

6 a 10 salários 42 42,4 60 48,4 102 45,7  

11 ou mais 35 35,4 21 16,9 56 25,1  

Grupo Total 99 100,0 124 124 223 100,0  

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 
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Tabela 3 – Avaliação do tipo de exercício profissional após concluir o curso segundo a 

renda bruta mensal com o exercício da profissão 

 

Renda mensal bruta com o 

exercício da profissão (salários 

mínimos) (P11) 

 

 

Tipo de exercício 

profissional 
Até 5 6 a 10 

11 ou 

mais 

Grupo 

Total 
Valor de p 

(P8) n % n % n % n %  

TOTAL 65 100,0 102 100,0 56 100,0 223 100,0  

Só docente 5 83,3 1 16,7 - - 6 100,0 p(1)=0,001* 

Só empresa privada 5 38,5 7 53,8 1 7,7 13 100,0  

Só cargo público 12 36,4 20 60,6 1 3,0 33 100,0  

Só profissional 

liberal 

18 25,7 33 47,1 19 27,1 70 100,0  

Profissional liberal + 

outra atividade 

21 23,3 37 41,1 32 35,6 90 100,0  

Outros 4 36,4 4 36,4 3 27,3 11 100,0  

Condição quanto à 

satisfação (P16) 

         

Faria o curso 

novamente 

31 47,7 60 58,8 48 85,7 139 62,3 p(1)=0,001* 

Não faria o curso 

novamente 

34 52,3 42 41,2 8 14,3 84 37,7  

(*): Associação significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
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Tabela 4 – Avaliação da questão: ―Considerou-se apto a exercer a profissão? Por 

qual motivo?, segundo o período formado 

 Período de formado   

Variável 2003 a 2005 2006 a 2008 
Grupo 

Total 

Valor de 

p 

 n % n % n %  

Considerou-se apto após 
se formar a exercer a 

       

 profissão? (P12)        

Sim 84 82,4 93 71,0 177 76,0 p(1) = 0,044* 

Não 18 17,6 38 29,0 56 24,0  

TOTAL 102 100,0 131 100,0 233 100,0  

        

Por qual motivo? (P13) 
       

Estágio        

Sim 65 77,4 70 75,3 135 76,3 p(1) = 0,742 

Não 19 22,6 23 24,7 42 23,7  

Faculdade/ Docente        

Sim 43 51,2 40 43,0 83 46,9 p(1) = 0,276 

Não 41 48,8 53 57,0 94 53,1  

Curso de aperfeiçoamento 

durante a graduação 

       

Sim 32 38,1 26 28,0 58 32,8 p(1) = 0,151 

Não 52 61,9 67 72,0 119 67,2  

Interesse pessoal        

Sim 48 57,1 51 54,8 99 55,9 p(1) = 0,758 

Não 36 42,9 42 45,2 78 44,1  
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Monitorias        

Sim 29 34,5 28 30,1 57 32,2 p(1) = 0,530 

Não 55 65,5 65 69,9 120 67,8  

TOTAL 
84 100,0 93 100,0 177 100,0  

        

Origem da falta de 
capacitação (P14) 

       

Não gostou do curso 1 5,6 2 5,3 3 5,4 p(2) = 0,249 

Deficiência da faculdade/ 

docentes 

14 77,8 21 55,3 35 62,5 
 

Deficiência dos estágios 1 5,6 10 26,3 11 19,6  

Sem resposta 2 11,1 5 13,2 7 12,5  

TOTAL 
18 100,0 38 100,0 56 100,0  

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 
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Tabela 5 – Distribuição dos profissionais pesquisados segundo a classificação dos 

conhecimentos adquiridos, grau de satisfação e previsão sobre mercado de trabalho 

 Período de formado   

Variável 2003 a 2005 2006 a 2008 TOTAL Valor de p 

 n % n % n %  

Classificação dos 

conhecimentos 

adquiridos 

       

(P15)        

Suficientes 32 31,4 39 29,8 71 30,5 p(2)= 0,969 

Razoáveis 67 65,7 87 66,4 154 66,1  

Insuficientes 3 2,9 5 3,8 8 3,4  

Condição quanto à 

satisfação (P16) 
       

Faria o curso 

novamente 

59 57,8 81 61,8 140 60,1 p(1)= 0,539 

Não faria o curso 

novamente 

43 42,2 50 38,2 93 39,9  

O que espera do 

mercado de 

trabalho (P17) 

       

Irá melhorar 38 37,3 72 55,0 110 47,2 p(1)= 0,007* 

Não sofrerá 

modificações 

21 20,6 28 21,4 49 21,0 
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Vai piorar 43 42,2 31 23,7 74 31,8  

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 
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Tabela 6 – Avaliação da questão: ―Considerou-se apto, após se formar, a exercer a 

profissão?‖; ―Origem da falta de capacitação‖; ―condição quanto à satisfação‖ 

segundo a classificação dos conhecimentos adquiridos 

 
Classificação dos conhecimentos adquiridos 

(P15) 

  

Variável Suficientes Razoáveis Insuficientes 
Grupo 

Total 

 Valor de 

p 

 n % n % n % n %  

Apto após 

se formar 

a exercer a 

profissão 

(P12) 

       

  

Sim 61 85,9 112 72,7 4 50,0 177 76,0 p(1)=0,021* 

Não 10 14,1 42 27,3 4 50,0 56 24,0  

TOTAL 71 100,0 154 100,0 8 100,0 233 100,0  

Origem 

falta de 

capac. 

(P14) 

 

      

  

Não 

gostou do 

curso 

2 20,0 1 2,4 - - 3 5,4 p(2)=0,215 
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Defic. da 

faculdade

/docentes 

4 40,0 28 66,7 3 75,0 35 62,5  

Defic. 

dos 

estágios 

3 30,0 8 19,0 - - 11 19,6  

Sem 

resposta 

1 10,0 5 11,9 1 25,0 7 12,5  

TOTAL 10 100,0 42 100,0 4 100,0 56   

Condição 

quanto à 

satisfaçã

o (P16) 

       

  

Faria o 

curso 

novamente 

46 64,8 90 58,4 4 50,0 140 60,1 p(2)=0,528 

Não faria 

o curso 

novamente 

25 35,2 64 41,6 4 50,0 93 39,9  

TOTAL 71 100,0 154 100,0 8 100,0 233   

*): Associação significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 

(2): Através do teste Exato de Fisher. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Carta de Informação ao Sujeito da Pesquisa 

O presente estudo desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco tem 

por objetivo definir o perfil dos estudantes que egressam do curso de Odontologia da 

Universidade Federal de Pernambuco e sua inserção no mercado de trabalho, para 

traçar medidas pedagógicas eficazes na formação pessoal e profissional, além de 

diagnosticar dificuldades enfrentadas pelos cirurgiões-dentistas. Após assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido, os sujeitos voluntários da pesquisa 

responderão a um formulário com perguntas objetivas sobre aspectos 

socioeconômicos, demográficos e sobre características de sua atuação no mercado 

de trabalho, com os dados sendo coletados e submetidos à análise estatística 

descritiva. Posteriormente serão aplicados testes de correlação para identificar 

relações entre o perfil dos egressos do curso de Odontologia da UFPE e as diversas 

variáveis colhidas. 

Os riscos relacionados à participação nesta pesquisa estão relacionados ao 

tempo reservado para responder o questionário, de aproximadamente 10 minutos, 

podendo causar algum transtorno ao voluntário o tempo despendido. 

Os benefícios da pesquisa será a contribuição do voluntário para o 

conhecimento do perfil dos egressos do Curso de Odontologia do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, bem como sua 

inserção no mercado de trabalho, permitindo traçar medidas pedagógicas eficazes 

na formação pessoal e profissional, além de diagnosticar dificuldades enfrentadas 

pelos cirurgiões-dentistas. 

Em caso de dúvida, com relação aos procedimentos, riscos, benefícios ou 

qualquer outro assunto relacionado à pesquisa, o voluntário terá liberdade para 

perguntar aos pesquisadores envolvidos no estudo. Qualquer informação atualizada 

que for obtida durante o estudo será repassada ao voluntário, ainda que tal 

informação possa levar ao seu afastamento da pesquisa. 

As informações obtidas através desse estudo não serão identificadas e 

permanecerão em sigilo. Contudo, os dados obtidos, desde que não sejam 
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identificados, poderão ser usados em congresso e publicações, pois só assim 

poderão ser compartilhados com outros centros de estudo. 

A recusa em participar por parte do sujeito será sempre acatada. A 

desistência em participar do estudo, a qualquer momento, não trará nenhum prejuízo 

ao voluntário. 

―Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua 

participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco pelo telefone 2126-8588 e pelo 

e-mail: cepccs@ufpe.br.‖ 

Recife, _____________________________________. 
Nome do sujeito: ______________________  
Assinatura do sujeito:_____________________ 
Pesquisador responsável: Paulo Correia de Melo Júnior 
Assinatura do pesquisador responsável: _________________________ 
  

mailto:cepccs@ufpe.br
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

_______________________________________________________________, 

portador da cédula de identidade __________________________, *após leitura 

minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 

devidamente explicada pelos profissionais, ciente dos serviços e procedimentos aos 

quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 

participar da pesquisa: “PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO”, realizada 

por: Paulo Correia de Melo Júnior, nº do Conselho: 7921 CRO-PE, sob orientação do 

Prof. Dr. Cláudio Heliomar Vicente da Silva, nº do Conselho: 5339 CRO-PE. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta 

pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se 

confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 10 do Código de 

Ética Odontológico). 

 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Recife-PE, ________ de ______________________ de________. 

_____________________________             ____________________________ 

  Sujeito da Pesquisa                     Pesquisador Responsável  

 

_____________________________         ______________________________ 

Testemunha1     Testemunha 2 

Nome do Pesquisador Responsável: Paulo Correia de Melo Júnior 

Endereço do Pesquisador Responsável : Rua das Graças, 326, aptº 1602, Graças   
Cidade: Recife Estado: PE CEP: 52011-200  Telefone: (81)3231-7586    E-mail: 
paulocorreia2@hotmail.com 

Endereço Institucional :  Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Prótese e 
Cirurgia Buco Facial – Pós Graduação de Odontologia Cidade Universitária 
CEP:50670-901 Cidade: Recife - PE Telefone: (81) 2126-8338/8817 Fax: (81) 2126-
8836  
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Endereço do Comitê de Ética e Pesquisa: Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal de Pernambuco, 3º andar, sala Prof. Rui João Marques. 
Página da Internet: www.ufpe.br/ccs. O endereço eletrônico é cepccs@ufpe.br; fone: 
2126 8588; Coordenador: Prof. Geraldo Bosco Lindoso Couto. 
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Anexo C – Formulário da Pesquisa 

 
Nº____________ 

IDADE:__________SEXO:_____________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/_______ 

ESTADO CIVIL: O CASADO; O SOLTEIRO; O DIVORCIADO; O VIÚVO 

 

1. ANOS COMPLETOS DESDE A FORMATURA: ________ 
 

2.  FORMA DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE 
O VESTIBULAR 
O COTAS QUAL? ____________________  
O OUTRAS 
 
3. VOCÊ CURSOU O ENSINO MÉDIO 
O ESCOLA PÚBLICA 
O ESCOLA PRIVADA 
O AMBAS 
 
4. ENTRE OS FATORES ABAIXO ASSINALE AQUELE QUE VOCÊ 
CONSIDEROU DECISIVO PARA OPTAR PELO CURSO QUE SE FORMOU 
O ACREDITAR QUE EXISTA UM GRANDE CAMPO DE TRABALHO 
O POR INFLUÊNCIA DE PARENTES OU AMIGOS 
O POR ACHAR QUE A PROFISSÃO LHE PROPORCIONARÁ PRESTÍGIO E 
DINHEIRO 
O POR SER UMA PROFISSÃO LIBERAL 
O POR UMA QUESTÃO DE REALIZAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 
 
5. LOCAL ONDE SE ESTABELECEU PROFISSIONALMENTE 
O REGIÃO METROPOLITANA 
O INTERIOR 
O OUTRO ESTADO QUAL? ____________________ 
O OUTRO PAÍS QUAL? _______________________ 
 
6. ATUA SOMENTE NO LUGAR ONDE RESIDE?  
O SIM 
O NÃO 
 
7. VOCÊ TEM ALGUÉM NA FAMÍLIA QUE EXERCE OU EXERCEU A MESMA 
PROFISSÃO? 
O SIM 
O NÃO 
 
8. TIPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL APÓS CONCLUIR O CURSO 
O PROFISSIONAL LIBERAL 
O CARGO PÚBLICO 
O EMPRESA PRIVADA 
O SOCIEDADE COM COLEGAS 
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O DOCÊNCIA 
 
9. FEZ OU ESTÁ FAZENDO PÓS-GRADUAÇÃO? 
O SIM 
O NÃO 
 
10. CASO SIM, QUAL TIPO DE CURSO? (Marque mais de 01 se houver) 
O MESTRADO  
O DOUTORADO 
O PÓS-DOUTORADO 
O ESPECIALIZAÇÃO 
O APERFEIÇOAMENTO 
REALIZOU O CURSO EM QUE ESTADO? _______________________ 
 
11. RENDA BRUTA MENSAL EM SALÁRIOS MÍNIMOS COM O EXERCÍCIO 
DESTA PROFISSÃO? 
O ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 
O DE 3 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS 
O DE 6 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 
O DE 11 A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS 
O MAIS DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS 
 
12. CONSIDEROU-SE APTO, APÓS SE FORMAR, A EXERCER A PROFISSÃO 
(se responder não pule para a questão 14) 
O SIM 
O NÃO 

 
13. POR QUE? (pule para a questão 15) (marque mais de 01 se houver) 
O ESTÁGIOS 
O FACULDADE/DOCENTES 
O CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DURANTE A GRADUAÇÃO 
O INTERESSE PESSOAL 
O MONITORIAS 
O NÃO SABE 
 
14. ORIGEM DA FALTA DE CAPACITAÇÃO 
O NÃO GOSTOU DO CURSO 
O DEFICIÊNCIA DA FACULDADE/DOCENTES 
O DEFICIÊNCIA DOS ESTÁGIOS 
O SEM RESPOSTA 
 
15.  CLASSIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 
O SUFICIENTES 
O RAZOÁVEIS 
O INSUFICIENTES 
 
16. CONDIÇÃO QUANTO A SATISFAÇÃO 
O FARIA O CURSO NOVAMENTE 
O NÃO FARIA O CURSO NOVAMENTE 
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17. O QUE VOCÊ ESPERA DO MERCADO DE TRABALHO? 
O IRÁ MELHORAR 
O NÃO SOFRERÁ MODIFICAÇÕES 
O VAI PIORAR 
 
18. SE NÃO ESTÁ EXERCENDO A PROFISSÃO, QUAL ATIVIDADE ESTÁ 

FAZENDO E PORQUE DA ESCOLHA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________ 
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Anexo D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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Anexo E - Normas para publicação Journal of Dental Education 

Journal of Dental Education Instructions for Authors 

The Journal of Dental Education is a distinguished monthly journal published 
continuously since 1936. It provides coverage of a wide variety of scientific and 
educational research in dental and allied dental education. Internationally recognized 
as the premier journal for academic dentistry, the JDE publishes articles on such 
topics as innovative testing methodologies, curriculum reform, faculty development, 
the impact on oral health research of recent findings in such areas as genetics and 
the brain, dental and allied dental admissions, professional and educational ethics, 
and systematic reviews of clinical trials regarding oral, dental, and craniofacial 
diseases and disorders. The JDE is one of only a few scholarly journals that are 
publishing the most important work being done in dental and allied dental education 
and research today. 

The Editor welcomes submissions that report research and address issues in the 
following areas: 1) Critical Issues in Dental Education; 2) Milieu in Dental Schools 
and Practice; 3) Educational Methodologies; 4) Evidence-Based Dentistry; 5) Faculty 
Development; 6) Transfer of Advances in Sciences into Dental Education; 7) 
International Perspectives on Dental Education; and 8) From the Students’ Corner. 

Authors from outside North America are welcome to submit articles in any of these 
eight areas, as well as the International Perspectives section, which is dedicated to 
work that is primarily relevant to the author’s geographic area. Students are also 
welcome to submit articles in any of the eight areas and are especially encouraged to 
submit to the From the Students’ Corner section, which is open to an extremely wide 
range of subject matter. Authors who wish to submit manuscripts in areas beyond 
these eight should check with the Editor first. 

All manuscripts must be written in English and submitted exclusively to the Journal of 
Dental Education in order to be considered for publication. 

Preparing Manuscripts for Submission 

The Journal of Dental Education has moved to an electronic submission and review 
workflow-based system. Working with ScholarOne Manuscripts, the JDE will now 
accepts all submission at http://mc.manuscriptcentral.com/jdentaled.Authors upload 
manuscripts directly to the website, receive email notifications, and track their 
submissions online through the editorial and review process. Online help is available 
throughout the process. It may be helpful to read the complete instructions first, 
posted online at the publisher's 
website, www.adea.org/publications/jde/Pages/Submitting-to-the-Journal-of-Dental-
Education.aspx. 

There is no charge for submission. Authors are urged to follow the ―Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.‖ These 
requirements, developed by the International Committee of Medical Journal Editors 
and now in their fifth edition (1997), can be found in the New England Journal of 
Medicine 1997;336:309-15 and on that journal’s website. 

http://mc.manuscriptcentral.com/jdentaled
http://www.adea.org/publications/jde/Pages/Submitting-to-the-Journal-of-Dental-Education.aspx
http://www.adea.org/publications/jde/Pages/Submitting-to-the-Journal-of-Dental-Education.aspx
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The following summarizes these requirements as well as specific JDE procedures. 
Note that these requirements pertain specifically to the initial submission of 
manuscripts. When an article has been or is close to being accepted, the editor will 
provide its author with the ―Production Guide for JDE Authors,‖ which should be 
followed in preparing the final version of the article for printing. 

Document Preparation. Create the document on pages with margins of at least 1 
inch (25 mm). Use double-spacing throughout, including title page, abstract, text, 
acknowledgments, references, tables, and legends for illustrations, and number 
pages consecutively. Begin each of the following sections on separate pages: title 
page, abstract and key words, text, acknowledgments, references, individual tables, 
and legends. Do not embed tables and figures in the body of the text. If figures or 
other illustrations are unusually large files, submit them as separate documents. 

Title Page. The title page should carry: 1) the title of the article, which should be 
concise but informative; 2) first name, middle initial, and last name of each author, 
with highest academic degrees; 3) each author or coauthor’s job title, department, 
and institution; 4) disclaimers if any; 5) name, address, phone, fax, and email of 
author responsible for correspondence about the manuscript and requests for 
reprints; and 6) the source(s) in the form of grants, equipment, drugs, etc. See 
articles in the issue for examples. 

Abstract and Key Words. The second page should carry the title and an abstract of 
no more than 150-200 words. The abstract should state the purposes of the study or 
investigation, basic procedures, main findings, and principal conclusions. Subheads 
should not be used in the abstract. Below the abstract, provide—and identify as 
such—three to ten key words or short phrases that will assist indexers in cross-
indexing the article and that may be published with the abstract. Use terms from the 
Medical Subject Headings listed in Index Medicus. 

Text. The body of the manuscript should be divided into sections preceded by 
appropriate subheads. Major subheads should be typed in capital letters at the left-
hand margin. Secondary subheads should appear at the left-hand margin and be 
typed in upper and lower case and put in bold face. Tertiary subheads should be 
typed in upper and lower case and be underlined. 

References. Number references consecutively in the order in which they are first 
mentioned in the text. Identify references by Arabic numerals, and place them as 
superscript numerals within the sentence. Do not link the references to their numbers 
as footnotes or endnotes. References cited only in tables or legends to figures should 
appear as a source note to the table or figure. 

Follow the style of these general examples, which are based on the formats used in 
Index Medicus. Titles of journals should be abbreviated according to the Index 
Medicus style. If there are more than six authors, list the first six and use et al. 

Book 

1. Avery JK. Essentials of oral histology and embryology: a clinical approach. 2nd ed. 
St. Louis: Mosby, 2000. Chapter in an Edited Volume 
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2. Inglehart MR, Filstrup SL, Wandera A. Oral health and quality of life in children. In: 
Inglehart MR, Bragramian RA, eds. Oral health-related quality of life. Chicago: 
Quintessence Publishing Co., 2002:79-88. 

Article in a Journal 

3. Seale NS, Casamassimo PS. U.S. predoctoral education in pediatric dentistry: its 
impact on access to dental care. J Dent Educ 2003;67(1):23-9. 

Report 

4. Commission on Dental Education. Accreditation standards for dental education 
programs. Chicago: American Dental Association, 2002. 

Tables. All tables must have a title and at least two columns. Arrange column 
headings so that their relation to the data is clear. Indicate explanatory notes to items 
in the table with reference marks (*, †). Cite each table in the text in the order in 
which it is to appear. Identify tables with Arabic numerals (e.g., Table 1). 

Illustrations. Illustrations should not exceed 8 ½ x 11 inches, and all lettering should 
be at least 1 ½ mm high. Cite each figure in the text in the order in which it is to 
appear (e.g., Figure 1). Figures should not be used where tables are more 
economical. If your figures include scientific images in which fine detail is important, 
please call attention to this point to both the Editor and Managing Editor so that 
special procedures may be followed. If your article is accepted for publication, we 
may request illustrations in hard copy rather than electronic format. If you are asked 
to do so, submit two clear, unmounted glossy photographs or original line drawings of 
each figure (do not submit negatives), and place the name of the author and the 
figure number on the back of each illustration. 

Human Subjects. It is the author’s responsibility to obtain approval or exempt status 
from his or her institution’s Human Subjects Institutional Review Board or Committee 
for studies involving human subjects. After securing approval from the required board 
or committee, the author will have a signed human consent form on every subject in 
the study. Failure to meet these two requirements is likely to place the manuscript 
under consideration in jeopardy and lead to a rejection. 

Production Procedures 

Review Process. Manuscripts will be peer-reviewed by individuals, selected by the 
Editor, who have expertise and experience pertinent to the topic of the article. The 
journal follows a blind peer review process, with close to 200 individuals serving as 
reviewers. The Editor and/or Associate Editor also review all manuscripts. The review 
process can take up to three months. Currently, approximately 55 percent of 
manuscripts are accepted, 30 percent are rejected, and the remaining submissions 
are returned to their authors with encouragement to revise and resubmit. If a 
manuscript is not accepted, the author will receive the reviewers’ comments, but 
manuscript copies will not be returned. 
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Preparing the Final Manuscript. If the manuscript is accepted or provisionally 
accepted, an edited version will be returned to the author with the reviewers’ 
comments for the author’s approval, possible rewriting, and retyping. At that time, the 
Editor will also provide the author with the ―Production Guide for JDE Authors,‖ which 
outlines the style and formatting requirements of this journal. After the author has 
made the requested changes, the manuscript is returned for final review and editing 
to the Editor. If acceptable, the Editor then sends the manuscript to the Managing 
Editor, Lynn Whittaker, who copyedits it and prepares it for printing. 

Copyright Transfer. Also on acceptance or provisional acceptance of the 
manuscript for publication, the Editor will provide the author will a copyright transfer 
form. This form specifies that the work is original and that the author holds all rights 
in the article and is transferring them to the journal for paper and online publication. If 
the article is coauthored, all authors must sign the copyright transfer form. 

Page Proof Review. Authors will receive page proofs of their articles by fax, along 
with instructions for marking and returning it to the Managing Editor, who also reads 
the proof. You will have three to five business days to review the proofs and return 
them. 

Reprints 

Authors of articles to be published will receive a reprint order form with their page 
proofs. Authors who wish to order reprints are urged to order them at the same time 
the issue is being printed for the most timely and efficient service; however, reprint 
orders may be taken at any time after publication of the issue. The price of reprints 
varies with the page count of the article and the quantity of reprints ordered. Reprint 
orders can be submitted to Merideth Menken, Senior Director of Publications and 
Communications. 

Following the launch of the online version of the JDE in the summer of 2004, copies 
of individual articles may also be acquired online, whether by the authors themselves 
or by other readers. 

The JDE permits photocopying of articles for the noncommercial purpose of 
educational and scientific advancement. Requests for permission to photocopy 
articles should be directed to Merideth Menken, Senior Director for Publications and 
Communications. 

Key Contact Information 

Proofs. Return proofs and all information concerning final publication to Lynn 
Whittaker, Managing Editor, American Dental Education Association, 1400 K Street, 
NW, Washington, DC 20005; WhittakerL@ADEA.org. 

Advertising and Copyright Permissions. Address all correspondence relating to 
advertising, copyright, and other matters of business to Merideth Menken, Senior 
Director of Publications and Communications, ADEA, 1400 K Street, NW, Suite 1100, 
Washington, DC 20005; 202-289-7201, ext. 173, phone; 202-289-7204 fax; 
MenkenM@ADEA.org. 
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Book and Software Reviews. If you are interested in reviewing books for the 
journal, contact the Book Review Coordinator: Dr. Stephen L. Silberman, Director, 
Mississippi Area Health Education Centers and Professor and Director, Public Health 
Dentistry, University of Mississippi, 350 Woodrow Wilson Drive, Suite 3512, Jackson, 
MS 39213; ssilberman@umc.edu. If you are interested in reviewing software for the 
journal, contact the Software Review Coordinator: Dr. Titus Schleyer, Director, 
Center for Dental Informatics, School of Dental Medicine, University of Pittsburgh, 
3501 Terrace St., Pittsburgh, PA 15261; 412-648-8886 phone; 412-648-9960 fax; 
titus@pitt.edu. 
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