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“ACREDITAMOS QUE O CONHECIMENTO E A COMPETÊNCIA NACIONAL SÃO 
VALIOSOS PARA A COMUNIDADE”

As XXXIV Jornadas da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto realizam-se nos 
próximos dias 17 e 18 de março. O programa conta com um conjunto de temas relevantes, entre eles 
a discussão de planos de tratamento multidisciplinares, reabilitação e diagnóstico, cursos e hands-on. 
O’JornalDentistry esteve à conversa com Leonor Frey Furtado, Presidente da Comissão Organizadora.

oferece aos interessados a possibilidade de apresentarem 
os trabalhos científicos que desenvolveram de uma forma 
criativa e informativa que, certamente, poderá estimular 
a realização de novos trabalhos científicos, contribuindo, o 
próprio concurso, para o conhecimento científico.

Além disso, estamos animados com o concurso de fotogra-
fia. Para participar, os interessados devem submeter as suas 
fotografias artísticas e/ou clínicas no formulário disponível no 
nosso site até 18 de fevereiro. Esta é uma oportunidade para 
que os participantes mostrem a sua paixão e habilidade na 
fotografia e estabelecermos a indubitável ponte que existe 
entre a medicina dentária e a arte. Os prémios são surpresa!

Quais são as vossas expetativas relativamente ao número 
de participantes?

A expectativa é reunir cerca de 200 participantes, a 
capacidade do nosso auditório, e alcançar um ambiente 
altamente enriquecedor e produtivo para todos. Além de 
oportunidades para networking e colaboração, espera-se 
que os participantes saiam das conferências com novos 
conhecimentos.

Que eventos sociais estão previstos no programa? 
Com a aproximação da 34ª edição das Jornadas de 

Medicina Dentária da Universidade do Porto, a expectativa 
está a crescer. Além dos workshops e cursos que se irão 
realizar, estamos igualmente empenhados em tornar uma 
experiência inesquecível. Por esse motivo, preparámos duas 
cerimónias de abertura e encerramento memoráveis.

Começaremos com a cerimónia de abertura, com uma 
receção animada, promovida pela nossa tuna masculina, a 
Dentuna, e que contará igualmente com algumas palavras 
do Diretor da FMDUP, dos presidentes das Jornadas e da 
representante da Ordem dos Médicos Dentistas.

A cerimónia de encerramento será igualmente emocio-
nante, marcada pelo reconhecimento dos vencedores do 
concurso de pósteres e fotografia e pela atuação da nossa 
tuna feminina, as Levadas da Broca.

Para terminar, todos os participantes serão convidados a 
participar e conviver num Porto de Honra.

Por último, não queria ainda deixar de referir que no 
âmbito da responsabilidade social universitária, a Comissão 
Organizadora promoveu a iniciativa de ajudar uma institui-
ção de solidariedade social. Assim, no momento da inscri-
ção, é possível contribuir com um euro para a Associação "O 
Meu Lugar no Mundo". 

Mais informações acerca desta Associação disponíveis no 
site: https://associacaoomeulugarnomundo.pt/. n

Qual o tema destas XXXIV Jornadas da FMDUP?
Nesta edição das Jornadas, a Comissão Organizadora pro-

curou responder às dúvidas e incertezas mais frequentes dos 
estudantes. Para tal, selecionámos um conjunto de pales-
tras que têm como objetivo principal contribuir para que as 
decisões da prática clínica, e mesmo do futuro profissional, 
sejam decisões esclarecidas e conscientes. Aguardamos, 
ansiosamente, pela participação dos estudantes neste even-
to enriquecedor e instigante. 

 
Que conferências destaca do programa científico 
multidisciplinar e que novidades podem esperar os 
participantes?

O nosso programa científico multidisciplinar constitui uma 
oportunidade única para os participantes ampliarem os seus 
conhecimentos e enriquecerem a sua visão sobre a medicina 
dentária. 

Com o objetivo de transmitir a ideia de que a medicina 
dentária não engloba só a prática clínica, e que mesmo nes-
ta existe a possibilidade de optar por diversos rumos, no pri-
meiro momento serão apresentados oito antigos estudantes 
de medicina dentária, que seguiram caminhos diferentes na 
vida profissional, e que poderão esclarecer, certamente, as 
dúvidas comuns dos estudantes de uma forma interativa e 
dinâmica.

O segundo momento do programa consistirá numa apre-
sentação e discussão de um caso clínico multidisciplinar e 
contará com oradores de quatro áreas distintas. Este será um 
momento em que os participantes terão a oportunidade de 
pensarem “fora da caixa” e encararem a clínica em medicina 
dentária de uma forma mais ampla e integrada. Com esta 
palestra os participantes, seguramente, compreenderão 
a importância da abordagem interdisciplinar na medicina 
dentária de forma a obter melhores resultados clínicos.

No segundo dia teremos um conjunto de debates sobre 
as controvérsias que surgem no dia-a-dia da prática clínica 
em medicina dentária. Acreditamos que estes debates irão 
ajudar os participantes a compreenderem as controvérsias e 
as diferentes perspetivas sobre as mesmas, bem como per-
mitir aprimorar a capacidade de refletir criticamente e tomar 
decisões informadas sobre questões complexas.

Só haverá palestrantes nacionais? Quais foram os critérios 
adotados para a escolha dos mesmos? 

Na seleção de oradores para conferências de alto nível, pro-
curámos profissionais que pudessem realizar palestras atuali-
zadas e de alta qualidade. Valorizámos ainda a escolha de 
oradores nacionais, pois acreditamos que o conhecimento 
e a competência nacional são valiosos para a comunidade 
científica e podem trazer    aos participantes uma perspe-
tiva da medicina dentária mais real, próxima e relevante. 

Haverá cursos hands-on? Em que áreas?
O nosso programa oferece uma variedade de workshops 

e cursos direcionados aos estudantes, com temas que irão 
desde técnicas de rejuvenescimento da zona peri-oral, com 
a aplicação de toxina botulínica e ácido hialurónico, até à 
introdução à implantologia, aprimoramento de habilidades 
de comunicação em público e diferenciação no mercado de 
trabalho.

Desafiamos, igualmente, os participantes a dominarem 
as técnicas de obturação termoplástica e instrumentação 
mecanizada, a aperfeiçoarem as habilidades em resinas em 
dentes posteriores e a mergulharem nas artes da biópsia 
e sutura. Para mais informações, podem consultar o nosso 
site: https://www.aefmdup.pt/jornadasfmdup2023

Fale-nos sobre o concurso de pósteres e fotografias: quais 
serão os prémios?

A 34ª edição das Jornadas de Medicina Dentária da 
FMDUP apresenta duas oportunidades emocionantes para 
os participantes demonstrarem o seu talento e habilidades. 
Primeiramente, organizamos o concurso de pósteres, que 
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