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Introdução
Esta missão internacional de pesquisa foi financiada pelo Programa Print CAPES se
estabeleceu pela parceria com o Prof. Gustavo G. Nascimento, consolidada com importantes
projetos. A parceria da Universidade Federal de Uberlândia junto com a Aarhus University
já foi iniciada recentemente, com mobilidade de docentes. Atualmente, é necessário
trabalhar no planejamento dos artigos e produtos que estão sendo gerados por essa parceria.
As missões internacionais podem otimizar investimentos financeiros e colaborar com as
pesquisas desenvolvidas na PPGO-UFU.

Reunião inicial - Planejamento das atividades
No primeiro dia da missão foi realizado reunião com o Prof. Gustavo G.
Nascimento, para detalhamento das atividades de pesquisa, de reuniões administrativas, de
elaboração de material instrucional que seria desenvolvido no período da missão.
Foram planejados inicialmente cinco projetos de pesquisa que envolviam os seguintes temas:
1. Polimento com pó abrasivo nas fases ativa e de suporte da terapia periodontal;
2. Abordagens estatísticas para o controle do efeito do fumo na associação entre

periodontite e doença cardiovascular;
3. A escolha do protocolo de clareamento mais eficaz e que cause menos sensibilidade
– uma network metanálise;
4. O efeito do Ozônio no clareamento dental;
5. A atuação do Ozônio na dor, edema e trismo pós exodontia de terceiro molar
inferior incluso.

Além das atividades inicialmente planejadas, foram estabelecidas com Prof. Rubens
Spin-Neto mais dois projetos:
1. A precisão da cirurgia ortognática com placas de titânio personalizadas avaliadas
por tomografias - Revisão sistemática;
2. A utilização do CAD (Inteligência Artificial) para auxílio nos procedimentos de
exodontia dos terceiros molares – detecção do canal mandibular.
Reuniões administrativas:
Foram planejadas e realizadas durante esse período reuniões administrativas com
importantes professores do Departamento de Odontologia, da Aarhus University.

1.

Reunião com os Professores da Área de Periodontia (Rodrigo Lopez –

Professor; Fabio Renato Manzolli Leite - Associate professor; e, Gustavo G.
Nascimento - Associate professor) na busca por ampliar as parcerias nos estudos da área
de periodontia e estabelecer mobilidade bilateral de estudantes e professores. Discutimoa a
importância da presença de alunos e mestrado e doutorado para executar pesquisa na Aarhus
University.

2.

Reunião com a Profa. Vibeke Bælum, Editora Chefe da European Journal of Oral

Science, com intuito de conhecer o sistema de Editoração e rotina do fluxo de manuscritos
nesse importante periódico.
3.

Reunião com o Professor Dr. Rodrigo Lopez - Responsável pela Área de

Periodontia, com o intuito de conhecer o modelo de formação nos cursos de graduação e
pós-graduação e as oportunidades que os alunos brasileiros poderiam ter na Aarhus
University junto à Área.

4.

Reunião com o Professor Dr. David Christian Evar Kraft, responsável técnico

pelos laboratórios, sobre as possíveis técnicas que podem ser aplicadas junto às pesquisas.

5.

Reunião com os Profs. Ann Wenzel e Rubens Spin-Neto, professores da Radiologia

Oral, com intuito de novas parcerias na entre a UFU e a Área de Radiologia da Aarhus
University.

Visitas e Participação às dependências do Departamento de Odontologia e a
Universidade

Foram programadas pelo Prof. Gustavo G. Nascimento visitas a diversos locais de
importante interesse para incorporação de experiências bem-sucedidas da Aarhus
University:

1. Aula (Salão Nobre)– Ambiente muito bem estruturado onde acontecem as cerimônias
nobres como aula inaugural de Full Professor, formatura dos alunos e cerimônias especiais.
2. Dental Clinics – Foram apresentadas as modernas e avançadas dependências das
clínicas recentemente reformuladas para atender alunos de graduação, pósgraduação e docentes que desenvolvem períodos de atendimento à pacientes. Foi
possível participar da clínica e compartilhar experiências.
3. Preclinic & Simulation clinic – Foi apresentado moderno laboratório de simulação
préclinico. Foi possível participar das atividades no laboratório pré clínico e
compartilhar experiências.
4. Research Lab – Foi apresentado os laboratórios de pesquisa na área de Microbiologia, Biologia
Molecular, Histomorfometria e Cultivo celular. O sistema de produção local oportuniza aos
alunos de graduação e de Pós-Graduação o uso de modernas tecnologias.
5. Oral Radiology Facilities – Foi apresentado toda a estrutura de seção da Radiologia
da Universidade, onde acontece as pesquisas e atendimento a pacientes.

Participação em Evento Científico
1. Guest Lecture – “Epidemiological Methods and Painful Temporomandibular
Disorders"
Participei como convidado no dia 25 de setembro de palestra com Professora Dra
Sonia Sharma da Malmo University Sweden sobre questões epidemiológicas no
diagnóstico de DTMs.

Considerações Finais

Esta experiência de 15 dias vivenciada na Dinamarca foi extremamente produtiva
no aspecto pessoal, e principalmente no aspecto institucional para o PPGO - UFU e para a
FOUFU. Promissoras oportunidades foram iniciadas e já se materializam com a
confirmação da visita técnica do professor Rubens Spin-Neto, pelo PrInt – CAPES em
Março de 2020.
Na parte de pesquisa foi extremamente importante o aprendizado de manuseio de
equipamentos e realizações e metanálises. Porém, a otimização do tempo e a concentração
no trabalho possibilitou a realização de cinco importantes projetos com Prof. Gustavo G.
Nascimento e, mais dois futuros projetos com a nova parceria estabelecida (Prof. Rubens
Spin-Neto). Agora será o momento de usar os próximos seis meses para a redação dos
artigos e submissão dos mesmos. Uma reunião final com a presença do Prof. Gustavo G.
Nascimento e eu foram estabelecidas todas as estratégias de elaboração dos artigos,
definição de autoria, de periódicos a serem submetidos e prazos de redação e submissão.
Ficou acertada a realização da participação de Bancas Examinadoras de Defesa de
Dissertação e Tese, por meio de videoconferência de alunos da PPGO – UFU.
Assim compreendo que a Missão Internacional do PrInt CAPES desenvolvido na
Aarhus University, Aarhus, Denmark, foi extremamente gratificante, produtiva e
promissora.
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