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REGULAMENTO DA REDE DE HIGIENISTAS ORAIS  

PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA (RHODes) 

 

1º ÂMBITO 

 

A Rede de Higienistas Orais para o Desenvolvimento da Ciência, doravante designada por 

RHODes, constitui-se como um centro de investigação da Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade de Lisboa (FMDUL), que tem como finalidade o desenvolvimento da 

investigação na área Higiene Oral. 

 

2º CONSTITUIÇÃO 

 

1. A RHODes é constituída por membros integrados e membros associados. 

2. São membros integrados da RHODes todos os docentes da FMDUL titulares do grau de 

Doutor, que manifestem interesse para tal. 

3. Podem ser membros associados da RHODes alunos do Curso de Licenciatura em 

Higiene Oral da FMDUL,  Higienistas Orais, Médicos Dentistas e outros profissionais de 

saúde, parceiros institucionais e comerciais, nacionais e estrangeiros e, ainda 

funcionários não docentes da FMDUL,  

4. A admissão como membro associado da RHODes é feita sob proposta de um mínimo de 

três dos seus membros integrados e carece de aprovação por parte do Concelho 

Científico e do Diretor da FMDUL. 

 

5. O Diretor da RHODes é nomeado pelo Director da FMDUL, sob proposta do Conselho 

Científico, em mandatos trienais coincidentes com os mandatos do Conselho Científico. 

 

3º MISSÃO 

 

A RHODes tem por missão a criação, transmissão e difusão do conhecimento, através da 

promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico e inovação na área da higiene 

oral, para o bem-estar, promoção e educação de saúde oral do indivíduo e das 

comunidades regionais, nacionais e internacionais.   
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4º VISÃO 

 

A RHODes funciona como uma estrutura de base institucional, onde o conhecimento resulta 

da coordenação entre a formação e a investigação aplicada, bem como da interação entre 

a comunidade académica com os diferentes parceiros e colaboradores nacionais e 

internacionais. Esta rede envolve de forma ativa parceiros nacionais e internacionais da 

área académica, profissional, económica, social, cultural, educativa e empresarial. 

 

 

5º VALORES 

 

A RHODes tem por valores a excelência, a responsabilidade, a inclusão e a cooperação. 

Os valores éticos e o desenvolvimento científico são os pilares fundamentais para alcançar 

o crescimento da Higiene Oral como ciência do conhecimento.   

 

 

6º OBJECTIVOS 

 

Promover a divulgação de conhecimentos científicos, realizar trabalhos de natureza 

científica nos ramos de atuação dos Higienistas Orais, formar e/ou colaborar na formação 

no âmbito da Higiene Oral, prestar consultoria científica, bem como estabelecer contactos 

nacionais e internacionais.  

 

 

7º  ATIVIDADES A DESENVOLVER 

 

1. Desenvolver atividades de investigação científica na área da Higiene Oral, publicando e 

difundindo os resultados obtidos;  

2. Realizar sessões científicas (conferências, cursos, simpósios, seminários, colóquios) 

tendentes à divulgação da RHODes, bem como à formação de profissionais e 

investigadores na área da Higiene Oral; 

3. Manter serviços de recolha e difusão de informação e documentação respeitantes à sua 

atividade; 
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4. Prestar serviços com o fim de caracterizar, conhecer, divulgar, implementar e avaliar 

metodologias, técnicas, tecnologias ou procedimentos válidos e aplicáveis em Higiene 

Oral; 

5. Realizar e prestar apoio ao desenvolvimento de trabalhos de investigação qualitativa e 

quantitativa na área clínica e comunitária de Higiene Oral; 

6. Realizar e prestar apoio à elaboração de revisões sistematizadas sobre temas relevantes 

para a Higiene Oral; 

7. Realizar e prestar apoio à realização de estudos de metodologias de educação em 

Higiene Oral; 

8. Realizar consultoria científica para a elaboração e desenvolvimento de trabalhos 

propostos por Higienistas Orais e Instituições com atividades na área da Higiene Oral. 

 


