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O  grupo  de  estudos  em  periodontia,  implantodontia  e  sedação  em
odontologia  (GEPIS)  é  um  projeto  de  extensão  que  visa  contribuir  com  as
atividades de Educação Continuada (EC) da comunidade odontológica do curso de
odontologia  da  universidade  federal  do  Ceará  (UFC)  das  cidades  de  Fortaleza  e
Sobral  e  de  outras  instituições  de  ensino  superior  que  ministram  cursos  de
graduação em odontologia, a UniChristus, a FAMETRO, a Faculdade Católica Rainha
do Sertão e a Universidade de Fortaleza,  além de dentistas já graduados.   Nosso
projeto de extensão tem como objetivo a realização de atividades de EC através de
canais convencionais, pela realização de momentos presencias, e também através
de canais virtuais,  utilizando as redes sociais  como ferramentas de disseminação
de conhecimento.  O projeto tem várias formas de ação:  programação presencial,
publicação  de  textos  sobre  as  áreas  a  serem  estudadas  e  realização  de  grupos
virtuais  de  discussão.  A  equipe  de  trabalho  é  constituída  de  acadêmicos  e
profissionais  de odontologia  voluntários  que cumprem uma carga horária  mínima
semanal  através  de  reuniões  semanais  presenciais  ou  em  sistema  de
videoconferência  para  a  organização  das  atividades  do  projeto,  que  envolve  a
escolha de professores para ministrar as aulas presenciais, organização estrutural
das  atividades  presenciais,  seleção de temas para  os  textos  a  serem publicados,
elaboração  dos  textos  propriamente  dita,  convite  para  outros  colaboradores,
confecção  do  material  didático  para  os  ambientes  virtuais  e  administração  do
conteúdo virtual. Acreditamos que nossa atuação contribui para a disseminação do
conhecimento em algumas áreas da odontologia e assim, favorece a comunidade
odontológica  não somente no momento de graduação,  pois  possibilita  também o
acesso  de  profissionais  da  área  odontológica  à  informação  e  à  atualização
científica frequentes.
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