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Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas 

estruturas de tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade 

exigem novas dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das 

instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, 

com diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma 

nova cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio 

ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas 

peculiaridades do contexto local. 

- Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e com 

autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da competência a ser 

desenvolvida e às características dos alunos. 

- Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-

extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao 

conhecimento científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos 

documentos institucionais visa ao desenvolvimento de competências e habilidades 

que permitam ao acadêmico atuar em campos profissionais específicos, 

contribuindo para a melhoria das condições de vida e o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região. 
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O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de 

serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a 

distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na 

excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino 

superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do 

desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a 

contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da 

coletividade. 

O curso de Odontologia tem a proposta de formação do egresso 

profissional desenhada e compartilhada por docentes, discentes e colaboradores, 

destinada tanto aos pacientes da Clínica Odontológica de Ensino quanto os 

pacientes de outras unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde e à 

coletividade seja de diferentes regiões do município de Anápolis ou mesmo da sua 

totalidade. 

Considera-se que esta formação é composta pela compreensão dos 

princípios fundantes tanto da profissão cirurgião-dentista quanto da educação, que 

se articula com a odontologia, constituindo educação odontológica para atender ao 

que se propõe nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Odontologia. Trata-se de buscar a formação preconizada neste documento, como 

[...] formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os 

níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico (BRASIL, 2002, 

art. 3º)1. 

Esta articulação é notada na medida em que se aprofunda a leitura deste 

material Projeto Pedagógico do Curso, que ora está sendo apresentado como 

diretrizes para a formação do cirurgião-dentista do Curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA.  

A educação odontológica deve ser balizada por princípios educacionais 

que se relacionam com a proposta de formação prevista mediante: contexto 

institucional e loco regional a qual este futuro egresso se encontra; as habilidades e 

competências a serem constituídas, a matriz curricular com conteúdos, ementas e 

                                                           
1
 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 3, DE 19 de 

fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia, 2002. 
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bibliografias; estratégias de ensino-aprendizagem; processos formativos tais como: 

apoio discente frente demanda individual e coletiva, estágio curricular 

supervisionado, atividades complementares, trabalho de conclusão de curso, 

tecnologia de informação e comunicação, ligas acadêmicas, e integração do curso 

com o SUS; e procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem.  

 Nota-se que todos os processos formativos estão imbricados produzindo 

a tessitura necessária à interligação entre eles, contribuindo para que seja possível 

realizar uma análise sistêmica e global do que se propõe neste Projeto Pedagógico 

de Curso. A compreensão é de inacabamento como definiu o grande educador 

Paulo Freire2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
“A inconclusão, repito, faz parte da natureza do fenômeno vital” (FREIRE, 1999:61). FREIRE, Paulo. Pedagogia 

da Autonomia. Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
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Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o 

Distrito Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas 

regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de 

Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás, conta atualmente com 1.333.767 habitantes, segundo dados da Secretaria 

de Planejamento do Estado de Goiás (GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a 

região metropolitana, essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a 

cidade de Brasília tem uma população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), 

porém, na região metropolitana, ultrapassa 3 milhões.  

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o 

Censo do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto 

estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo 

também um importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. 

Para além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que 

desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos 

da emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana 

local a credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 

1950, Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator 

fundamental nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos 

evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome 

era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, inclusive 

em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, 

inaugurado em 1945, também era anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da 

Associação Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a 

mantenedora das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
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Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização 

do Brasil, desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. 

Foi assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale 

do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa 

Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de 

Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a 

edificação da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de 

rodovias que lhe dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à 

condição de entroncamento de importantes estradas de rodagem federais e 

estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a demanda pelo ensino 

em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, com a 

criação dos primeiros cursos de ensino superior fora da capital, por meio da 

Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em 

História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 

Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros do 

gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior 

número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade a 

grandes metrópoles e outros países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a 

efetivação da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto 

Seco propicia a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

A construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, considerada obra 

estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, fará de 

Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais investimentos e o 

escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos principais centros de 

distribuição da produção no Brasil. 

As Instituições de Ensino Superior são também representativas da 

dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior promove a 



6 

 

circulação de pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que se mudam 

ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e 

região, a UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no 

atendimento às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na 

pesquisa científica e em atividades de extensão. 

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção 

regional, iniciada há mais de 70 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do 

país. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta de 

cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizadas de acordo 

com o cenário socioeconômico e as demandas regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a 

distância amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. 

A perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, por meio de 

uma educação a distância mediada via novas tecnologias de informação e 

comunicação. Assim como as demais ações institucionais, em seu projeto 

educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a modalidade a 

distância também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão e 

adotando políticas institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD nasce 

com as mesmas características institucionais de busca pela qualidade que 

permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da criação de seu primeiro 

curso superior. Para tanto, investimentos específicos inerentes a um projeto de EAD 

- em recursos educacionais, humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem 

presentes, criando as possibilidades e os caminhos para que a missão institucional 

seja cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e 

as metas institucionais serão trabalhados no sentido de atender às necessidades 

dos alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações 

pedagógicas que possam responder de maneira adequada a essas necessidades. 

(PPI/PDI 2014-2018). 

Frente às mudanças das necessidades do país, em especial na área de 

saúde, e da percepção da sociedade de que a Universidade deve assumir seu papel 

de guardiã do conhecimento e de responsabilidade social, o Curso de Odontologia 
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do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA propõe seu Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). 

Seguindo os preceitos da Instituição, evidenciados em sua missão, que 

diz: “a Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem 

como missão promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável”, o Projeto Pedagógico do 

Curso de Odontologia se propõe a ser inovador, em sintonia com as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Odontologia (DCNO) e, principalmente, com os 

avanços tecnológicos, científicos, éticos, culturais e sociais da Odontologia na 

atualidade.  

O Curso de Odontologia faz parte do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, situado em Anápolis, município do estado de Goiás, que possui, 

segundo o Censo 20103, 334.613 habitantes, sendo o terceiro maior em população 

do Estado, atrás apenas da capital do Estado, Goiânia e o município de Aparecida 

de Goiânia (Quadro 1). 

Quadro 1- Informações do Censo 2010 sobre os três municípios mais populosos de Goiás. 

Município 
Total 

Habitantes 
Urbana 

Urbana na 

sede 

Municipal 

Total 

Percentual 

Urbana 

Percentual 

Urbana na 

sede 

Municipal 

Percentual 

Área total 

Km
2
 

Densidade 

Demográfica 

da unidade 

territorial 

Hab/ Km
2
 

Goiânia 1.302.001 1.297.076 1.288.033 100,00% 99,00% 98,00% 732,8 1.776,75 

Aparecida 

de Goiânia 
455.657 455.193 157.296 100,00% 99,00% 34,00% 288,3 1.580,27 

Anápolis 334.613 328.755 325.583 100,00% 98,00% 97,00% 933,2 358,8 

Fonte: Adaptado do Censo 2010 do IBGE (2010). Disponível em: 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=52&dados=0>. Acesso em: 20 mai. 2014.  

O município de Anápolis possui um Produto Interno Bruto (PIB) que o faz 

ocupar o 52° lugar dentre os 100 maiores municípios do Brasil. Na avaliação dentre 

os 246 municípios do Estado de Goiás ocupa o 2° lugar, o que torna o município 

mais competitivo, rico e desenvolvido do interior do Centro-Oeste brasileiro (Quadro 

2). Fica a 57 km de Goiânia e 152 km de Brasília. O eixo Goiânia-Anápolis-Brasília 

é, atualmente, a região mais desenvolvida do Centro-Oeste. 

                                                           
3
 Data do último censo realizado pelo IBGE. 
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Quadro 2- Participação relativa da população, PIB total e participações relativa e 
acumulada, segundo as Unidades da Federação e os cinco principais municípios – 2010.  
Unidades da Federação 
e seus cinco principais 
municípios 

Participação relativa da população 
dos 5 principais municípios no 
total da população da Unidade da 
Federação 

Produto Interno Bruto 

Total 
(1.000 R$) 

Participações 

Relativa 
(%) 

Relativa 
acumulada (%) 

Goiás (246 municípios) 39,2    

Goiânia  24 445 744 25,1 25,1 

Anápolis  10 059 557 10,3 35,4 

Aparecida de Goiânia  5 148 640 5,3 40,6 

Rio Verde  4 160 501 4,3 44,9 

Catalão  3 970 852 4,1 49,0 

Fonte: Adaptado de Produto Interno Bruto dos Municípios, 2010 (IBGE, 2010). Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv62930.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2014. 

O Brasil é um país em fase de mudança e de consolidação de sua 

soberania, que tem a necessidade de se adaptar às novas realidades que se 

impõem no mundo atual. O país apresenta problemas sociais graves, com 

distribuição de renda desequilibrada e um perfil populacional dinâmico. Também 

estão presentes sinais de sua transição demográfica como as tendências evidentes 

de urbanização e envelhecimento da população (Figura 1 e 2). Também é possível 

notar a distribuição entre homens e mulheres de acordo com faixas etárias com 

sinais de maior expectativa de vida para as mulheres (Figura 3). 

Figura 1 – Distribuição percentual da População por situação de domicílio – 1980 a 2010. 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 

2010, e Contagem da População 1996. Disponível 

em: 

<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribui

cao-da-populacao-por-situacao-de-domicilio.html>. 

Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

 

Figura 2 – Distribuição percentual da População por grandes grupos de idade Brasil – 1980 

a 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980, 1991, 2000 e 

2010, e Contagem da População 1996. Disponível 

em: 

<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/distribui

cao-da-populacao-por-grandes-grupos-de-

idade.html>. Acesso em: 20 mai. 2014. 

Figura 3 – Distribuição percentual da 

População por sexo segundo os grupos de 

idade – 2010. 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Disponível 

em: 

<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/populac

ao-por-sexo-e-grupo-de-idade-2010.html>. Acesso 

em: 20 mai. 2014. 

 

 

A sociedade brasileira está em amplo desenvolvimento de consciência 

cidadã, cada vez mais exercendo seus direitos e deveres. Neste contexto, a saúde 

precisa mudar sua prática de um paradigma com enfoque na doença para outro com 

enfoque em saúde, contribuindo com eficiência para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. Apesar dos indicadores de qualidade da saúde, observados nos 

últimos anos, (Tabela 1) mostrarem um avanço, o país ainda tem problemas de 

saúde graves, em níveis de países subdesenvolvidos. Para a superação deste 

desafio a formação de um profissional preocupado com a atenção à saúde integral e 

com qualidade, que dê ênfase na promoção e prevenção em saúde, que seja crítico, 

capaz de aprender a aprender, de trabalhar em equipe e de levar em consideração 

a realidade social passa a ser fundamental. 

Tabela 1 – Indicadores Demográficos de Saúde no Brasil. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Esperança de 

vida ao nascer 

69,8 70,3 70,7 71,2 71,6 72,0 72,4 72,8 73,8 73,5 73,9 74,2 74,5 

Taxa* de 

fecundidade 

2,29 2,20 2,12 2,07 2,03 1,99 1,94 1,90 1,86 1,84 1,82 1,78 --- 

Taxa* de 

natalidade 

20,3 19,5 18,7 18,2 17,9 17,5 17,0 16,6 16,3 16,0 15,8 15,6 --- 

Taxa* de 

mortalidade 

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3 --- 

Taxa** de 

mortalidade 

infantil 

26,1 24,9 23,4 22,5 21,5 20,4 19,6 18,6 17,7 16,8 16,0 15,3 --- 

Fonte: Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RiPSA). DataSUS. Indicadores e Dados Básicos – 

Brasil – 2012. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a11tb.htm>; <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a05b.htm>; 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a07b.htm>; <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/a10b.htm>; 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/c01b.htm>. Acesso em: 14 mai. 2014. 

 *Número por 1000 habitantes. 

** Número a cada 1.000 nascidos vivos 

 

O mesmo fenômeno e a mesma necessidade podem ser observados em 

relação à saúde bucal, embora a Odontologia brasileira seja considerada uma das 
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mais avançadas no mundo. Os avanços na Odontologia com a maior possibilidade 

de acesso à saúde bucal e os programas de saúde coletiva têm trazido melhoria nos 

índices de saúde bucal, mas ainda muito aquém dos padrões considerados 

aceitáveis mundialmente.  

Para o ano 2000 a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu 

diferentes metas a serem cumpridas pelos países (Tabela 2). Em relação à saúde 

bucal estabeleceu como um de seus critérios de avaliação o índice CPO-D que 

indica a média de dentes cariados, perdidos ou obturados por cárie. Para a faixa 

etária dos 12 anos, CPO-D(12), determinou a meta de uma média de 3 ou menos 

dentes cariados, perdidos ou obturados por cárie.  

   A série histórica de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal no 

Brasil de maior relevância estatística passou a existir com a implementação do 

estudo conhecido por SB Brasil. Seus primeiros resultados, publicados em 2003, 

mostraram que a única meta da OMS para o ano 2000 alcançada pelo Brasil foi a do 

CPO-D(12). A prevalência de cárie em crianças de 5 anos e o número de dentes 

perdidos por cárie por jovens de 18 anos ainda se mostraram alarmantes. 

  O estudo de base nacional sobre o levantamento epidemiológico em 

saúde bucal, o SB Brasil 2010 mostrou uma melhora na situação de saúde bucal 

quando se compara com os resultados de 2003. No entanto, no ano 2010, com 

novas metas adotadas pela OMS o que se nota é o não cumprimento de nenhuma 

das metas, afinal, a proposta para o CPO-D(12) passou a ser um número menor ou 

igual a 1, e o dado apontado pelo estudo mostrou uma média nacional de 2,1 

(Tabela 3). Para a análise das outras metas adotadas pela OMS em comparação 

com os dados brasileiros indica-se a leitura das figuras 4 e 5 que indicam os dados 

estratificados.  

 

 

 

 

 



11 

 

Tabela 2 – Metas da OMS para o ano 2000 e dados epidemiológicos de Saúde Bucal no Brasil. 

IDADE META DA OMS PARA 2000 SB Brasil 2003 

5 50% ceo = zero 40% 

12 CPO-D ≤ 3,0 CPO-D = 2,78 

18 80% com todos os dentes 55% 

35-44 75% com 20 ou mais dentes 54% 

65-74 50% com 20 ou mais dentes 10% 

Fonte: Condições de Saúde Bucal da População Brasileira 2002-2003. Disponível em: 

<http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/04_0347_M.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

Tabela 3 – Metas da OMS para o ano 2010 e dados epidemiológicos de Saúde Bucal no Brasil.  

IDADE META DA OMS PARA 2010 SB Brasil 2010 

5 90% ceo = zero 46,6% 

12 CPO-D ≤ 1,0 CPO-D = 2,1 

15 a 19 100% com todos os dentes  

35-44 96% com 20 ou mais dentes  

65-74 Até 5% de desdentados 92,7% 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (WHO) e da Associação Internacional para Pesquisa em Odontologia 

(IADR) apud Narvai (2002). Disponível em: 

<http://www.jornaldosite.com.br/arquivo/anteriores/capel/artcapel51.htm>.  

Acesso em: 20 mai. 2014.  

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. SB Brasil 2010. Resultados Principais. Disponível em:  

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2014. 

 
Figura 4 - Média do CPO-D e respectivos componentes, segundo o grupo etário (SB Brasil, 
2003).  

              

Fonte: A Política Nacional De Saúde Bucal Do Brasil: registro de uma conquista histórica. Disponível 

em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Sala5545.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2014. 
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Figura 5 - Média do CPO-D e respectivos componentes, segundo o grupo etário (SB Brasil, 

2010). 

                             

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. SB Brasil 2010. Resultados Principais. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2014. 

 

O problema da Saúde Bucal no país não parece estar no número de 

cirurgiões dentistas apesar de que há, sabidamente, uma concentração de 

profissionais em grandes centros urbanos e escassez nas regiões mais distantes, 

ou na ausência de política pública de saúde, uma vez que foi implantada a Política 

Nacional de Saúde Bucal, em 2004, no sentido de reduzir as desigualdades de 

acesso à saúde bucal no Brasil. Uma das estratégias foi o crescimento da Atenção 

Básica, com ampliação da cobertura de equipes de saúde bucal e também dos 

centros de especialidades odontológicas com a qualificação da oferta de serviços da 

atenção secundária e terciária (BRASIL, 2004). 

Há a necessidade de se preparar para o atual contexto educacional e 

formar cirurgiões-dentistas voltados para as demandas sociais do país. Na década 

de 1990 houve uma proliferação de abertura de novos cursos de Odontologia por 

todo o país, o que não repercutiu per se em mudanças significativas na saúde bucal 

brasileira. 

Porém, a criação de cursos de Odontologia também não contribui para a 

resolução do problema se estes não estiverem articulados com as necessidades da 

população. O processo de mudança na área da Educação e de atendimento as 

necessidades do país iniciou-se em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) – e em 19 de 
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fevereiro de 2002 foi publicada a Resolução CNE/CES n. 3, do Conselho Nacional 

de Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Odontologia.  

Nas Diretrizes não há de forma explícita quais disciplinas devem ser 

ofertadas como havia no antigo currículo mínimo, mas sim, um direcionamento de 

como delinear um currículo que possibilite formar o egresso almejado partindo do 

pressuposto das DCNO. O ponto de partida deste currículo é a definição do perfil do 

egresso, seguido dos objetivos do curso e então propostas de estratégias de 

organização curricular aliando elementos que funcionam em fases específicas (eixo 

horizontal) ou ao longo de todo curso (eixo vertical). Estes eixos são elementos  

centrais, sobre os quais definem-se e articulam-se os saberes, os conceitos, 

princípios, leis, quadros teórico práticos, visando superar a forma estanque 

tradicionalmente presentes nas grades curriculares (ANASTASIOU, L.G.C. & 

ALVES, L.P. Processos de Aprendizagem na Universidade: pressupostos para 

as estratégias de trabalho em aula. 10ed., Joinville, SC: UNIVILLE, 2012). 

As definições de perfil do egresso/profissional e das habilidades e 

competências atendem ao delineamento das Diretrizes para os Cursos de 

Graduação da Área da Saúde. O perfil do profissional a ser formado é generalista, 

estando evidenciado de forma marcante o compromisso com a saúde, com a 

atualização, com a ética e com a cidadania, além da capacidade de comunicação, 

liderança e gerenciamento. As DCNO preconizam a integração curricular como 

forma de aproximar o conhecimento básico da sua aplicabilidade clínica. Outras 

inovações são o respeito à identidade regional da instituição, a obrigatoriedade de 

trabalho de conclusão de curso, a inclusão de carga horária para disciplinas 

optativas, atividades complementares e estágios curriculares com 20% da carga 

horária do curso. Desse modo, as DCNO representam um avanço e sinalizam 

possibilidades concretas de formação para o cirurgião dentista capacitado para 

atender a demanda da realidade posta quanto à saúde bucal brasileira. 

Partindo para uma contextualização histórica, de em qual contexto loco-

regional se situa o Curso de Odontologia e para qual região formará prioritariamente 

a maioria de seus egressos, destaca-se a história do município de Anápolis e da 

região centro-oeste. A Freguesia de Santana, hoje Anápolis, surgiu nos idos do 
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século XVIII, às margens do Ribeirão das Antas, pela movimentação de tropeiros 

em direção às lavras de ouro. Emancipado em 31 de julho de 1907, o município 

englobava parte expressiva do antigo “Mato Grosso de Goiás”. 

A implantação de Goiânia, em 1933, significou o cumprimento de uma 

etapa da “Marcha para o Oeste”, política do governo Getúlio Vargas para o 

desenvolvimento e modernização do interior do país, e a possibilidade de expansão 

de negócios e ocupação de terras mais baratas teve reflexos diretos sobre Anápolis. 

A partir de 1935, influenciado pela chegada da estrada de ferro, o município tornou-

se entreposto comercial na troca de mercadorias. Nos anos de 1960, a construção 

de Brasília, resposta do processo de consolidação das políticas nacionais de 

expansão e ocupação das áreas produtivas e suprimento das demandas industriais 

do país, além das políticas de mecanização e modernização do campo, provocou 

intenso êxodo rural, influenciando e/ou determinando a explosão demográfica 

verificada em Goiânia e Anápolis. A partir de 1980, o Programa Especial da Região 

Geoeconômica de Brasília, implantado com o intuito de criar condições para o 

abastecimento da capital federal, reduzir os fluxos migratórios e melhorar a situação 

dos moradores da periferia de Brasília, ampliou sua área estratégica de 

investimentos, incluindo entre outros o eixo Ceres-Anápolis.   

Anápolis está totalmente inserida no processo de modernização do 

território Goiano, exercendo função de cidade intermediária entre uma metrópole 

regional e outra nacional, Goiânia e Brasília, respectivamente. O município exerce 

importante papel de cidade regional, tendo influência sobre uma vasta região 

cortada pela rodovia Belém-Brasília, além de cidades importantes de seu entorno, 

como Ceres, Jaraguá, Goianésia, Porangatu, Uruaçu, Silvânia e, inclusive, Porto 

Nacional e Gurupi no Tocantins. Um marco importante para a história de Anápolis 

foi a sua transformação em Área de Segurança Nacional, no início da década de 70, 

para a implantação da Base Aérea, para guarda do espaço aéreo nacional e da 

capital federal.  

Contudo, é do setor industrial que atualmente deriva a maior produção de 

riquezas do município, e que no decorrer dos últimos anos o consolidou como 

capital industrial de Goiás, possuindo o maior parque industrial goiano. A vocação 

industrial consolidou-se a partir da implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis 
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(DAIA) em 1976, hoje o maior e mais importante do Estado. Em uma área de 880 

ha, estão instaladas no DAIA empresas que geram em torno de 10 mil empregos 

diretos. Há indústrias do segmento de beneficiamento de grãos, cerâmicas, 

metalurgia, farmoquímica, gráfica, entre outros, e o maior pólo industrial de 

medicamentos genéricos do País (o terceiro maior Pólo Farmacêutico do Brasil), 

que, com a expansão do consumo de remédios genéricos, tende a se consolidar 

como o maior Pólo Farmacêutico de Genéricos da América Latina. Empresas 

farmacêuticas lá sediadas incluem nomes como Teuto, Neo-Química, Greenfharma, 

Chanpion, Genix, Kinder, Ducto, Midway, Pharma Nostra, TH-1, dentre outras. No 

total, Anápolis possui por volta de 720 indústrias, sendo 62 consideradas de grande 

porte e responsáveis pela dinâmica do setor industrial. Dentre elas são destaque a 

Granol, a AmBev e a Hyundai. 

Sua localização privilegiada coloca a cidade em vantagem competitiva 

para a logística de mercadorias, por isso, Anápolis é sede da Plataforma Logística 

Multimodal, disponibilando recursos modais rodoviário, ferroviário e aéreo para o 

transporte de produtos para todas as regiões brasileiras e para o mercado 

internacional. O comércio exterior tem, ainda, suporte do Porto Seco Centro-Oeste, 

a primeira estação aduaneira de interior do gênero. 

Anápolis também é referência em saúde em Goiás. Os maiores centros 

de referência incluem a Unidade Oncológica Dr. Mauá Cavalcante Sávio (Hospital 

do Câncer), o HUANA-Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo, o 

Hospital de Queimaduras, o Hospital Espírita de Psiquiatria, a Maternidade Dr. 

Adalberto Pereira da Silva, a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e o Hospital 

Evangélico Goiano. O Laboratório da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Anápolis é hoje referência no estado para a realização de 

triagem neonatal, inclusive na fase III.   

São oito Unidades Básicas de Saúde no Município e 30 Unidades de 

Saúde da Família, com 46 equipes. As Unidades municipais de referência são o 

Hospital Municipal Jamel Cecílio, o Laboratório Municipal de Anápolis – Lacema, o 

Centro de Assistência Integrada de Saúde (CAIS) Jardim Progresso, a Unidade de 

Saúde da Mulher, o Mini-CAIS Abadia Lopes da Fonseca, a Unidade de Saúde 

Jundiaí, o CREIA – Centro de Reabilitação Integrado de Anápolis, o Centro de 
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Atenção Psicosocial (CAPS) AD Viver, o CAPS Vidativa, o CAPS Crescer, o 

Hospital Dia do Idoso, e o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas. O 

município conta com três Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
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O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA criado a partir das 

Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica, foi credenciado em 15 

de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 

52, de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição 

criou, então, em 2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 

2005, o curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de 

Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram 

criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, além dos 

seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, 

Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno 

noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo 

de Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. 

Em continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 

4.059 de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir 

na organização pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo na modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% 

da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 

2012, a Coordenação de Educação a Distância. 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para 

a realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma 

gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar 

sua missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural da região.  

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta 

educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos 

superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos 

programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa 

da Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a 
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articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da 

integração dessas atividades mobiliza o processo educativo. Nesse sentido, a 

UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades acadêmicas programas de iniciação 

científica, além de projetos de extensão e ação comunitária, que proporcionam 

outros espaços de construção, contextualização e divulgação do conhecimento. Do 

mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, baseadas na 

comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas do acadêmico, tais como busca, análise crítica, julgamento, síntese e 

produção do conhecimento, com maior autonomia (PDI, 2014-2018). 

Cabe ressaltar que a Associação Educativa Evangélica (AEE), 

mantenedora do centro Universitário de Anápolis, foi fundada em 31 de março 1947, 

pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, missionário americano, que desenvolveu, 

no Brasil, significativas atividades educacionais e religiosas. Seu propósito de 

evangelização estava atrelado à outra missão de grande valor: o desejo de 

contribuir com a educação na região de Goiás.  

A Associação Educativa Evangélica é uma instituição confessional, de 

caráter interdenominacional e marca presença com a fundação de escolas em 

diversas cidades do Estado de Goiás. Possui sede administrativa e foro jurídico no 

Município de Anápolis, Estado de Goiás, e tem por objetivo fundar e manter escolas 

em todos os níveis de ensino. Como mantenedora é constituída pela Assembleia 

Geral, composta de 21 membros, é dirigida pelo Conselho de Administração e 

mantém, atualmente, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, entre 

outras mantidas. 

No nível básico fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, o 

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres e o Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz 

Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em 

Cristianópolis, estes últimos desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 

Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 

credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE cria sua primeira 

faculdade. 
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Em 23 de setembro de 1960, o Conselho Federal de Educação autorizou 

o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão - FFBS, com os cursos 

de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 28 de maio de 1968 o antigo sonho 

da Faculdade de Direito de Anápolis - FADA – se concretiza e em 20 de setembro 

de 1971, é criada a Faculdade de Odontologia “João Prudente” – FOJOP, D.O.U. 

75997/75 de 22 de julho de 1975. A Faculdade de Filosofia do Vale de São Patrício 

foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 76.994, de 7 de janeiro de 1976, com os 

cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então, 

transformam-se em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado. 

Ao final da década de 1990, a AEE ampliou as suas instalações e a oferta 

de novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, Administração, Educação 

Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002 criou o curso de Fisioterapia diurno e 

ampliou o número de vagas para Educação Física e Direito, ambos para o período 

noturno.  

Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em 

valores cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação 

Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário, em 15 de 

março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº 628, publicada no D.O.U. nº 52, 

de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento a instituição 

oferece, em 2004, o curso de Sistemas de Informação e as habilitações de 

Administração em Marketing, Administração em Recursos Humanos e 

Administração de Empresas, previstos em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) aprovado. 

Atualmente, a AEE, ao implantar a nova estrutura do Centro Universitário, 

e com o olhar no futuro, está redefinindo seus objetivos e metas. Com enfoque na 

responsabilidade institucional e social, na preservação do meio ambiente, na 

inclusão e na formação integral do acadêmico, amplia sua infraestrutura física e 

tecnológica, e revê seu planejamento estratégico e Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) a fim de viabilizar sua missão e, desse modo, participar efetivamente do 

processo de construção socioeconômica e cultural da região de sua abrangência. 

Com a transformação em Centro Universitário a Faculdade de 

Odontologia passou a ser Curso de Odontologia. O Curso de Odontologia da 
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UniEVANGÉLICA formou 55 turmas de Cirurgiões-Dentistas (2017.1). Os 

Cirurgiões-Dentistas formados pela escola possuem excelente reputação no cenário 

regional e nacional. Durante anos, a escola gozou de uma situação privilegiada 

sendo praticamente a única opção de escola particular em odontologia da região. 

Tal situação garantia uma grande procura pelo curso, entretanto outras escolas 

surgiram na região. A Tabela 4 mostra os cursos de Odontologia no Estado de 

Goiás em 2014. 

Tabela 4 – Cursos de Odontologia no Estado de Goiás. 

Cursos de Odontologia Local Ano 
Duração 

(semestres) 

Carga horária mínima 

para  integralização 

(Hora-relógio) 

Vagas/ 

ano 

Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA 
Anápolis  1971 10 

4200 
96 

Universidade Federal de Goiás – UFG Goiânia  1951 10 4372 60 

Universidade Paulista – UNIP  Goiânia  2002 8 4000 100 

Faculdade Mineirense – FAMA Mineiros  2007 10 4916 100 

Universidade Salgado de Oliveira – 

UNIVERSO 
Goiânia 2011 8 

4710 
300 

Universidade de Rio Verde – FESURV Rio Verde  2013 10 4320 200 

Faculdade União de Goyazes - FUG Trindade 2016 10 4200 100 

Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas de Goiatuba - FAFICH 
Goiatuba 2016 10 

4195 
120 

Faculdade Sul Americana - FASAN Goiânia  2016 10 4290  40 

                                                                                                                                 Total 1116 

Fonte: e-MEC (2014). Disponível em:<http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 mai. 2017. 

A tabela 4 considera somente os cursos implantados no Estado de Goiás. 

Sendo importante destacar que o Curso de Odontologia do Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA junto ao curso de Odontologia da Universidade 

Federal de Goiás há um pioneirismo, sendo implantados em 1971 e 1951 

respectivamente. São 9 (nove) cursos de Odontologia que totalizam 1116 vagas de 

odontologia por ano.  

Ainda tem por missão promover, com excelência, o conhecimento por 

meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. O que 

repercute no seu projeto educacional, como: exercício de sua função social, 

evidenciando as áreas de atuação educacional, assistencial, política, social e 

cultural; desenvolvimento de um projeto institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano; valorização profissional, 

investindo em projetos de capacitação que visem ao aprimoramento e ao 
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crescimento intelectual; desenvolvimentos de programas institucionais que 

possibilitem a consolidação do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, 

garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária; e estímulo 

a projetos de pesquisa, iniciação científica, e programas de prestação de serviços. 

A UniEVANGÉLICA oferece 27 (vinte e sete) cursos de graduação, sendo 

19 (dezenove) modalidade bacharelado, 1 (um) licenciatura, 7 (sete) cursos 

superiores de tecnologia; oferece 40 cursos de pós-graduação lato sensu e 1(um) 

stricto sensu Mestrado Acadêmico em Sociedade, Tecnologia e Meio-Ambiente 

(Secretaria Geral – 2017.1).  

A estrutura organizacional da UniEVANGÉLICA é composta pela 

Chancelaria (que faz a ligação entre mantenedora e mantida), Reitoria, Pró-Reitoria 

Acadêmica (PROACAD), Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Ação Comunitária (PROPPE) e Pró-Reitoria Administrativa. Os Cursos são 

organizados em Institutos por área (Instituto Superior de Educação – ISE, Instituto 

Superior de Saúde, Instituto Superior de Ciências Sociais Aplicadas, Instituto 

Superior de Exatas e da Terra). Os Institutos são administrados por 

Superintendentes e os Cursos por Diretores. Atualmente somente o Instituto de 

Educação Superior está estruturado e tem um Superintendente a frente de sua 

administração. A figura 6 traz o organograma da UniEVANGÉLICA. 
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Figura 6 – Organograma do Centro Universitário de Anápolis. 
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O Centro Universitário de Anápolis possui os seguintes órgãos da 

administração superior, com formas de condução, mandatos e atribuições definidas 

em seu Estatuto e Regimento Geral:  

Chancelaria – órgão superior de ligação entre a Associação Educativa 

Evangélica e o Centro Universitário, constituída pelo Chanceler e Vice-Chanceler;  

Conselho Acadêmico Superior (CAS) – maior órgão colegiado 

deliberativo em matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É 

constituído pelo Reitor, seu presidente; Pró-Reitores; Diretores e coordenadores de 

curso e representantes dos segmentos da Mantenedora, comunidade, docentes, 

técnico-administrativo e alunado, eleitos pelos seus pares. O CAS reúne-se 

ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano, sendo uma reunião a cada semestre letivo, 

convocada pelo seu Presidente, em sala de reuniões ou em sala de aula adaptada 

para sediar a reunião, nas dependências físicas do Centro Universitário. 

Reitoria - órgão executivo que planeja, organiza, dirige e controla todas 

as atividades universitárias. É exercida por um Reitor com o auxílio de três Pró-

Reitorias: Pró-Reitoria Acadêmica; Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária; e Pró-Reitoria Administrativa. O Reitor e os Pró-

Reitores são eleitos pelo Conselho de Administração da Mantenedora, com 

mandato de três anos, permitida mais de uma recondução.  

Quanto a PROACAD destaca-se que é constituída por 11 (onze) 

coordenadorias e setores que atuam como órgãos de apoio ao desenvolvimento de 

suas atividades, a saber: Diretoria de Educação a Distância; Coordenadoria de 

Avaliação e Qualificação Pedagógica; Coordenadoria de Planejamento Pedagógico; 

Coordenadoria de Atividades Pedagógicas; Coordenadoria de Laboratórios Básicos; 

Comissão de Seleção (COMSEL); Coordenadoria de Nivelamento; Coordenadoria 

de Apoio ao Discente (UniATENDER); Coordenadoria de Gestão Pedagógica; 

Coordenadoria de Avaliação da Aprendizagem; e o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID). 

   A PROPPE tem como função a elaboração e execução de políticas que 

desenvolvam na instituição o ensino de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e  Ações Comunitárias. E, neste sentido, tem como foco a apreensão da realidade 
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para nela atuar, integrando Ensino, Pesquisa e Extensão. Também, compreendendo 

a importância do empreendedorismo, da inovação e da transferência de tecnologia, 

a PROPPE tem implementado a política institucional da inovação com vista ao 

relacionamento com o setor empresarial, sendo responsável pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) e pela incubação de empresas (UniINCUBADORA). 

Completam a estrutura organizacional do Centro Universitário: Diretorias 

de Cursos; Ouvidoria Geral; Coordenadorias; Biblioteca e Secretaria Geral, além da 

Prefeitura e dos Institutos Superiores que, embora previstos no Estatuto e no 

Regimento Geral, não se encontram implantados na estrutura do Centro 

Universitário no momento de elaboração deste PPC.  

Dentre as instâncias do organograma cabe destaque o Curso de 

Odontologia que é conduzido pela diretora do curso, designada pelo Reitor, a qual é 

responsável pelo seu planejamento, organização, direção, controle e preside o 

Colegiado do Curso de Odontologia que, como os demais órgãos colegiados do 

Centro Universitário de Anápolis, possui regulamento próprio (APÊNDICE 1) 

baseado no Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA (2015) e PDI 2014-2018. 

Destaca-se ainda que a sustentabilidade financeira e situação fiscal da 

instituição demonstra plena capacidade de sustentar-se financeiramente, constando 

do PDI (2014-2018) o demonstrativo de desempenho dos últimos anos (para 

detalhamento, verificar no PDI o item 9 “Demonstração da Sustentabilidade 

Financeira”). A situação fiscal e para-fiscal da Instituição também gozam de plena 

regularidade, e os documentos comprobatórios encontram-se à disposição na 

Instituição. 

Para acompanhamento da avaliação institucional que repercute na 

avaliação do curso e do processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, na 

qualidade do curso, pauta-se no marco legal pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) n° 9.394/1996 e a Lei n° 10.861/2004 que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que se fundamenta 

em princípios e objetivos voltados aos interesses sociais da educação superior; e 

busca assegurar a integração das dimensões interna e externa, particular e global, 
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somativa e formativa, quantitativa e qualitativa, com os diversos objetos e objetivos 

da avalição.  

Pode-se afirmar que a avaliação institucional na UniEVANGÉLICA tem 

por objetivo geral promover a autoavaliação institucional a fim de identificar as 

potencialidades, as fragilidades e proposição de melhorias. Atende as 10 (dez) 

dimensões citadas na Lei n° 10.861/2004 e conta, conforme previsto nesta Lei, com 

a Comissão Própria de Avaliação (CPA), instituída na UniEVANGÉLICA pela 

Resolução CAS 24, de 20 de setembro de 2005. A CPA é composta por duas 

modalidades de subcomissões: as Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) e a 

Subcomissão de Especialistas em Avaliação (SEA). Sendo a SIA do Curso de 

Odontologia responsável pelo planejamento e operacionalização dos processos 

avaliativos no âmbito do curso e a SEA está diretamente vinculada a CPA no que se 

refere a simulação de avaliação in loco, indica professores para composição de 

comissão específica designada para avaliar a organização didático-pedagógica, 

corpo docente e infraestrutura de cursos; e responsável também pela avaliação de 

alterações de matrizes curriculares e PPC. 
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O PDI do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA (2014-

2018) tem por premissa estabelecer ações e propostas que visam melhorar e 

ampliar a qualidade dos serviços prestados a comunidade estabelecendo políticas 

para o ensino, a pesquisa e a extensão no período de 4 anos.   

No referido documento leva-se em consideração a inserção da cidade de 

Anápolis/GO no cenário político e econômico da região Centro-Oeste e do Brasil. 

Visto que Anápolis tem o papel de entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte 

do País, além de estar estrategicamente localizada entre dois grandes pólos 

econômicos da região Centro-Oeste, Brasília/DF e Goiânia/GO, aliada ao 

desenvolvimento agroindustrial da cidade, Anápolis permite um cenário favorável 

para a ampliação e oferta de serviços educacionais, inclusive, apresentando uma 

forte necessidade e demanda de serviços profissionais qualificados, tanto para 

serviços públicos quanto privados.  

Neste panorama, o Curso de Odontologia do Centro Universitário de 

Anápolis tem por objetivo formar profissionais que atendam a demanda 

apresentada, atuando tanto no âmbito privado quanto inserido na rede pública de 

saúde. Para tal, neste Projeto Pedagógico do Curso e na Matriz curricular vigente, 

estão previstas políticas institucionais voltadas para o Ensino; a Extensão; a 

Pesquisa, Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural; de Gestão; 

Responsabilidade Social da Instituição de Ensino Superior (IES); Ações 

Institucionais Referentes à diversidade, ao Meio-Ambiente, à Memória Cultural, à 

Produção Artística e ao Patrimônio Cultural; Ações Afirmativas de Defesa e 

Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Etnicorracial; e Internacionalização.  

3.1 - Políticas para o Ensino 

Tratando-se das políticas de ensino do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA têm-se como meta a formação humana e profissional dos 

discentes pautada em um conhecimento dinâmico e contextualizado, requerendo a 

participação ativa do acadêmico na construção de sua aprendizagem. Com esse 

propósito, entende-se que as estratégias metodológicas de ensino-aprendizagem 
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devam colocar os acadêmicos e professores numa atitude de problematização do 

contexto social, provocando questionamentos e ações investigativas que tragam 

respostas aos problemas humanos e sociais. Desta articulação espera-se a 

formação de profissionais críticos, autônomos e reflexivos. 

Vale ressaltar que a proposta apresentada é coerente com a missão 

filosófica, humanística e cristã da UniEVANGÉLICA, incorporando à sua proposta 

educacional princípios e valores norteadores das ações pedagógicas, objetivando o 

desenvolvimento da comunidade acadêmica, cultivando atitudes que promovam o 

respeito e a valorização.  

Dessa forma, se estabelece a necessidade de implantação de estratégias 

de ensino/aprendizagem com igual dinamismo centradas na participação ativa dos 

acadêmicos. Neste contexto, o Curso de Odontologia tem como proposta a 

articulação de conteúdos de maneira interdisciplinar, aliado a utilização de 

estratégias ativas de ensino/aprendizagem. Dentro da proposta do curso,  há 

estratégias metodológicas e avaliativas condizentes com este processo de ensino 

aprendizagem com participação ativa dos docentes e discentes, com destaque para 

os encontros interdisciplinares e a estratégia avaliativa Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.).  

3.2 - Políticas para a Pesquisa  

A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa um elemento catalisador do 

conhecimento científico, técnico, humanístico e ético, que articulada ao ensino e a 

extensão. A atividade de pesquisa exige adequação metodológica constante e se 

utiliza de elementos que estimulam olhar critico, o rigor científico e o processo de 

autonomia intelectual. Com o intuito de assessorar, estimular e apoiar investigações 

científicas e a cultura científica no âmbito do Curso de Odontologia, além de contar 

com políticas institucionais de pesquisa, tem-se devidamente implantado no curso a 

Comissão de Pesquisa do Curso de Odontologia (CPqO).  

A CPqO é um órgão que tem por finalidade fortalecer linhas de pesquisa e 

parcerias institucionais e interinstitucionais. Compete a esse órgão auxiliar a direção 

do Curso e a Comissão Institucional correspondente no estabelecimento de políticas 

de pesquisa, como também na organização, administração e zelo pela qualidade e 
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ética das pesquisas realizadas no Curso de Odontologia. Para tal, os membros 

desse órgão colegiado realizam consultoria e pareceres técnicos-científicos dos 

projetos de pesquisa dos docentes e discentes do curso previamente ao envio a 

órgãos de fomento e ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da 

UniEVANGÉLICA.  A CPqO compete também a promoção e apoio a programas de 

atualização em investigação científica;  divulgação da abertura de editais de 

fomento científico; divulgação de eventos científicos nacionais e internacionais; 

estimular a apresentação e divulgação de pesquisas conduzidas no curso em 

eventos científicos; estimular a publicação dos resultados de investigações 

científicas em periódicos especializados; elaborar relatórios anuais acerca das 

atividades científicas realizadas no curso; elaborar levantamentos anuais da 

produção científica dos docentes do Curso de Odontologia;  incentivar a formação 

de grupos de pesquisa no âmbito do Curso; e estimular interdisciplinaridade nas 

pesquisas conduzidas no Curso.  

Atualmente o Curso de Odontologia apresenta três linhas de pesquisa 

devidamente cadastradas na PROPPE e na base de diretórios de pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As 

referidas linhas visam o desenvolvimento de investigações científicas voltadas ao 

estudo da epidemiologia, etiopatogenese, e métodos de diagnóstico e tratamento 

das diversas doenças e alterações bucais, envolvendo também estudos sobre as 

propriedades dos materiais odontológicos e suas técnicas de aplicação, ensino 

odontológico e bioética. O caráter variado das pesquisas permite uma visão 

integrada da odontologia, estando alinhado com as demandas do curso e o perfil do 

egresso almejado.  Abaixo são apresentadas as linhas de pesquisa do Curso de 

Odontologia da UniEVANGÉLICA: 

Linha 1. Etiopatogenia, Diagnóstico e Tratamento das Doenças Bucais  

Descrição: Esta linha de pesquisa tem por objetivo o estudo dos mecanismos 

etiopatogênicos e os métodos de diagnóstico das doenças dos dentes, estruturas de 

suporte e outros tecidos bucais. Visa pesquisar a distribuição e a ocorrência das 

principais doenças bucais, bem como os arsenais e modalidades terapêuticas 

utilizados na clínica odontológica.   
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Linha 2. Técnicas, Materiais e Substâncias de Aplicação Clínica e Laboratorial 

em Odontologia  

Descrição: Engloba o estudo das propriedades físicas, químicas, mecânicas e 

biológicas dos materiais utilizados na clínica odontológica, e suas técnicas de 

aplicação, visando avaliar o seu desempenho na reabilitação oral do paciente 

odontológico.   

Linha 3. Bioética, Saúde Pública e Ensino em Odontologia  

Descrição: Esta linha de pesquisa tem por objetivo a investigação, e os aspectos do 

processo ensino-aprendizagem em Odontologia, como a discussão dos conflitos 

morais no campo da saúde, bem como as perspectivas relacionados à ocorrência, 

distribuição e determinantes de agravos em saúde.   

No âmbito institucional, desde o ano de 2001, funciona na 

UniEVANGÉLICA o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC), modalidade 

de ensino/aprendizagem que visa oportunizar a alunos de graduação a experiência 

do questionamento e da investigação científica, por meio da sistematização e 

organização do saber. O referido programa é voltado para o incentivo ao 

desenvolvimento de pesquisas por professores e alunos, estimulando atividades 

científicas e tecnológicas no âmbito institucional. Todas as atividades de pesquisa 

são implementadas por meio de projetos de pesquisa avaliados e acompanhados 

por comissões compostas por professores titulados, inclusive sendo compostas por 

consultores externos oriundos de IES de outros estados do país.  

Este Programa anual de bolsas visa estimular a cultura científica e solidificar 

linhas de pesquisa no âmbito institucional e do Curso de Odontologia. O PBIC é 

uma modalidade de ensino-aprendizagem que visa oferecer aos acadêmicos de 

graduação a experiência de questionamento, sistematização e organização do 

saber, elevando-os da condição de receptores para a de produtores de 

conhecimento. Esse Programa visa atender acadêmicos da UniEVANGÉLICA, que 

desejam realizar atividades vinculadas à Projeto de Pesquisa de um Professor-

Orientador da Instituição e desenvolvidas com recursos internos ou obtidos a partir 

de parceria com organizações de fomento à pesquisa.  
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Complementarmente é oferecida outra modalidade de iniciação científica o 

Programa de Iniciação Científica Voluntária (PVIC), sendo este um programa 

voltado para a iniciação voluntária à pesquisa de alunos de graduação da 

UniEVANGÉLICA. Oferece uma ferramenta de indução do pensamento científico e 

introduz o acadêmico à pesquisa e a inovação. 

3.3 - Políticas para a Extensão  

O curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis, por meio da 

extensão, busca promover a troca entre os saberes sistematizado-acadêmico e o 

popular, que possibilita a produção de conhecimento resultante do confronto com a 

realidade, propiciando a efetiva participação da comunidade na atuação da 

academia, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias 

interinstitucionais. Propõe-se uma relação entre universidade e outros setores da 

sociedade, que seja transformadora, um instrumento de mudança em busca de 

melhoria da qualidade de vida. Uma atuação voltada para os interesses e 

necessidades da maioria da população, aliada a movimentos sociais de superação 

de desigualdades, de exclusão e implementadora do desenvolvimento regional e de 

políticas públicas. 

Assim a extensão passa a ser um dos espaços que propicia a realização 

de atividades acadêmicas de caráter interdisciplinar. Possibilitam intensas trocas 

entre áreas distintas do conhecimento, interação de conceitos e modelos 

complementares, além da integração e convergência de instrumentos e técnicas 

para uma consistência teórica e operacional. Tais ações estruturam o trabalho 

coletivo e contribuem para uma nova forma de fazer ciência, revertendo a tendência 

comum, nas universidades, de compartimentação do conhecimento da realidade. 

No Curso de Odontologia as atividades de Extensão se dividem em 

ações internas e externas. Nas internas são realizadas as Monitorias (Imagem 1), 

Mostra Cultural (Imagem 2), e Atividades Formativas das Ligas Acadêmicas 

(Imagem 3). Nas ações de extensão de atuação externa se destacam os Estágios 

Extra Curriculares, Ações de Políticas Públicas de Saúde (Imagem 4), Ações 

institucionais de ação extensionista integradas denominada Unicidadã Intinerante e 

Projeto Ciranda (Imagem 5). 
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Imagem 1 – Monitoria   

 

  
Imagem 2 – Mostra Cultural do Curso de Odontologia  
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Imagem 3 – Ação Social da Liga de Cirurgia  

 

 
Imagem 4 – Ação Educativa Interdiciplinar para Idosos  

 

 
Nas atividades consideradas externas, a extensão do Curso segue a 

política institucional, participando de todos os eventos congêneres e afins à área de 

saúde e odontologia. Sendo consideradas ações permanentes, o Unicidadã 

Intinerante busca levar a comunidade acadêmica a eventos mensais, atendendo 

diversos setores da comunidade, participando em parcerias com outras instituição. 

Parceiros comuns nestas ações são a APAE (Imagem 6) e TV Anhanguera – 

afiliada rede Globo, com eventos na cidade sede do curso e região, através do 
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Projeto de Ação Comunitária nos Bairros – APAE e Projeto Ciranda – TV 

Anhanguera. Ainda em parceria com a Igreja Metodista do Brasil a 

UniEVANGÉLICA promove nos meses de Julho o projeto Uma Semana para Jesus 

(Imagem 7) na região Centro Oeste com ações de atenção básica e secundária de 

saúde e o Projeto Unicidadã Intinerante – Amazonas (Projeto Amazonas) (Imagem 

8) em parceria com Asas de Socorro que tem como missão a assistência integral a 

comunidades ribeirinhas do rio amazonas. 

 
Imagem 5 – Participação da Odontologia no Projeto Ciranda 

 

 
Imagem 6 – Parceria do Curso de Odontologia com a APAE 
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Imagem 7 – Participação do Curso de Odontologia no projeto Uma Semana para Jesus 

 
Imagem 8 – Participação dos acadêmicos e docentes no Projeto UniEVANGÉLICA 

Cidadã Itinerante.  
 
 
 

Completando a missão extensionista do curso, ainda são oferecidos os 

estágios extra muros (Curriculares e Não Curriculares), conforme regulamentada 

pela lei Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008. Oferece a possibilidade de 

estágios em três frentes, prioritariamente, na atenção básica, secundária e terciária. 

Por meio de convênio firmado com o Instituto Euvaldo Lopes (IEL) e Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE) pela UniEVANGÉLICA é oferecido por livre 
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demanda estágios em prefeituras, órgãos estaduais e iniciativa privada a alunos que 

se habilitam as vagas oferecidas ocasionalmente. 

Consolidado as atividades de extensão, de forma curricular e sistemática 

no curso, a formação de atenção básica e secundária é realizada na disciplina de 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde (PIPPS), onde o acadêmico, 

desde o primeiro período, entra em contato direto com a comunidade (Imagem 9), 

passando por todas as ações institucionalizadas no país e oferecidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), vivenciando a realidade da saúde pública na região e 

desenvolvendo as atividades pertinentes a cada momento de atenção nestes 

setores da saúde publica. 

 
Imagem 9 – Algumas Ações em Saúde da disciplina de PIPPS 

 
Assim, o curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis,  tem 

pautado suas ações em integrar ensino e pesquisa na busca de alternativas, 

visando apresentar soluções para problemas e aspirações da comunidade; 

organizar, apoiar e acompanhar ações que visem à interação do curso com a 

sociedade, gerando benefícios para ambas e incentivar a produção cultural da 

comunidade acadêmica e comunidades circunvizinhas. 

A partir dessas referências, a extensão é desenvolvida no sentido de 

organizar, apoiar e acompanhar ações voltadas para a educação do cidadão e 

comunidade acadêmica nas áreas de educação pública, educação especial, cultura, 
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lazer e recreação, saúde e meio ambiente, criando mecanismos institucionais que 

permitam avançar o processo de integração entre a Universidade e diversos setores 

da Sociedade. 

3.4 - Atividades de Ensino e sua Articulação com a Pesquisa e a Extensão 

É com o ensino, função principal de qualquer instância educacional, que 

a teoria e a prática deve ser repensada. A extensão  é o momento de aplicação do 

conhecimento adquirido pelo acadêmico, que deve ser capaz de confrontar de modo 

crítico aquilo que foi estudo com o que é demendado pela sociedade. E, é na 

pesquisa que ensino e extensão podem ser espaço para reflexões e mudanças 

paradigmáticas, desde que cerciadas por um método de investigação, no qual 

avaliará a necessidade de mudanças, ou não, das práticas.  
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A gestão de uma instituição educativa tem peculiaridades em relação à 

gestão das organizações sociais em geral, uma vez que ela se fundamenta em duas 

dimensões: a gerencial e a pedagógica. A dimensão gerencial responsabiliza-se 

pelo contorno da organização e é meio para as atividades-fim da instituição 

educativa, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. A dimensão pedagógica trata 

das questões essencialmente educativas, quais sejam o contexto acadêmico 

institucional, a formação dos sujeitos envolvidos no processo educativo e, 

especialmente, o ensino, a pesquisa e a extensão (PDI, 2014-2018). 

O curso de Odontologia em consonância com o PDI (2014-2018) adota 

como princípios de gestão a incorporação de estratégias de estímulo as práticas de 

ensino, pesquisa e extensão, visando estimular a valorização do corpo docente e 

colaboradores. Dessa forma, cumpre-se as seguintes práticas: 

 Desenvolvimento de programas de capacitação permanente ao corpo docente e 

colaboradores com vistas a melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem; 

 Apoio pedagógico ao corpo docente; 

 Ação do  Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Experiência Docente e Discente 

(NAPEDD) para o acadêmico; 

 Adoção de critérios de seleção para ingresso de docentes junto a PROACAD; 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

A AEE trata-se de uma instituição filantrópica que busca “promover, com 

excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e 

da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável” (PDI, 2014-2018, p.14) como missão.  

Desse modo, o UniSOCIAL (Departamento de Filantropia e Assistência 

social) faz a gestão do programa de bolsas, como: ProUni, Filantropia, OVG, FIES e 

parcelamento universitário. 

 ProUni – Programa Universidade para Todos – destinado a candidatos que não 

possuam diploma de cursos superior, com renda per capita de até um salário 

mínimo e meio (bolsa integral), tenha cursado ensino médio em escola pública ou 

privada como bolsista integral e tenha atingido média superior a 450 pontos no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

 Filantropia – concessão de bolsas da própria instituição integral e parcial (50%) 

de acordo com a Lei 11.096/2005 e 12.101/2009, obedecendo aos seguintes 

critérios: bolsa integral (comprovação de renda per capita familiar de até (um) 

salário mínimo e meio) e para bolsa parcial (50%) (comprovação de renda per 

capita familiar de até 3 (três) salários mínimos) 

 OVG – Organização das Voluntárias de Goiás – convênio com o Estado de Goiás 

de acordo com regulamentos e critérios estabelecidos pela OVG e havendo 

contrapartida em que o acadêmico presta serviço voluntário em instituições 

governamentais e não governamentais, mediante sua área de formação. 

 FIES – Fundo de Financiamento Estudantil – destina-se a estudantes de cursos 

de graduação regularmente matriculados em IES não gratuitas e cadastradas no 

programa, vinculado a avaliação do SINAES. 

 Parcelamento Universitário (PRA VOCÊ) - É um parcelamento que possibilita ao 

aluno regularmente matriculado pagar 50% da mensalidade durante seus estudos 

e os outros 50% após a conclusão do curso, em período igual ao que o crédito foi 

utilizado. 
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As formas de acesso aos cursos da UniEVANGÉLICA são as tradicionais 

e regulamentadas pelo Ministério da Educação: processo seletivo vestibular, 

transferências, portadores de diploma e, a partir de 2006, a Instituição aderiu ao 

ProUni (PDI, 2014 – 2018, p. 145). O estímulo a permanência do acadêmico dá-se 

pelo acesso as bolsas governamentais e as disponibilizadas pela própria IES, 

através do UniSOCIAL. 

O Centro Universitário de Anápolis conta com o Programa Institucional de 

Nivelamento com o objetivo de alcançar o maior número de estudantes 

(ingressantes) possível, incorporando os conteúdos identificados como deficitários 

entre os acadêmicos às aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Metodologia 

Científica. Desta forma, obrigatoriamente, durante dois semestres letivos haverá o 

nivelamento de língua portuguesa, metodologia científica e também cálculo, por 

meio do Univirtual (PDI, 2014 – 2018, p.146). 

Os espaços de convivência e participação estudantil acontecem nos 

Diretórios Acadêmicos (DAs) que participam nos órgãos de discussão, avaliação e 

deliberação do Centro Universitário de Anápolis, tais como: CAS, CPA, SIA, entre 

outros. A Instituição disponibiliza aos DAs espaço físico com equipamentos para seu 

funcionamento. O DA do curso de Odontologia utiliza uma sala no terceiro 

pavimento do bloco C, mesmo andar da secretaria setorial.  

Os acadêmicos que necessitam de compensação e orientação para os 

dificuldades acadêmicas e pessoais podem ser encaminhados pelos curso ou 

UniATENDER que é o serviço institucional de atendimento, que faz interface com os 

cursos e setores da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações integradas de 

apoio ao acadêmico e tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar 

os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e 

zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o 

desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 

responsabilidade social (PDI, 2014 -2018, p.147).  
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Os direitos e deveres dos acadêmicos estão regulamentados pelo 

Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis (2015) e os acadêmicos 

recebem o Guia Acadêmico durante o evento de Acolhida aos Calouros com tais 

normas no seu ingresso ao curso. 

A IES tem convênios firmados com diversos setores (Secretarias de 

Saúde, de Educação, Segurança, dentre outros) para que os acadêmicos tenham 

acesso aos mais diversos estágios extra e/ou curriculares. A PROPE proporciona e 

incentiva a participação em iniciação científica e nos mais diversos projetos de 

extensão.  

O programa de internacionalização, por meio do Núcleo de Assuntos 

Internacionais (NAI), tem como objetivo geral implementar a internacionalização na 

cultura e na estratégia organizacional da UniEVANGÉLICA, em seus processos de 

ensino, pesquisa e extensão, desenvolvendo atividades internacionais como forma 

de ampliar suas ações culturais, educacionais, científicas e humanitárias. Ocorre por 

meio de convênios internacionais, eventos, dentre outros (PDI, 2014 – 2018, p, 98). 

Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos, promovido 

pela  Coordenadoria de Apoio ao Discente, órgão ligado à PROACAD reúne, 

periodicamente, ex-alunos da Instituição para conferências e debates, mantendo um 

vínculo permanente com eles. Este programa é fundamental para a avaliação do 

desempenho dos cursos e da Instituição, subsidiando mudanças, melhorias e todo o 

planejamento pedagógico e administrativo (PDI, 2014 – 2018, p. 149). 

A política de atendimento ao discente no âmbito do curso está descrita no 

corpo do PPC e está em consonânica com o PDI (vide Apoio ao Discente).  
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A UniEVANGÉLICA trabalha, em seus diferentes cursos, com uma série 

de atividades na realização de ações que visam dar visibilidade ao contato com a 

comunidade interna e externa. Algumas ações ocorrem dentro de uma política e 

calendário geral da Instituição, entre as quais destacamos: 

Diversidade  
Fórum África: Projeto que visa motivar os alunos africanos que estudam no Brasil a 

continuarem pensando em seu país de origem. Visa, ainda, incentivá-los a fazer 

diferença substancial quando retornarem aos seus países de origem. São realizadas 

palestras sobre temas como responsabilidade social, noite cultural com danças 

típicas africanas, oficinas diversas de linguística, artes, dentre outras. Na última 

edição, realizada em 2013, mais de uma dezena de embaixadores participaram do 

evento e trataram das relações econômicas e culturais Brasil/África. Outro evento 

sobre o tema é o Africa Day (Imagem 10). 

 
Imagem 10 – Africa Day 

 

 UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante – Amazônia - Educação,  Saúde & 
Cidadania 

 UniEVANGÉLICA CIDADÃ Itinerante – XXI Uma Semana Pra Jesus 

 UniEVANGÉLICA nas Escolas- Educação e Saúde com os escolares 

 Semana da Cidadania + Ciranda 
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 O curso de Odontologia desenvolve ações relacionadas com temáticas 

quanto a diversidade, meio ambiente, memória cultural, e patrimônio cultural que 

são também abordadas institucionalmente, com calendário próprio. 

 Quanto a diversidade relacionada com produção científica articulada 

com a produção artística para que se desenvolva nos acadêmicos a formação 

profissional de egresso contextualizado com as demandas e inserido na realidade 

da sociedade é produzido um evento anual, denominado Mostra Cultural do Curso 

de Odontologia. 

 A Mostra Cultural do Curso de Odontologia é um evento de extensão 

registrado na Coordenação de Extensão e Ação Comunitária (CEAC) que tem por 

finalidades: integrar os acadêmicos dos diferentes períodos e turnos e os 

professores do curso; estimular a criatividade e o pensamento crítico e reflexivo 

sobre a realidade da Odontologia e suas possibilidades de intersecção com 

aspectos culturais; estimular a diversificação da produção de conhecimento 

contribuindo para a formação somativa (conhecimentos, atitudes e habilidades); 

disseminar as produções culturais-acadêmicas do curso de Odontologia. Possui 

trabalhos na seguintes modalidades de apresentação: Dramatização (stand-up/ 

poesia/ teatro, entre outros); Apresentação musical (gravada ou ao vivo); Material de 

produção acadêmica (exposição de objetos bi ou tridimensionais mesa 

demonstrativa, painel fotográfico, esculturas, bricolagens, pinturas, mosaicos, entre 

outros);  Fotografia; e Vídeo. A inscrição dos trabalhos deve ser feita com 

submissão de resumo contextualizado e articulando a Odontologia com uma 

temática atual. 

 Quanto ao meio ambiente a instituição conta com o Programa de Pós-

Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (Mestrado em Ciências 

Ambientais), que realiza anualmente, durante a Semana do Meio Ambiente, o 

Seminário Cultural e Natureza no Cerrado Goiano. Além de temáticas que são 

abordadas durante a semana do Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e 

Extensão (CIPEEX) que ocorre bianualmente, e nos processos formativos do curso 

de Odontologia a Política de Educação Ambiental é abordada na disciplina Projeto 

Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde III, 3º período. 
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O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação 

dialógica, que se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito 

mútuo entre professor e aluno, visando superar a forma estanque tradicionalmente 

presentes nas grades curriculares. 

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do 

estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, 

ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não 

estão prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca, deste 

modo, contemplar e integrar a sociedade na tríade ensino, pesquisa e extensão, 

tendo em vista promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir 

de análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com 

adequação científica e incorporando o hábito de investigação com rigor 

metodológico (RAYS, O. Ensino, Pesquisa e Extensão: notas para pensar a 

interdisciplinaridade. In: Cadernos de Educação. Santa Maria: Universidade 

Federal de Santa Maria. 21.ed. 2003).  

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento 

pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um 

país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e 

trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação com o 

saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que 

é assim construído percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que 

ele seja melhor para um maior número de pessoas. O profissional formado nessa 

concepção de mundo, de homem, de educação e de ensino compreende melhor a 

responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão carente de formados 

em nível superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a 

sociedade enfrenta. 
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8.1- Identificação do Curso 

Nome do curso: (8100) Odontologia. 

Mantenedora: (267) Associação Educativa Evangélica. 

Mantida à qual está vinculado: (384) Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

Início do Funcionamento do Curso: Decreto 69.593 de 23 de novembro de 1971 

(ANEXO 1) 

Reconhecimento do Curso: Decreto 75.997 de 22 de julho de 1975 (ANEXO 2) 

Renovação de Reconhecimento de Curso: Portaria MEC 775 de 07 de novembro de 

2008 (ANEXO 3). 

Endereço de funcionamento: Av. Universitária Km. 3,5 - Cidade Universitária - 

Anápolis - GO CEP: 75083-515. 

Nº de vagas semestrais: 48 vagas. 

Modalidade: Presencial. 

Grau: Bacharelado. 

8.2- Formas de Ingresso 

Forma de acesso: 

 Processo Seletivo 

 Por transferência e Portadores de Diploma (Vagas remanescentes 

disponibilizadas conforme estabelecido no regimento da UniEVANGÉLICA). 

8.3- Justificativa do Curso 

Dentro do contexto regional o Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA 

possui uma posição privilegiada devido a sua tradição de mais de 40 anos de 

existência. O início do curso foi motivado pela grande necessidade local por 

cirurgiões-dentistas. Porém, os desafios atuais são mais complexos e a motivação 

do curso deve ser cada vez mais a formação de profissionais voltada para as 

demandas da sociedade e conscientes de seu compromisso social.  

O curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA propõe a superação de 

desafios, como a integração ensino, pesquisa e extensão (voltadas para o bem 

estar da população e considerando o sistema de saúde vigente) necessária na 

formação na educação superior, a superação da ênfase mecanicista (entender o ser 
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humano de forma integral e como ator principal da ação da Odontologia) buscando 

cada vez mais uma articulação teórico-prática importante no exercício da profissão, 

a busca pela interdisciplinaridade que contribui para uma formação de profissionais 

mobilizados em aprender e no fato de se adaptarem constantemente frente as 

novas necessidades da sociedade, sendo possível a partir da educação 

permanente. 

O contínuo aprendizado como mola propulsora do curso frente aos 

discentes e a formação do futuro egresso voltado tanto para o âmbito público quanto 

para o âmbito privado aponta como possibilidade uma multiplicidade de cenários de 

atuação, diante das necessidades da sociedade, como: clínica privada; serviços 

públicos de atenção à saúde bucal (cirurgião-dentista clínico); gerenciamento da 

atenção à saúde bucal (cirurgião-dentista distrital e coordenador de saúde bucal); 

serviços públicos de fiscalização sanitária; auditoria do sistema único de saúde e 

dos convênios/credenciamentos; perícias odontológicas na esfera civil, criminal, e 

administrativa; consultoria e administração em saúde; docência universitária. Nesse 

sentido, o curso contribui para a formação deste profissional para atuação diante 

das necessidades apresentadas na sociedade. 

8.4- Objetivos do Curso 

O Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA tem como objetivos: 

Geral 

 Formar cirurgiões-dentistas com formação generalista, comprometidos com a 

sociedade e envolvidos com as necessidades desta, pautados em princípios éticos, 

morais e cristãos, com visão humanista da profissão, capazes de interagir e 

modificar realidades da sociedade com espírito crítico e científico, sintonizados com 

as demandas sociais e com o sistema de saúde vigente no país. 

Específicos 

 Ensinar o acadêmico a apreender o conteúdo. 

 Estimular a aprendizagem com a utilização de diversas metodologias ativas. 

 Interagir constantemente com a sociedade, atuando ativamente no engajamento 

da profissão com as demandas da comunidade e, assim, contribuir para a 

melhoria de ambas – da profissão e da sociedade. 
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 Incentivar e possibilitar a produção e socialização de conhecimentos relevantes 

nas áreas de saúde e educação em saúde, através de metodologias de ensino 

atuais e eficazes. 

 Promover a pesquisa entre seus professores e alunos, no sentido de buscar 

novos conhecimentos que venham favorecer o crescimento científico desses 

sujeitos e a melhoria da profissão. 

 Atuar efetivamente em ações que visem à integração do sistema de saúde 

vigente no país, contribuindo assim, para a melhoria da saúde bucal e geral da 

população de Anápolis e região. 

 Desenvolver ações integradas com os setores públicos e privado e a sociedade 

civil organizada, para consolidar a formação profissional e melhorar o 

atendimento à população. 

 Buscar a integração entre ensino, pesquisa e extensão, fazendo desse tripé o 

eixo central da formação.  

8.5 - Perfil Profissional do Egresso 

O Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA propõe formar um 

cirurgião-dentista, generalista, capaz de: 

 Agir com alteridade e interatividade em uma abordagem integral levando-se em 

consideração as realidades sociais, culturais e econômicas de seu meio sendo 

capaz de transformá-lo em benefício da sociedade; 

 Estabelecer relações interpessoais de forma humanizada, garantindo a inclusão 

social e os princípios éticos, legais, cristãos e de cidadania; 

 Desenvolver potencial para avaliar, sistematizar e decidir condutas clínicas em 

nível individual e coletivo, tornando a tomada de decisões um processo pautado 

em preceitos cientificamente comprovados, levando em consideração questões 

sociais,  e tendo como compromisso a educação permanente; 

 Atuar e liderar  uma equipe multiprofissional; 

 Atuar no sistema de saúde vigente e na rede particular, tanto em procedimentos 

referentes a atenção básica, com ênfase na promoção de saúde, quanto para 

referenciar e contra-referenciar em situações clínicas para atenção secundária e 

terciária; 
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 Levar em consideração os diferentes ciclos de vida no que se refere a atuação e 

abordagem dessas populações buscando incorporar novos conhecimentos para 

atuar com rigor técnico e científico. 

8.5.1- Habilidades e Competências Gerais 

Ao final do Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA, o profissional 

deverá ser capaz de atuar em: 

1.  Atenção à Saúde: considerando o ser humano integralmente, buscando a 

resolução de problemas de saúde; considerando a odontologia e a saúde bucal 

como parte integrante da saúde; buscando uma concepção pautada em métodos de 

promoção, prevenção, educação, e proteção à saúde (individual e coletiva); 

analisando, planejando, executando em nível individual e coletivo ações nos níveis 

de atenção à saúde com rigor técnico e científico, mediante realidade social e a 

ética. 

2.  Tomada de Decisão: decidindo em todos os níveis de responsabilidade, 

habituando-se à sistematização de procedimentos (grau de prioridade e 

hierarquização); fundamentando as decisões no nível de capacidade de atuação 

(habilidades e competências); usando apropriadamente a força de trabalho, 

medicamento, equipamentos, procedimentos e práticas, considerando a eficácia e o 

custo-efetividade; avaliando, sistematizando e decidindo as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; produzindo modelos e 

instrumentos de avaliação e analisar criticamente os resultados para tomada de 

decisões; decidindo com rapidez (agilização das decisões). 

3.  Comunicação: falando, lendo e escrevendo corretamente a língua portuguesa; 

lendo em inglês; reconhecendo e utilizando recursos básicos de Tecnologia da 

Informação; sabendo reconhecer e buscar compreender formas de comunicação 

alternativas não verbais e não escritas. 

4.  Liderança: compreendendo e/ou propondo políticas de trabalho para o bem estar 

da sociedade; assumindo liderança em equipe multidisciplinar, conforme a 

necessidade e a capacitação, tendo em vista o bem estar da sociedade. 
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5.  Administração e Gerenciamento: sendo capaz de administrar e gerenciar de 

forma efetiva e eficaz as informações, pessoal, recursos físicos e materiais; 

conhecendo e utilizando recursos de propaganda e marketing. 

6.  Educação  permanente: tendo consciência da necessidade de continuar o 

aprendizado de formação básica e inovações, voltado para a realidade social; 

aprendendo a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação, 

da comunidade e das futuras gerações de profissionais. 

8.5.2 - Habilidades e Competências Específicas 

O cirurgião-dentista deverá demonstrar as seguintes capacidades 

específicas para o exercício da profissão: 

1. Promover saúde em nível individual e coletivo de acordo com a realidade local;     

2. Conhecer e atuar no sistema de saúde vigente; 

3. Apresentar uma postura profissional ética e humanista durante o desenvolvimento 

de suas atividades; 

4. Atuar de modo interdisciplinar e multiprofissional, trabalhando de maneira 

articulada e com vistas a promoção de saúde tanto no âmbito privado quanto 

público; 

5. Diversificar os cenários de atuação com competências e habilidades 

concernentes ao profissional de saúde tanto no âmbito privado quanto público; 

6. Desenvolver o procedimento clínico integrando o conhecimento biológico e social 

referente ao paciente de forma integral; 

7. Realizar investigações científicas, tendo a capacidade de analisar e interpretar os 

resultados de relevantes pesquisas experimentais, epidemiológicas e clínicas; 

8. Coletar, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico; 

9. Identificar as afecções buco-maxilo-faciais prevalentes e propor e executar planos 

de tratamento adequados para cada doença; 
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10. Conhecer os aspectos anatômicos gerais básicos para a atuação odontológica, 

bem como a anatomia dental e as relações anatômicas; 

11. Conhecer e executar procedimentos operatórios odontológicos, abrangendo 

procedimentos restauradores, cirúrgicos e reabilitadores; 

12. Identificar e atuar em casos de acidentes e complicações relacionados à 

aplicação  prática odontológica; 

13. Diagnosticar as infecções oriundas do órgão dentário e do periodonto, 

conhecendo suas repercussões clínicas e o tratamento; 

14. Realizar terapias periodontias e endodônticas básicas, atuando na prevenção de 

infecções bucais e na promoção de saúde; 

15. Realizar diagnósticos e tratamentos odontológicos levando em consideração 

fatores individuais ou relacionados aos diferentes ciclos de vida; 

16. Atuar com ética, registrando adequadamente e guardando informações sigilosas 

confiadas a ele no âmbito profissional, como também, sabendo avaliar as 

informações para construção do diagnóstico; 

17. Acompanhar e agregar inovações tecnológicas a prática clínica nas variadas 

vertentes de atuação profissional. 

18. Realizar atenção integral da saúde dentro do sistema regionalizado e 

hierarquizado de referência e contra-referência, bem como trabalhar em equipe. 

8.6- Estrutura Curricular 

O planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente 

com a opção político-filosófica institucional. Ao considerar a produção acelerada do 

conhecimento e as profundas mudanças científicas e tecnológicas, a organização 

curricular coloca importantes desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva5, a discussão sobre currículo coloca duas questões 

centrais ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado 

essencial a ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo 
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análogo afirma Berticelli  ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo 

que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse modo, na 

construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de saberes que o 

outro deve aprender e na construção da identidade do aluno (BERTICELLI, Ireno 

Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.) O 

currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8). 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não 

aqueles saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz 

opções socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a 

abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. 

Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de 

espaço educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como espaço da produção do 

conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, 

da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais 

do processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, 

se constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de 

construção de consensos acerca do campo epistemológico, das práticas 

pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um processo que está 

em permanente construção, supõe retomadas e retificações. Portanto, a elaboração 

de currículos pela comunidade acadêmica, que expressem essa intencionalidade, 

pressupõe o estabelecimento de “programas de formação global, com coerência 

didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e atividades 

ordenadas.”   

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada 

concepção de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica 

específica, além do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica 

institucional. Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, 

desafios novos são trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, aos 

gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos 

pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da informação e 

mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de graduação se 
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caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir 

nelas, formando profissionais que sejam capazes de compreender e enfrentar os 

problemas cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas 

compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo 

que compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à formação do 

profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e 

atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 

Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em 

Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena (Resolução nº 01/2004) (PDI, 2014-2018). 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente:    

• Proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

• Formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do egresso 

nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à 

sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

• Compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e 

desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação para uma 

cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os valores 

democráticos;  

• Espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da 

informação;  

• Necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

• Interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

• Articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as atividades que 

favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do curso;  
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• Compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 

diferentes atividades. 

O currículo tem como premissa constituir o futuro egresso profissional no 

que tange a formação científica quanto a formação humana, que o imputa a 

responsabilidade social frente a sua profissão e sociedade. Para tanto, há que se 

garantir o cumprimento da missão institucional de: “Promover, com excelência, o 

conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, 

buscando a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável”4. 

Entende-se o currículo como campo de disputa e saberes a serem 

constituídos caracterizando uma identidade para os futuros egressos, o que envolve 

a necessidade de contextualização com a realidade e os desafios postos para 

serem enfrentados (SILVA5, 2007; UniEVANGÉLICA, 2014)6. 

Desse modo, o fundamento da estrutura curricular está pautado em 

elementos necessários para constituir a matriz e a proposta curricular do curso, a 

saber: flexibilidade; interdisciplinaridade; articulação da teoria com a prática; 

acessibilidade plena; integralização curricular e carga horária (horas relógio e horas 

aula). 

I – Flexibilidade 

Para integralização curricular, o acadêmico deve cursar todas as 

disciplinas obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em 

que esta atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo 

ou no período máximo previsto no PPC do curso. Dentro deste princípio, os 

acadêmicos tem oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização curricular, 

podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e realizar cursos especiais de 

extensão para eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 

atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre 

                                                           
4
 Centro Universitário UniEVANGÉLICA. Projeto de Desenvolvimento Institucional 2014-2018. p. 48. 

5
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 3.ed. Belo 

Horizonte: autêntica, 2007. 
6
 Centro Universitário UniEVANGÉLICA. Projeto de Desenvolvimento Institucional 2014-2018. p.48. 
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as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de 

extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar 

da comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes curriculares, disciplinas 

optativas que viabilizam a abordagem de temas emergentes, ao longo dos 

percursos formativos. Outra prática de flexibilização consiste no aproveitamento de 

estudos realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante critérios de 

avaliação. Eventos científicos são realizados com abordagens inovadoras e atuais. 

Nas DCNO CNE/CES 3/2002 (BRASIL, 2002) está previsto referente a 

flexibilidade que,  

Art. 10 § 2º O Currículo do Curso de Graduação em Odontologia poderá 

incluir aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e 

conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do curso, a 

flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e 

expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região.  

Ainda se apresenta como proposta quanto a flexibilidade no Art. 10 

parágrafo único (BRASIL, 2002) como,  

É importante e conveniente que a estrutura curricular do curso, preservada 

a sua articulação, contemple mecanismos capazes de lhe conferir um grau 

de flexibilidade que permita ao estudante desenvolver/trabalhar vocações, 

interesses e potenciais específicos (individuais). 

A flexibilidade curricular indica oportunizar outras aprendizagens, que 

está como proposta na DCNO para melhor preparar para o mercado de trabalho, o 

que implica na construção de trajetória acadêmica singular com outras 

possibilidades para além das disciplinas obrigatórias. 

Levando em consideração o que é posto por Catani; Oliveira; Dourado 

(2001, p.77)  

[...] a questão da flexibilização curricular era vista como possibilidade de 

‘oxigenação’ dos componentes curriculares e, consequentemente como 

expressão do projeto acadêmico de formação de cada IES, não se 

reduzindo às demandas e parâmetros do mercado. 

Em que pese a discussão apresentada na literatura, a inserção no 

mercado de trabalho é um dos pressupostos, no entanto há uma ampliação no 

curso contemplando as habilidades e competências previstas nas DCNO 
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objetivando a formação científico-cultural do acadêmico, no sentido do cumprimento 

da função da educação superior7.  

Esta flexibilização se põe em exercício no Curso de Odontologia por meio 

das disciplinas optativas previstas na matriz curricular, em atividades 

complementares, no aproveitamento de disciplinas de outros cursos feitos, na 

internacionalização e mobilidade estudantil, na escolha por um objeto de pesquisa 

para o trabalho de conclusão de curso, nos projetos de iniciação científica, e 

estímulo ao exercício da pesquisa com produção de trabalhos acadêmicos inserido 

na diversificação das atividades complementares em diferentes categorias. Todas 

estas atividades implicam em interface do aprendizado curricular com as diferentes 

realidades a serem vivenciadas, o que permite “[...] desenvolver/trabalhar vocações, 

interesses e potenciais específicos (individuais)”, conforme proposto nas DCNO8. 

As disciplinas optativas previstas em matriz curricular a serem ofertadas 

no curso de Odontologia são: Cirurgia Periodontal; Urgência em Odontologia; Dor 

Orofacial; Reabilitação Funcional e Estética; Diagnóstico; Cirurgia Bucal. Além das 

disciplinas ofertadas no curso foi realizado um estudo de disciplinas em outros 

cursos de graduação possíveis de serem cursadas, que não dependessem de pré-

requisito, levando em consideração que uma disciplina ofertada em outro curso 

propicia uma ampliação do conhecimento na sua formação, cumprindo assim a 

função da educação superior, lócus da formação humana e reflexiva.  

Há também espaços de flexibilidade propostos por meio de previsão de 

carga horária destinada as atividades complementares, possíveis de serem 

realizadas mediante a compatibilidade e adequação da carga horária do curso, para 

que se oportunize ao futuro egresso a diversificação de experiências acadêmicas na 

sua formação profissional.   

                                                           
7
 A Educação Superior é marcado por um período de transição em que se exigem outras habilidades e 

competências voltadas para “[..]  o compromisso formativo da Universidade” (ENRICONE, 2007, p.145) 
ENRICONE, D. A Universidade e a Aprendizagem da Docência. In: CUNHA, M. I. da. Reflexões e práticas em 
pedagogia universitária. São Paulo: Papirus, 2007. cap. 9, p. 145-160. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a formação na Universidade pressupõe 
promoção da cultura, formação para cidadania, formação profissional, produção e difusão do conhecimento, e 
extensão (BRASIL, 1996) BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. 
8
 DCNO. Art. 10 (2002). 
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Contempla-se como flexibilidade também o aproveitamento de estudos 

de disciplinas cursadas em outros cursos desde que contemple, minimamente, 75% 

da carga horária e conteúdo; ou adaptação, seja de carga horária ou conteúdo. 

A Internacionalização e mobilidade estudantil é outra possibilidade de 

flexibilização curricular institucionalizado no NAI, em que há oportunidade de 

desenvolver as vocações e interesses individuais. 

Há também o fato da escolha por um objeto de pesquisa para o trabalho 

de curso, nos projetos de iniciação científica, e estímulo ao exercício da pesquisa 

com produção de trabalhos acadêmicos. Neste sentido, se prevê formação com 

sólida base científica e tecnológica, que se dá por meio da instrumentalização da 

pesquisa que permeia todo o curso. 

II – Interdisciplinaridade 

 A interdisciplinaridade está permeada na proposta de formação do 

curso de Odontologia pela própria integração promovida entre as disciplinas do 

semestre (eixo horizontal) e as demais ao longo do curso (eixo vertical), o que 

repercute em um profissional reflexivo e que se debruça a pensar as demandas 

postas no cotidiano do cirurgião-dentista, pelas ações propostas no curso (vide 

estratégias de ensino-aprendizagem e procedimentos de avaliação do curso – 

principalmente o encontro interdisciplinar e as demais estratégias de ensino-

aprendizagem e avaliação). Além da articulação com outros cursos que propicie 

interligar o conhecimento das áreas, os solidificando de forma a promover uma 

formação que culmine em trabalho de equipe, feito de modo multi, inter ou 

transdisciplinar. Considera-se para efeito do que vem sendo desenvolvido entre os 

cursos uma mobilização que tem concretizado a interdisciplinaridade, buscando-se 

avançar para o transdisciplinar, no sentido de produção do conhecimento. 

 As articulações são: 

Geriatria – envolve os seguintes cursos: Educação Física, Fisioterapia e 

Odontologia; com ações ora teórico-práticas (circuito do idoso vinculado a projeto de 

extensão entre estes cursos), ora estudo de caso clínico. 

Hebiatria - envolve os seguintes cursos: Psicologia e Odontologia  
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Saúde Coletiva (Histórico das Políticas Públicas de Saúde no Brasil e Política 

Nacional de Atenção Básica) – envolve os seguintes cursos: Medicina e 

Odontologia; com ações ora teórico-práticas (estágio conjunto com apresentação 

oral), ora em estudos teóricos em formato de debate.  

Emergências Médicas – envolve os seguintes cursos: Educação Física e 

Odontologia; com ações teórico-práticas (simulação de primeiros socorros em 

manequim).. 

Farmacologia – envolve os seguintes cursos: Farmácia e Odontologia; com estudos 

teóricos em formato de debate, a partir de caso clínico. 

Plano de Negócios no consultório odontológico – envolve os seguintes cursos: 

Odontologia e Administração; com ações teórico-práticas (desenvolvimento de plano 

de negócios). 

Disfunção Têmporo-Mandibular (DTM) e Dor – envolve os seguintes cursos: 

Odontologia e Fisioterapia; com ações teórico-práticas, a partir de casos clínicos 

desenvolvidos na Clínica Odontológica de Ensino. 

Saúde da Criança – envolve os seguintes cursos: Odontologia e Psicologia; com 

ações teórico-práticas, a partir de debate teórico de caso clínico vivenciado no 

espaço de aprendizagem de uma brinquedoteca articulada com o atendimento 

integral a saúde da criança. 

Saúde do Adolescente – envolve os seguintes cursos: Odontologia e Psicologia; 

com ações teórico-práticas, a partir de debate teórico de caso clínico vivenciado no 

espaço de aprendizagem. 

Saúde Coletiva (Educação em Saúde) – envolve os seguintes cursos: Odontologia e 

Pedagogia; com ações teórico-práticas (produção de recursos educativos para 

abordagem da comunidade de acordo com cada realidade).  

Conforme ressalta as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da 

área de saúde o egresso deve ter a competência e habilidade para atuar 

interdisciplinarmente na prevenção, promoção, proteção e a reabilitação da saúde. 

A proposta leva em consideração também a importância do diálogo entre 
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profissionais de diferentes áreas que se somam dentro de uma equipe em busca de 

construir ações coletivas visando a qualidade de vida da comunidade. 

III – Articulação Teórico-Prática  

As disciplinas estão distribuídas nos eixos teóricos (eixo A Ciências 

Biológicas e da Saúde, eixo B Ciências Humanas e Sociais, eixo C Ciências 

Odontológicas) e eixo metodológico (eixo D Investigação Científica) (Quadro 3) e há 

uma articulação teórico-prática desenvolvida ao longo das disciplinas, corroborada 

pela interdisciplinaridade proposta tanto entre as disciplinas do semestre (eixo 

horizontal - Quadro 4) quanto a articulação entre as disciplinas dos semestres 

subsequentes (eixo vertical – Quadro 5). Sendo que para verificação do 

cumprimento do eixo transversal são realizados mapas conceituais como exercícios 

dinâmicos articulando tanto os conteúdos ministrados no semestre, quanto o dos 

semestres anteriores; e para verificação do eixo longitudinal são realizados como 

um exercício também dinâmico fluxogramas9 por área, frente ao que está proposto 

no quadro interdisciplinar (vide item ementas e bibliografias). 

Cabe destaque ainda quanto a articulação teórico-prática a importância 

da compreensão da sociedade contemporânea, no enfrentamento da realidade 

posta pelas demandas sociais, perceptíveis na reflexão teórica mediante práticas de 

estágio para cumprimento do perfil do egresso/profissional. Há a necessidade de 

que haja práxis com o encontro entre a teoria e prática, para que o acadêmico 

apresente formação integral (Vide item metodologia). 

                                                           
9
  Vide em Apêndice exemplo de fluxograma de articulação de conteúdos intradisciplinar e interdisciplinar 

(Apêndice 2). 
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Quadro 3 – Representação esquemática da formação das disciplinas, a partir dos eixos 

teóricos/metodológico norteadores. 

EIXO A 
Ciências Biológicas e da Saúde – 

04 disciplinas 

EIXO B 
Ciências Humanas e Sociais – 13 

disciplinas 

EIXO C 
Ciências Odontológicas – 36 

disciplinas 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 
Fundamento Biológico III 
Morfologia e Escultura Dental 
 

Orientação profissional I 
Orientação profissional II 
Orientação profissional III 
Orientação profissional IV 
Orientação profissional V 
Orientação profissional VI 
 
 
Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde I 
Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde II 
Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde III 
Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde IV 
Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde V 
Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde VI 
 
 
Cidadania, Ética e Religiosidade 

Pré-Clínica I 
Pré-Clínica II 
Pré-Clínica III 
Clínica Integrada I 
Clínica Integrada II 
Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Clínica de diagnóstico 
Ortodontia Preventiva I e II 
 
Odontologia do trabalho 
Odontologia hospitalar 
 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Odontogeriatria 
 
Radiologia 
Semiologia 
Dentística I, II e III  
Periodontia I, II e III  
Prótese Dentária I, II e III 
Cirurgia I e II 
Endodontia I e II 
Oclusão 
Estomatopatologia 
Pré Internato Odontológico 
Internato Odontológico 

EIXO  D 
Eixo metodológico/disciplinas 

Investigação Científica – 8 disciplinas 

Língua Portuguesa 
 Metodologia do Trabalho Científico 

Base Científica 
Pesquisa Científica I 
Pesquisa Científica II 
Produção Científica I 
Produção Científica II 
Produção Científica III 

Disciplina Optativa 

Eixo A ou Eixo B ou Eixo C= flexibilidade curricular 
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Quadro 4 – Representação esquemática a partir dos eixos teóricos/metodológico norteadores indicando o 
eixo transversal (articulação teoria/prática).   

P. Eixos teóricos A, B, C 
Eixo metodológico D 

Eixo vertical 
(Formação/período) 

1
º 

p
e

rí
o

d
o
 

6
 d

is
c
ip

lin
a

s
 A Fundamento Biológico I Iniciação profissional 

A Morfologia e Escultura Dental 

B Orientação profissional I 

B PIPPS I 

C Pré-Clínica I 

D Língua Portuguesa 

2
º 

p
e

rí
o

d
o
 

9
 d

is
c
ip

lin
a

s
 

A Fundamento Biológico II Promoção de Saúde,Prevenção em 
Saúde e Educação em Saúde e 

Propedêutica Clínica  
 

B Orientação profissional II 

B PIPPS II 

C Pré-Clínica II 

C Radiologia 

C Semiologia 

C Dentística I  

C Periodontia I  

D Metodologia do Trabalho Científico 

3
º 

p
e

rí
o

d
o
 

1
0

 d
is

c
ip

lin
a
s
 

A Fundamento Biológico III Atenção Básica e 
Diagnóstico  B Orientação profissional III 

B PIPPS III
10

 

B Cidadania, Ética e Religiosidade 

C Pré-Clínica III 

C Oclusão 

C Estomatopatologia 

C Dentística II  

C Periodontia II 

D Base Científica 

4
º 

p
e

rí
o

d
o
 

8
 d

is
c
ip

lin
a

s
 

B Orientação profissional IV Atenção Básica e Secundária na 
Proteção da Saúde  B PIPPS IV

11
 

B Clínica Integrada I 

C Prótese Dentária I 

C Endodontia I 

C Dentística III  

C Periodontia III 

D Pesquisa Científica I 

5
º 

p
e

rí
o

d
o
 

7
 d

is
c
ip

lin
a

s
 

B Orientação profissional V
12

 Saúde da Família e Reabilitação da 
Saúde B PIPPS V 

C Clínica Integrada II 

C Endodontia II  

C Prótese Dentária II  

C Cirurgia I  

D Pesquisa Científica II 

6
º 

p
e

rí
o

d
o
 

6
 d

is
c
ip

lin
a

s
 B Orientação profissional VI Saúde Coletiva/Gestão em Saúde e 

Reabilitação da Saúde B PIPPS VI 

C Clínica Integrada III 

C Cirurgia II 

C Prótese Dentária III 

D Produção Científica I 

7
º 

p
e

rí
o

d
o
 

5
 d

is
c
ip

lin
a

s
 

B Odontologia do Trabalho Sistema de Saúde e Reabilitação da 
Saúde C Clínica Integrada IV 

C Odontologia Pediátrica I  

C Ortodontia  preventiva I  

D Produção Científica II 

8
º 

p
e

rí
o

d
o
 

6
 d

is
c
ip

lin
a

s
 

  

C Odontologia Pediátrica II Sistema de Saúde e Reabilitação da 
Saúde C Ortodontia preventiva II 

C Odontohebiatria 

C Clínica Integrada V 

D Produção Científica III 

                                                           
10 

Inserção da temática de Política de Educação Ambiental ao currículo dos cursos superiores. Atendendo ao Decreto 4.281/2002. 
11

 Inserção da temática de Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Atendendo a Resolução CNE/CP 01, de 17 de junho de 2014. 
Diretrizes Nacionais para Educação para Direitos Humanos. Atendendo a Resolução CNE/CP 01, de 30 de maio de 2012. 
12

 Inserção da disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Atendendo ao Decreto 5.626/2005. 
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9
º 

p
e

rí
o

d
o
 

5
 d

is
c
ip

lin
a

s
 

C Clínica de Diagnóstico Sistema de Saúde e Reabilitação da 
Saúde C Odontogeriatria 

C Odontologia Hospitalar 

A B C Optativa 

C Pré-Internato Odontológico 

1
0

º 
p

e
rí

o
d

o
 

1
 d

is
c
ip

lin
a
 

 

C Internato Odontológico Sistema de Saúde e Reabilitação da 
Saúde 
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Quadro 5 – Representação esquemática a partir dos eixos teóricos/metodológico norteadores indicando o eixo longitudinal (articulação teoria/prática). 

1º per. 2º per. 3º per. 4º per. 5º per. 6º per. 7º per. 8º per. 9º per. 10º per. 

Fundamento Biológico Prática  
Prática 

 
 
Prática 

 
 
 
Prática 

 
 
 
 
Prática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria/ 
Prática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria/ 
Prática 

 Orientação 
profissional/PIPPS 

Propedêutica Clínica 

Teoria Fundamento Biológico 

 Orientação 
profissional/PIPPS 

Propedêutica Clínica 

Teoria Fundamento Biológico 

Orientação 
profissional/PIPPS 

Clínica 
Atenção Básica 

Teoria Orientação 
profissional/PIPPS 

Clínica 
Atenção Básica 

Atenção Secundária 
(Fundamento Biológico)  

Teoria Orientação 
profissional/PIPPS 

Clínica 
Atenção Secundária 

(Fundamento Biológico) 

Teoria Clínica 
Atenção Secundária 

(Fundamento Biológico / 
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Orientação 

profissional/PIPPS) 

Teoria Clínica 
Atenção Secundária 

Atenção Terciária 
(Fundamento Biológico / 

Orientação 
profissional/PIPPS) 

Clínica 
Atenção Secundária 

Atenção Terciária 
(Fundamento Biológico / 

Orientação 
profissional/PIPPS) 

Clínica 
Atenção Básica 

Atenção Secundária 
Atenção Terciária 

(Fundamento Biológico / 
Orientação 

profissional/PIPPS) 

Perfil do egresso/profissional 
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Assim, ao longo dos períodos a teoria vai sendo incorporada na 

prática. Há uma articulação entre teoria e prática com o desenvolvimento das 

atividades de estágio com complexidade crescente, ao longo do processo de 

formação do cirurgião-dentista (Brasil, 2002, Art.7º). Durante a execução das 

atividades nas disciplinas há desde práticas laboratoriais, estudo de caso 

clínico simulado, estudo de caso clínico do paciente. Para esta complexidade 

crescente foram elaborados guia prático de resgate teórico para nortear as 

práticas clínicas previamente ao atendimento do paciente. Essa retomada 

articula a teoria e prática no complexo desenvolvido da práxis em odontologia 

com abordagem de complexidade crescente, ao longo das disciplinas clínicas, 

pré-internato odontológico, e internato odontológico. 

Cabe ressaltar a relevância da organização dos conteúdos. De 

acordo com Carvalho e Kriger (2006, p.76) “A organização destes conteúdos 

deverá estar articulada em dois sentidos: no sentido vertical ou diacrônico; no 

sentido horizontal ou sincrônica”. Consideramos o sentido horizontal como 

transversal (Quadro 3), o eixo principal a ser cumprido no semestre e o sentido 

vertical como longitudinal (Quadro 4) com crescente grau de complexidade dos 

conteúdos e articulação teórico-prática ao longo dos períodos do curso.  

IV – Acessibilidade Plena  

A acessibilidade plena  se inscreve na discussão mais ampla do 

direito de todos à educação e na igualdade de oportunidades de acesso e 

permanência, com sucesso, nessa etapa de ensino. 

Neste sentido, o curso de Odontologia encontra apoio no Núcleo de 

Acessibilidade que se encontra disponível no Centro Universitário de Anápolis 

no Bloco B, Sala 311,  cujas responsabilidades são a elaboração de um plano 

de acessibilidade institucional, um manual de acessibilidade e oferecer serviços 

e equipamentos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, além de 

apoiar as ações dentro dos cursos de graduação. 

 Pressupõe-se que, para execução das ações de acessibilidade, são 

necessárias medidas que extrapolem a dimensão arquitetônica e abranjam o 

campo legal, curricular, práticas avaliativas, metodológicas, dentre outras. 
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Dotar o curso de Odontologia de condições de acessibilidade é materializar os 

princípios da inclusão educacional que implicam em assegurar não só o 

acesso, mas condições plenas de participação e aprendizagem a todos os 

estudantes, especiais ou não (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Referenciais de acessibilidade na 

educação superior e a avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da 

educação superior (SINAES), 2013).  

 Isto posto,  a acessibilidade deve ser entendida em seu amplo 

espectro a saber: acessibilidade arquitetônica, pedagógica e atitudinal, 

comunicacional e digital (INEP, 2013). 

Acessibilidade arquitetônica 

A acessibilidade arquitetônica prevê:  

“Condição para utilização com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida” (INEP, 2016, p. 57). 
 

O curso de Odontologia está preparado para atender a 

acessibilidade arquitetônica aos acadêmicos, técnicos e comunidade com a 

reserva de vagas de estacionamento para deficientes, ausência de barreiras 

arquitetônicas que limitem a circulação, rampas de acesso com corrimão e  

sinalizadas com piso tátil, corredores de acesso as salas de aula, laboratórios, 

Clínica Odontológica de Ensino (COE) e lanchonete com a presença de piso 

tátil. As portas e banheiros possuem espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeiras de rodas. As dependências do curso contam com  lavabos, 

bebedouros e guiches de atendimento ao acadêmicos em altura acessível aos 

usuários de cadeira de rodas. Há, ainda, a presença de elevador na COE, 1º 

andar (térreo),  que dá acesso ao Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), 2º 

andar. 

A COE está equipada com Postos de Trabalho Odontológicos (PTO) 

que possibilitam o atendimento do paciente cadeirante na sua própria cadeira a 

partir da giroversão do encosto do PTO (Imagem 11). O acadêmico cadeirante 
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também tem assegurado o seu acesso ao PTO, bem como movimentar-se 

dentro do espaço do box(Imagem 11). Acionamento das canetas de alta e 

baixa rotações, necessárias para o atendimento dos pacientes, ocorreá por 

acionamento manual através de válvulas. Os laboratórios de ensino e de 

habilidades estão adaptados para cadeirantes acessarem todas as bancadas e 

terem condição de estudar e realizar as atividades práticas. 

 
 

 

 

 

 

 

Imagem 11 – Paciente Cadeirante sendo Atendida na Própria Cadeira com a Giroversão do 
Encosto 

Acessibilidade pedagógica e atitudinal 

A acessibilidade pedagógica e atitudinal é compreendida como 

possibilidade de se desenvolver no curso um ambiente em que haja percepção 

do outro, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações 

impulsionando a remoção de barreiras, seja no âmbito relacional ou 

pedagógico a partir da compreensão sobre as metodologias e técnicas de 

estudo na atuação docente, frente a sua concepção de conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional (INEP, 2015, p. 44).  

Visando combater e melhorar a percepção dos discentes sobre 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações impulsionando a 

remoção de barreiras, principalmente em relação a comunidade e ao paciente,  

trabalha-se com estes temas no decorrer de todas as disciplinas do curso, 

sendo feita de forma bem específica nas disciplinas de saúde coletiva – PIPPS 

II e Orientação Profissional I, II e V. 

Para além, no curso de Odontologia, idealizado  e executado pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e NAPEDD (Apêndice 3) educação 

permanente dos docentes em Seminários de Práticas Docentes no início e ao 
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final de cada semestre, para planejamento acadêmico e para retomada das 

concepções de ensino, do mundo da educação superior, conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional, no sentido de que não haja 

barreiras entre corpo docente e discente no desenvolvimento do processo 

formativo do egresso profissional cirurgião-dentista.  

Cabe destaque quanto a acessibilidade pedagógica e atitudinal, que 

acontece para além do cotidiano no interior do curso de Odontologia, com o 

NAPEDD que é composto pela direção, psicológa e cirurgiã-dentista, e demais 

professores coordenadores de área, a saber:  básica, diagnóstico, dentística, 

periodontia, cirurgia, endodontia, prótese dentária, ciclo de vida, orientação 

profissional, saúde coletiva, pesquisa, e Clínica que tem, dentre outros 

objetivos, apoiar os discentes durante o desenvolvimento das disciplinas no 

semestre letivo.  

O NAPEDD trabalha com atendimento individual e coletivo a partir 

das necessidades acadêmicas de cada turma. Identifica as limitações dos 

estudantes, físicas, visuais, auditivas, de défcit cognitivo ou psicológico e 

estudantes com altas habilidades e superdotação e promove atenção especial, 

com adqueção da infraestrutura, disponibilização de intérpretes de LIBRAS, 

orientações psicológicas e atendimento individualizado aos acadêmicos. 

Outras atividades desenvolvidadas junto ao corpo discente que 

propiciam a formação com acessibilidade pedagógica, são: apresentação dos 

planos de ensino no início do semestre letivo; retomadas de conteúdo previstas 

no plano de ensino entre uma semana letiva e a próxima semana letiva; mostra 

cultural do curso de Odontologia; evento científico Integração/Jornada 

Acadêmica-CIPEEX; Ligas acadêmicas; monitorias; interdisciplinaridade 

intracurso, encontros interdisciplinares que  culminam no processo avaliativo 

O.S.C.E.; distribuição de planos de estudo coletivos no início do semestre; 

orientação do processo de estudo individual e em grupo; postagem de estudos 

dirigidos interdisciplinares de todos os conteúdos das disciplinas do período, no 

sistema acadêmico Lyceum, no início do semestre letivo; além de grandes 

projetos extensionistas como Ciranda, Uma Semana para Jesus, Projeto 

Amazônia e demais projetos vinculados a saúde coletiva. 
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Acessibilidade nas Comunicações e Acessibilidade Digital 

A acessibilidade nas comunicações e acessibilidade digital estão 

relacionadas a comunicação interpessoal que envolve o face a face e a 

LIBRAS, bem como a acessibilidade escrita e acessibilidade virtual com a 

informação em formatos alternativos (INEP, 2016, p.57). 

No curso de Odontologia a comunicação interpessoal face a face é 

desenvolvida em todos os espaços do curso e entre os atores institucionais 

(Acadêmicos, Técnicos Administrativos, Docentes, Gestão do Curso, Pró-

Reitoria e Reitoria), sendo ensinada a LIBRAS em disciplina própria 

(Orientação Profissional V) para que seja utilizada quando necessário. 

Quanto a acessibilidade escrita  pode-se afirmar que ficam 

disponíveis material físico na biblioteca institucional, bem como a 

acessibilidade digital  ao ter disponível para utilização laboratório de 

informática; biblioteca virtual; site institucional que possui informações 

referentes ao curso e disponibiliza um sistema acadêmico com registros 

referentes ao mesmo denominado sistema acadêmico Lyceum. 

Ainda quanto a acessibilidade digital fica disponível aos acadêmicos 

vários terminais equipados com computadores distribuídos em  oito laboratórios 

de informática e biblioteca e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que é 

uma plataforma online utilizada pelas disciplinas da área saúde coletiva 

(Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde) como apoio para 

registro das atividades de estágio e comunicação entre docentes e acadêmicos 

destas disciplinas. 

V – Integralização Curricular e Carga Horária  

Para integralização curricular faz-se necessário cumprir as horas de 

atividades complementares que representam 100 (cem) horas, de acordo com 

regulamento próprio, para que junto a carga-horária das disciplinas do curso, 

mediante aprovação por frequência e nota, de 4940 horas aula (4.116 horas 

relógio) referentes as disciplinas obrigatórias (61 disciplinas) e uma disciplina 
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optativa ofertada no curso, totalizando 62 disciplinas, que perfazem 5040 horas 

aula (4.200 horas relógio).  

Cabe ressaltar que o tempo mínimo para a integralização é de 10 

semestres ao longo de 20 semanas, em cada semestre, sendo que não 

ultrapasse 34 horas-aula semanais, o que permite para além das horas-aula 

cumpridas nas disciplinas, que seja possível o cumprimento das atividades 

complementares nos demais períodos de tempo. 

8.6.1- Matriz Curricular 

A matriz curricular 2017.2 é resultado de uma ampla discussão da 

direção do curso e NDE com o objetivo de redirecionar as cargas horárias de 

algumas disciplinas para as Clínicas Integradas, que na matriz anterior 

estavam com cargas horárias ímpares. Além das limitações de cargas horárias 

as disciplinas optativas do nono período geraram inquietação devido a 

repetição de conteúdos vinculados às ações de Saúde Coletiva, ao invés de 

opções com os temas mais atuais e práticos da Odontologia. 

O curso de Odontologia propôs da matriz 2017.2 à PROACAD a que 

a aceitou na íntegra. Para além, o CAS aprovou a reformulação da disciplina de 

Cultura religiosa que ocorre no terceiro período que passa a chamar-se 

Cidadania, Ética e Espiritualidade com manutenção da carga horária e período 

(Resolução CAS, nº 4 de 10 de maio de 2017). 

Segue a matriz curricular com as disciplinas distribuídas por eixos 

teóricos (Quadro 6) e a matriz curricular com informações referentes ao Pré-

requisito e ao co-requisito (Quadro 7). 
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Quadro 6 – Matriz curricular representada em número de disciplinas por período 
 

P. E. Disciplinas CH T P Total= 
5040

13
 

C. Total=25
2 

1
º 

p
e

rí
o

d
o

 

6
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 A Fundamento Biológico I 200 120 80 

520 

10 

26 

A Morfologia e Escultura Dental 60 20 40 3 

B Orientação profissional I 40 40 0 2 

B PIPPS I 60 40 20 3 

C Pré-Clínica I 80 60 20 4 

D Língua Portuguesa 80 80 0 4 

2
º 

p
e

rí
o

d
o

 

9
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 

A Fundamento Biológico II 140 80 60 

660 

7 

33 

B Orientação profissional II 40 40 0 2 

B PIPPS II 60 40 20 3 

C Pré-Clínica II 80 60 20 4 

C Radiologia 80 40 40 4 

C Semiologia 60 40 20 3 

C Dentística I  80 40 40 4 

C Periodontia I  80 60 20 4 

D Metodologia do Trabalho 
Científico 

40 40 0 2 

3
º 

p
e

rí
o

d
o

 

 d
is

c
ip

li
n

a
s
 

A Fundamento Biológico III 100 80 20 

660 

5 

33 

B Orientação profissional III 40 40 0 2 

B PIPPS III
14

 60 40 20 3 

B Cidadania, Ética e 
Espiritualidade 

40 40 0 2 

C Pré-Clínica III 80 20 60 4 

C Oclusão 60 40 20 3 

C Estomatopatologia 80 60 20 4 

C Dentística II  80 40 40 4 

C Periodontia II 80 60 20 4 

D Base Científica 40 40 0 2 

4
º 

p
e

rí
o

d
o

 

8
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 

B Orientação profissional IV 40 40 0 

500 

2 

25 

B PIPPS IV
15

 60 40 20 3 

B Clínica Integrada I 120 40 80 6 

C Prótese I 80 40 40 4 

C Endodontia I 80 40 40 4 

C Dentística III  40 20 20 2 

C Periodontia III 40 40 0 2 

D Pesquisa Científica I 40 40 0 2 

5
º 

p
e

rí
o

d
o

 

7
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 B Orientação profissional V

16
 40 40 0 

560 

2 

28 

B PIPPS V 60 40 20 3 

C Clínica Integrada II 200 40 160 10 

C Endodontia II  80 40 40 4 

C Prótese II  80 40 40 4 

C Cirurgia I  80 60 20 4 

D Pesquisa Científica II 20 20 20 2 

6
º 

p
e

rí
o

d
o

 

6
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 B Orientação profissional VI 40 40 0 

440 

2 

22 

B PIPPS VI 40 40 0 2 

C Clínica Integrada III 200 40 160 10 

C Cirurgia II 60 60 0 4 

C Prótese III 80 40 40 4 

D Produção Científica I 20 20 0 1 

7
º p e
r

ío d o
 

5
 

d
i

s
c ip li n a
s
 

B Odontologia do Trabalho 20 20 0  1  

                                                           
13

 4940h/a (50minutos)+100h/a (atividade complementar)= 5040h/a (50minutos)= 4200horas-
relógio(60minutos). Atendendo Resolução CNE/CES 04/2009. 
14

 Inserção da temática de Política de Educação Ambiental ao currículo dos cursos superiores. Atendendo 
ao Decreto 4.281/2002. 
15

 Inserção da temática  sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Atendendo a Resolução CNE/CP 
01, de 17 de junho de 2014. 
Diretrizes Nacionais para Educação para Direitos Humanos. Atendendo a Resolução CNE/CP 01, de 30 
de maio de 2012. 
16

 Inserção da disciplina LIBRAS. Atendendo ao Decreto 5.626/2005. 
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C Clínica Integrada IV 200 40 160 

380 

10 

19 
C Odontologia Pediátrica I  80 40 40 4 

C Ortodontia  Preventiva I  60 40 20 3 

D Produção Científica II 20 20 0 1 

8
º 

p
e

rí
o

d
o

 

6
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 

  

C Odontologia Pediátrica II 80 40 40 

380 

4 

19 

C Ortodontia Preventiva II 60 20 40 3 

C Odontohebiatria 20 20 0 1 

C Clínica Integrada V 200 40 160 9 

D Produção Científica III 20 20 0 1 

9
º 

p
e

rí
o

d
o

 

5
 d

is
c
ip

li
n

a
s
 

C Clínica de Diagnóstico 80 0 80  
 
 

400 

4  
 
 

20 

C Odontogeriatria 40 40 0 2 

C Odontologia Hospitalar 40 20 20 2 

A B C Optativa 80 40 40 4 

C Pré-Internato Odontológico 160 0 160 8 

1
0

º 
p

e
rí

o
d

o
 

1
 d

is
c
ip

li
n

a
 

 

C Internato Odontológico 440 0 440 440 22 22 
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 Quadro 7 – Matriz curricular representada com pré-requisito e co-requisito. 
  

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

1º PERÍODO 
Pré-Req Co-Req 

Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

1. Fundamento Biológico I -- -- 6 4 10 120 80 200 

2. Língua Portuguesa -- -- 4 0 4 80 0 80 
3. Morfologia e Escultura 

Dental 
-- -- 

1 2 3 20 40 60 

4. Orientação Profissional I -- -- 2 0 2 40 0 40 

5. Pré-Clínica I -- -- 3 1 4 60 20 80 
6. Projeto Interdisciplinar de 

Políticas Públicas de Saúde 
I 

-- 
 

-- 

2 1 3 40 20 60 

TOTAL   18 8 26 367 153 520 

 
  

      2º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

7. Dentística I 

-- 1. Fundamento Biológico I 

2 2 4 40 40 80 
3. Morfologia e Escultura 
Dental 

8. Fundamento Biológico II 1. Fundamento Biológico I -- 4 3 7 80 60 140 
9. Metodologia do Trabalho 

Científico 
-- -- 

2 0 2 40 0 40 

10. Orientação Profissional II -- -- 2 0 2 40 0 40 

11. Pré-Clínica II -- 5. Pré-Clínica I 3 1 4 60 20 80 

12. Periodontia I 

-- 1. Fundamento Biológico I 

3 1 4 60 20 80 
3. Morfologia e Escultura 
Dental 

13. Projeto Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de Saúde 
II 

-- -- 

2 1 3 40 20 60 

14. Radiologia 
-- -- 

2 2 4 40 40 80 

15. Semiologia -- -- 2 1 3 40 20 60 

TOTAL   22 11 33 440 220 660 

 
  

      3º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

16. Base Científica -- -- 2 0 2 40 0 40 
17. Cidadania, Ética e 

Espiritualidade 
-- -- 

2 0 2 40 0 40 

18. Dentística II -- 7. Dentística I 2 2 4 40 40 80 

19. Estomatopatologia 15.Semiologia -- 3 1 4 60 20 80 

20. Fundamento Biológico III 

1.Fundamento Biológico I  
-- 
 4 1 5 80 20 100 

8. Fundamento Biológico II 

1. Oclusão 

1. Fundamento Biológico I  
 

-- 

2 1 3 40 20 60 

3. Morfologia e Escultura 
Dental 

8. Fundamento Biológico II 

2. Orientação Profissional III -- -- 2 0 2 40 0 40 

3. Periodontia II 

-- 8. Fundamento Biológico II 

3 1 4 60 20 80 12. Periodontia I 

4. Pré-Clínica III 

15. Semiologia 5. Pré-Clínica I 

1 3 4 20 60 80 14. Radiologia 11. Pré-Clínica II 

5. Projeto Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de Saúde 
III 

-- -- 

2 1 3 40 20 60 

TOTAL   23 10 33 460 200 660 

 
  

      4º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

6. Clínica Integrada I 

20. Fundamento Biológico 
III 

-- 

2 4 6 40 80 120 24. Pré Clínica III 

18. Dentística II 

23. Periodontia II 

7. Dentística III 

7. Dentística I -- 
1 1 2 20 20 40 

18. Dentística II 

8. Endodontia I 

3. Morfologia e Escultura 
Dental 

 
-- 2 2 4 40 40 80 

14. Radiologia 

9. Orientação Profissional IV -- 22. Orientação Profissional 2 0 2 40 0 40 
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III 

10. Periodontia III 

12. Periodontia I 20. Fundamento Biológico 
III 

2 0 2 40 0 40 
23. Periodontia II 

11. Pesquisa Científica I 16. Base Científica -- 2 0 2 40 0 40 
12. Projeto Interdisciplinar de 

Políticas Públicas de Saúde 
IV 

-- -- 

2 1 3 40 20 60 
13. Prótese Dentária I 21. Oclusão -- 2 2 4 40 40 80 

TOTAL   15 10 25 300 200 500 

 
  

      
5º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

14. Cirurgia I 
20. Fundamento Biológico 
III 

-- 
3 1 4 60 20 80 

15. Clínica Integrada II 33. Prótese Dentária I 
26. Clínica Integrada I 

2 8 10 40 160 200 

16. Endodontia II 
28. Endodontia I -- 

2 2 4 40 40 80 

17. Orientação Profissional V 

 
 

-- 

22. Orientação Profissional 
III 

 
2 
  

0 2 40 0 40 
29. Orientação Profissional 
IV 

18. Pesquisa Científica II 
31. Pesquisa Científica I -- 

1 0 1 20 0 20 

19. Projeto Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de Saúde 
V 

-- -- 

2 1 3 40 20 60 

20. Prótese Dentária II 
21. Oclusão 33. Prótese Dentária I 

2 2 4 40 40 80 

TOTAL   14 14 28 280 280 560 
         

6º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

21. Cirurgia II 34. Cirurgia I -- 3 0 3 60 0 60 

22. Clínica Integrada III 

33. Prótese Dentária I 

35. Clínica Integrada II 2 8 10 40 160 200 36. Endodontia II 

40. Prótese Dentária II 

23. Orientação Profissional VI 
 

-- 

22. Orientação Profissional 
III 

2 0 2 40 0 40 
29. Orientação Profissional 
IV 

37. Orientação Profissional 
V 

24. Produção Científica I 38. Pesquisa Científica II -- 1 0 1 20 0 20 
25. Projeto Interdisciplinar de 

Políticas Públicas de Saúde 
VI 

-- -- 

2 0 0 40 0 40 

26. Prótese Dentária III 

 
21. Oclusão 

33. Prótese Dentária I 

2 2 4 40 40 80 40. Prótese Dentária II 

TOTAL   12 10 22 240 200 440 
         

7º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

27. Clínica Integrada IV 

41. Cirurgia II  
42. Clínica Integrada III 

2 8 10 40 160 200 
46. Prótese Dentária III 

28. Odontologia do Trabalho -- -- 1 0 1 20 0 20 
29. Odontologia Pediátrica I 42. Clínica Integrada III -- 2 2 4 40 40 80 

30. Ortodontia Preventiva I 42. Clínica Integrada III -- 2 1 3 40 20 60 

31. Produção Científica II 44. Produção Científica I -- 1 0 1 20 0 20 

TOTAL   8 11 19 160 220 380 
         

8º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

32. Clínica Integrada V -- 47. Clínica Integrada IV 2 8 10 40 160 200 

33. Odontohebiatria -- -- 1 0 1 20 0 20 
34. Odontologia Pediátrica II -- 49. Odontologia Pediátrica I  2 2 4 40 40 80 

35. Ortodontia Preventiva II -- 50. Ortodontia Preventiva I 1 2 3 20 40 60 

36. Produção Científica III 51. Produção Científica II -- 1 0 1 20 0 20 

TOTAL   7 12 19 140 240 380 
         

9º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

37. Clínica de Diagnóstico 

24. Pré Clínica III -- 
0 4 4 0 80 80 

19. Estomatopatologia 

38. Odontogeriatria -- -- 2 0 2 40 0 40 
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Disciplinas optativas: 

Cirurgia Periodontal 80 h/a 

Diagnóstico 80 h/a 

Dor orofacial e Disfunção Têmporo Mandibular 80 h/a 

Reabilitação Funcional e Estética 80 h/a 

Urgência em Odontologia 80 h/a 

Cirurgia Bucal 80 h/a 

 

8.6.2- Conteúdos Curriculares 

A Matriz Curricular do Curso de Graduação em Odontologia do 

Centro Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA, apresenta conteúdos 

curriculares essenciais para o ensino do processo saúde-doença nos níveis 

individual e coletivo perpassando por conteúdos das Ciências Biológicas e da 

Saúde (eixo A), Ciências Humanas e Sociais (eixo B) e Ciências Odontológicas 

(eixo C) – eixos teóricos deste currículo17 e pela investigação científica (eixo D) 

– eixo metodológico deste currículo. Entende-se ser essencial a abordagem de 

processos fisiológicos e patológicos, que vão desde o conhecimento da 

estrutura e função das células, órgãos e sistemas e sua aplicação no processo 

saúde-doença conexos à prática odontológica; a compreensão de 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, 

éticos e legais, de forma individual e coletiva, do processo saúde-doença; a 

propedêutica clínica, com fulcro na área de diagnóstico bucal, além de 

conhecimentos  de materiais dentários, oclusão, dentística, endodontia, 

periodontia, prótese, implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-

facial, odontologia pediátrica, hebiátrica e geriátrica18. Este conteúdos 

                                                           
17

 O currículo como campo de disputa e saberes a serem constituídos caracterizando uma identidade para 
os futuros egressos, o que envolve a necessidade de contextualização com a realidade e os desafios 
postos para serem enfrentados (SILVA , 2007; UniEVANGÉLICA, 2014). 
18

 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia (2002, art. 6º, 
I/II/III). 

39. Odontologia Hospitalar -- -- 2 0 2 40 0 40 
40. Optativa -- -- 2 2 4 40 40 80 

41. Pré-Internato Odontológico 52. Clínica Integrada V -- 0 8 8 0 160 160 

TOTAL   6 14 20 120 280 400 
         

10º PERÍODO Pré-Req Co-Req Teoria Prática Total Teoria Prática Total 

42. Internato Odontológico 
-- 61. Pré-Internato 

Odontológico 0 22 22 0 440 440 

TOTAL         

         

 

  

  Crédito   

Carga 

horária 

Carga horária das disciplinas   - - 247 - - 4940 

Atividades Complementares   - - 5 - - 100 

Carga Horária Total do Curso 
  

- - 252 - - 5040 
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curriculares são balizados pela investigação científica, com disciplinas ao longo 

do curso, que instrumentalizam o(a) acadêmico(a) para tomada de decisões 

(em nível individual e coletivo), realização de pesquisas e  trabalhos 

acadêmicos científicos19. 

Os conteúdos curriculares estão dispostos nas disciplinas, mediante 

a organização curricular por eixos teóricos e metodológico, a serem cumpridos 

semestralmente. Nas disciplinas estão ofertados os conteúdos curriculares 

para que oportunizem o desenvolvimento de habilidades e competências gerais 

e específicas previstas a partir dos objetivos do curso.  

Há uma distribuição dos eixos A, B e C desde os períodos iniciais, 

sendo incorporado o aprendizado das disciplinas dos eixos A e B nas 

disciplinas do eixo C para que se incorporem conhecimentos teóricos na 

aplicabilidade clínica ou da prática profissional. Cabe salientar que o eixo D 

permeia todo o currículo, como eixo metodológico, para instrumentalizar os 

acadêmicos com a ferramenta da pesquisa, corroborando para a educação 

permanente.   

O eixo A, das ciências biológicas e da saúde, compreende quatro 

disciplinas que vão desde o primeiro até o terceiro período, uma vez que seus 

conteúdos fazem interface e são retomados e articulados com outras 

disciplinas do curso desde o primeiro até o décimo período. Compreende a 

morfologia e escultura dental no primeiro período, que aborda sobre a parte 

macroscópica da dentição humana, levando em consideração características 

anatômicas; o fundamento biológico I, no primeiro período, que se refere a 

parte da anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, microbiologia e embriologia 

geral, o fundamento biológico II, no segundo período, que se refere a anatomia, 

fisiologia, histologia e embriologia da cavidade bucal, e o fundamento biológico 

III, no terceiro período,  que aborda sobre a cavidade bucal e sistêmica no que 

se refere a parte farmacológica e anestésica.  

O eixo B das ciências humanas e sociais compreende orientação 

profissional (seis disciplinas) e projeto interdisciplinar de políticas públicas de 

                                                           
19

 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia (2002, 
art. 4º inciso II e III, art. 9º, art. 12 e art.13). 
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saúde (seis disciplinas) que vão desde o primeiro até o sexto período, uma vez 

que seus conteúdos são retomados e articulados nas práticas de estágio 

desenvolvidas. A orientação profissional I no primeiro período aborda sobre 

fundamentos da psicologia nas relações interpessoais profissional-paciente e 

fundamentos éticos e morais da religiosidade eminente; a orientação 

profissional II, no segundo período aborda sobre a deontologia; a orientação 

profissional III, no terceiro período, aborda sobre empreendedorismo, marketing 

e plano de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde; a orientação 

profissional IV, no quarto período, aborda sobre gestão de pessoas, abertura e 

fechamento de consultório odontológico e contabilidade; a orientação 

profissional V, no quinto período, aborda sobre LIBRAS e pacientes com 

necessidades especiais; a orientação profissional VI, no sexto período, aborda 

sobre teoria comportamental na psicologia e odontologia legal. O projeto 

interdisciplinar de políticas públicas de saúde I, no primeiro período, aborda 

sobre antecedentes da medicina científica/comunitária, a história da 

odontologia e histórico, legislação e princípios do SUS; o projeto interdisciplinar 

de políticas públicas de saúde II, no segundo período, aborda sobre promoção 

e educação popular em saúde; o projeto interdisciplinar de políticas públicas de 

saúde III, no terceiro período, aborda sobre princípios do sistema único de 

saúde, atenção básica e Política de Educação Ambiental; o projeto 

interdisciplinar de políticas públicas de saúde IV, no quarto período, aborda 

sobre epidemiologia; o projeto interdisciplinar de políticas públicas de saúde V, 

no quinto período, aborda sobre  sistemas de informação e rotina da saúde da 

família; e o projeto interdisciplinar de políticas públicas de saúde VI, no sexto 

período, aborda sobre gestão e funcionamento no sistema único de saúde. 

O eixo C das ciências odontológicas compreende as disciplinas base 

para o atendimento clínico do paciente, que vão desde o primeiro até o sexto 

período, uma vez que seus conteúdos são retomados e articulados nas 

práticas de estágio desenvolvidas desde o primeiro até o décimo período, a 

saber: diagnóstico I, no primeiro período, que aborda sobre a semiologia;  

diagnóstico II, no segundo período, que aborda sobre radiologia; dentística I, no 

segundo período, que aborda sobre instrumentos e preparos cavitários e parte 

de cimentos odontológicos; dentística II, no terceiro período, que aborda sobre 
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os demais cimentos odontológicos e procedimentos restauradores; dentística 

III, no quarto período, que aborda sobre procedimentos mais complexos na 

área da dentística; periodontia I, no segundo período, que aborda sobre a 

prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças periodontais; periodontia II, 

no terceiro período, que aborda sobre farmacologia e terapia não cirúrgica das 

doenças periodontais; periodontia III, no quarto período, que aborda sobre a 

medicina bucal e doenças sistêmicas na área da periodontia; prótese dentária I, 

no quarto período, que aborda sobre diagnóstico protético e fundamentos para 

confecção de uma prótese total removível; prótese dentária II, no quinto 

período, que aborda sobre diagnóstico protético e fundamentos para confecção 

de uma prótese parcial removível; prótese dentária III, no sexto período, que 

aborda sobre diagnóstico protético e fundamentos para confecção de prótese 

fixa; cirurgia I, no quinto período, que aborda sobre princípios básicos de 

técnicas cirúrgicas, avaliação pré-operatória e emergências médicas; cirurgia II, 

no sexto período, que aborda sobre procedimentos mais complexos em 

cirurgia; endodontia I, no quarto período, que aborda sobre os princípios 

básicos em endodontia e os protocolos estabelecidos desde o prepara químico 

e mecânico até a obturação de canais unirradiculares; endodontia II, no quinto 

período, que aborda sobre canais bi ou multirradiculares e o diagnóstico das 

patologias pulpares e periapicais; oclusão, no terceiro período, que aborda 

sobre movimentos mandibulares, relações intermaxilares, e articulação 

temporo-mandibular; patologia bucal e clínica, no terceiro período, que aborda 

sobre diagnóstico das lesões bucais. 

Ainda no eixo C compreende duas disciplinas que são referentes a 

inovação e acompanhamento da realidade da sociedade contemporânea, 

envolvendo a disciplina odontologia do trabalho que aborda a definição do 

campo de atuação e funções do cirurgião-dentista na equipe de saúde 

do trabalhador, assim como contempla o nível terciário de atenção, a disciplina 

odontologia hospitalar que aborda sobre procedimentos em nível hospitalar que 

requerem o acompanhamento profissional do cirurgião-dentista. 

Compreende também no eixo C quatro disciplinas que envolvem o 

cuidado a partir dos ciclos de vida, na odontologia pediátrica I e II que abordam 

sobre os cuidados com paciente infantil; odontohebiatria que aborda sobre os 
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cuidados com paciente adolescente; odontogeriatria que aborda sobre os 

cuidados com paciente idoso. A saúde do adulto está presente nas pré-clínicas 

e clínicas integradas.  

E retomam-se os conteúdos abordados nas disciplinas base para o 

atendimento clínico do paciente e os articulam com a prática clínica de estágio 

nas três disciplinas da pré-clínica, sendo que na pré-clínica I há uma orientação 

quanto a biossegurança e ergonomia a ser desenvolvida em simulação entre 

os próprios acadêmicos; na pré-clínica II há um enfoque na prevenção em 

saúde quanto as doenças bucais; e pré-clínica III há um enfoque no diagnóstico 

que envolve a semiologia e a radiologia para realizar a triagem de pacientes, 

usuário do sistema único de saúde, que procuram o atendimento do curso de 

odontologia, encaminhando-os para as clínicas integradas, de acordo com o 

perfil de cada paciente, além da prática clínica anestésica a ser realizada em 

articulação também com as clínicas integradas. Todos estes conteúdos 

articulam-se com a prática clínica de estágio nas cinco disciplinas de clínica 

integrada, sendo que na clínica integrada I o enfoque é no atendimento inicial 

abordando perfil de paciente com necessidades em nível primário, passando 

pelo diagnóstico, periodontia e dentística; na clínica integrada II o enfoque é no 

atendimento abordando perfil de paciente com necessidades em nível 

secundário, passando pelo diagnóstico, periodontia, dentística, endodontia e 

prótese total removível; na clínica integrada III o enfoque é no atendimento 

abordando perfil de paciente com necessidades em nível secundário, passando 

pelo diagnóstico, periodontia, dentística, endodontia e prótese parcial 

removível; na clínica integrada IV o enfoque é no atendimento abordando perfil 

de paciente com necessidades em nível secundário, passando pelo 

diagnóstico, periodontia, dentística, endodontia, cirurgia, e prótese fixa; e na 

clínica integrada V o enfoque é no atendimento abordando perfil de paciente 

com necessidades em nível secundário, passando pelo diagnóstico, 

periodontia, dentística, endodontia, cirurgia, e prótese fixa. Nesta última clínica 

requer uma maior complexidade dos procedimentos realizados; o pré-internato 

odontológico e o internato odontológico perpassa todas as áreas, com 

articulação teórico-prática, frente aos conteúdos curriculares abordados no 

curso; nas duas disciplinas de ortodontia preventiva, sendo a ortodontia 
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preventiva I e II, com abordagem para medidas ortodônticas preventivas; na 

disciplina clínica de diagnóstico, com abordagem para os cuidados de 

pacientes com lesões bucais, desde a biópsia, quando necessário, ao 

diagnóstico e tratamento como atenção secundária ou encaminhamento, caso 

necessário, para atenção terciária; no estágio no sistema de saúde que prepara 

os acadêmicos no que se refere a atuação clínica no sistema de saúde vigente 

(Sistema Único de Saúde).  

O eixo D compreende disciplinas que se referem ao eixo 

metodológico do curso de odontologia instrumentalizando as disciplinas dos 

demais eixos, por meio da pesquisa. As disciplinas são: língua portuguesa; 

metodologia do trabalho científico; base científica; pesquisa científica I (língua 

inglesa); pesquisa científica II; produção científica I; produção científica II; 

produção científica III.20 

O conteúdo sobre a Política de Educação Ambiental (Lei Nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) é 

ministrado na disciplina de Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de 

Saúde III (PIPPS III) por vincular-se com os demais conteúdos da disciplina 

onde os acadêmicos estudam a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) e 

como é a construção do território em saúde, bem como realizam visitas 

técnicas para identificarem os pontos-chave (problemas) da comunidade e da 

sua área (espaços da cidade). O conteúdo de Política de Educação Ambiental 

vem amparar a discussão e observação da situação ambiental da área das 

Unidades Básicas de Saúde com Estratégia Saúde da Família (UBS/ESF) 

visitadas pelos acadêmicos do período em questão. Ao final da coleta de dados 

é realizado um diagnóstico socioambiental da área bem como o levantamento, 

dentre outras, das situações ambientais que podem ser mudadas com ações 

de educação em saúde e empoderamento da população. Todos estes detalhes 

são explanados detalhadamente durante a aula de Políticas de Educação 

Ambiental e durante a realização do estágio. Para além, os acadêmicos 

                                                           
20

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 3, DE 

19 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Odontologia, 2002. Art. 5º, inciso XI e XVII; e Art. 12. 
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realizam trilha ecológica acompanhados dos acadêmicos do curso de Ciências 

Biológicas (Imagem 12). 

 
Imagem 12 – Trilha Ecológica realizada pelo PIPPS III para estudo das Políticas de Educação 
Ambiental 

 
As  Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena (nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 

10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004) e Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, 

de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1 de 30/05/2012) são 

ministradas na disciplina de PIPPS IV, em que os acadêmicos estudam e 

refletem sobre os temas, não para discutirem sobre os pormenores de saúde 

desta comunidade que já são relatados dentro de cada disciplina específica, 

mas para que os acadêmicos reflitam a real inserção e/ou vulnerabilidade desta 

população dentro da área adscrita. As Diretrizes Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos vem para suportar a discussão e gerar meios de 

combate a discriminação, preconceitos e estigmas e possibilitar ações de 

empoderamento da comunidade (Imagem 13). 
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Imagem 13 – Montagem de mural de emponderamento sobre os temas 

 

Os acadêmicos retornam as mesmas UBS/ESF do semestre anterior 

com a missão de retomar os pontos-chave do semestre anterior, 3º período 

(diagnóstico socioambiental) e coletar novos problemas da comunidade 

relacionados, especificamente, com a vulnerabilidade da comunidade e 

problemas de saúde bucal. Há a discussão dos problemas da área com a 

comunidade, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e profissionais com a 

finalidade de conhecer completamente a população adscrita. Para além, é 

realizado levantamento epidemiológico em saúde bucal de uma parcela 

selecionada da comunidade para posterior comparação com os resultados do 

país. De posse de todas estas informações (diagnóstico socioambiental – 3º 

período e perfil da comunidade – 4º período) os acadêmicos escrevem o 

projeto de intervenção na comunidade que além de melhorar a condição de 

saúde promove o empoderamento da comunidade no que tange aos direitos 

humanos, educação ambiental e vulnerabilidade das relações étnico-raciais, 

sendo executado o projeto no 5º período (PIPPS V). 

A LIBRAS é ministrada na disciplina de Orientação Profissinal V que 

trata de pacientes especiais. O acadêmico é introduzido ao estudo desta 

língua, ficando apto a comunicar-se com paciente, colegas e comunidade que 

possuem deficiência auditiva, corroborando com a PNAB no que tange a 
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acessibilidade dentro do serviço de atenção básica, onde este cirurgião-

dentista será capaz de comunicar-se, sem intérprete, com paciente surdo. 

8.6.3- Ementas e Bibliografias Básica e Complementar 

 As disciplinas, suas ementas e bibliografias estão dispostas abaixo por 

período, tendo sido  apresentada anteriormente neste documento a sua relação 

com os referidos eixos transversal/longitudinal e eixos teóricos/metodológico. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

1 

º PERÍODO 

Disciplina 1o 

Período 
Fundamento Biológico I 

Ementa Noções Básicas de Anatomia e Fisiologia humana. Noções de formação embriológica. Caracterização dos tipos de 
tecidos. Fundamentação do sistema esquelético e das articulações. Comparação entre os tipos de ossificação. Estudo 
do sistema muscular. Descrição e funcionamento do sistema nervoso central, periférico somático e autônomo. Estudo 
do sistema cardiovascular. Organização do sistema sanguíneo. Detalhamento morfofuncional do sistema linfático. 
Estudo do sistema respiratório. Análise da organização e inter-relação do sistema endócrino e com outros sistemas. 
Detalhamento morfofuncional do sistema digestório. Correlação entre a nutrição e o metabolismo. Caracterização da 
saliva. Compreensão do processo de des-remineralização. Apresentação dos sistemas reprodutores masculino e 
feminino. Compreensão do aspecto morfofuncional do sistema urinário. Diferenciação dos tipos de microrganismos. 
Aplicação da coloração de GRAM. Iniciação profissional de acordo com sistemas orgânicos visando à integralidade do 
ser humano. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

TORTORA, G.; BRYAN, D. Princípios de anatomia e fisiologia. 
14.ed. Guanabara Koogan, 2016. 

GUYTON, A. C. HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. Ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

JUNQUEIRA, L.C.;CARNEIRO,J. Histologia Básica. 12.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
 

KATCHBURIAN, E.; ARANA. V. Histologia e Embriologia Oral: 
Texto e Atlas. Correções Clínicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004. 

TORTORA, G.; FUNKE, B.R.;C. CASE,C.L. Microbiologia. 10. ed. 
Porto Alegre: Editora Artmed, 2012. 

MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N.; TORCHIA, M.G. Embriologia 
Clínica. 10. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

 NETTER, F.H. Atlas de Anatomia Humana. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

 ROHEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOL, E. Anatomia 
Humana: Atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. 
Ed. São Paulo: Manole, 2010. 
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Disciplina 1o Período LÍNGUA PORTUGUESA 

Ementa Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de textos de diferentes 

gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa padrão: condições de 

textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2010.  

AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: 
Penso Editora LTDA, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3
!/4/4@0.00:10.5. Acesso em: 20 mar. 2017. 

CASSANY, D. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão 
escrita em todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério 
Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de 

textos. São Paulo: Método, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-

3/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e 
produção de texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-
9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9. Acesso em: 20 mar. 2017. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas 

para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4

!/4/4@0.00:21.5. Acesso em: 20 mar. 2017. 

NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em Língua 
Portuguesa. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!
/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6

/8!/4@0.00:0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da Língua Portuguesa para 

concursos. 7. ed. São Paulo: Método, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-

4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 20 mar. 2017. 

  

TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na prática: para cursos de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
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graduação e concursos públicos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 

Disciplina 1o 

Período 
Morfologia e Escultura Dental 

Ementa Anatomia dental e suas generalidades, sob os aspectos dos Incisivos superiores e inferiores. Caninos superiores e 
inferiores. Pré-molares superiores e inferiores. Molares superiores e inferiores. Anatomia dental e Ceroplastia. Iniciação 
profissional pautada no desenvolvimento de habilidade manual e conhecimento da anatomia dental. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MADEIRA, M.C.; RIZZOLO,R.J.C. Anatomia do dente. 6. ed. São 
Paulo:Sarvier,2010. 

SANTOS,J.S.; FICHMAN,D.M. Escultura e modelagem dental. 6. 
ed. São Paulo: Santos, 2000. 

NELSON, S.J. Anatomia Dental, Fisiologia e Oclusão. 9 ed. 
Editora: Elsevier, 2012. 

PICOSSE M. Anatomia dentária. 4. ed. São Paulo: Savier, 1983 

CARDOSO, A. C. Oclusão para você e prá mim. 2.ed. Ed. Santos, 
2012. 

SANTOS JUNIOR, J. Oclusão princípios e conceitos.  5. ed. São 
Paulo: Santos, 1998. 

 
OKESON, Jeffey P. Fundamentos de Oclusão: Desordens 
temporo-mandibulares.  2. ed. Artes Médicas, 1992. 

 CHAIN, M. C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas, 
2013.(ABENO:Odontologia essencial:parte clínica) 

 

Disciplina 1o 

Período 
Orientação Profissional I 

Ementa Enfoques teóricos da história e psicologia e sua aplicabilidade frente à saúde. Socialização do indivíduo considerando a 
dinâmica do desenvolvimento da personalidade. O processo de humanização do profissional da Estratégia da Saúde da 
Família e comunidade. Relações interpessoais. Relação profissional-família-cliente nas habilidades de ajuda. A saúde e 
educação no contexto municipal. A modernidade e pós-modernidade na vida profissional e vocacional. Iniciação 
profissional quanto ao campo de estudo amplo e diversificado, que interage com diversas áreas do conhecimento para o 
desenvolvimento do futuro profissional, tendo a visão do homem como ser Bio-Psico-Social. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
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BEE, H.  A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. 

ATKINSON, R. et al. Introdução à psicologia de Hilgard.13.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

SÁ, A. L. Ética Profissional. 9. ed. São Paulo, Atlas. 2010. 
 

CAMPOS, D. M. S. Psicologia e Desenvolvimento Humano. 7. Ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

SAAFFER, D. R. Psicologia do Desenvolvimento. 6. ed. São Paulo, 
Cengage Learning, 2008. 
 

FADIMAN, J.; FRAGER,R. Teorias da personalidade. São Paulo: 
Harbra, 2010. 

 Revista: Orientação Profissional: http://www.abopbrasil.org.br/ 

 PAPALIA, D.; FELDMAN, R.D.  Desenvolvimento humano. 12.ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

Disciplina 1o Período Pré-clínica I 

Ementa Aspectos da Biossegurança para Odontologia. Caracterização dos riscos associados à Odontologia e medidas que visem à 
eliminação, minimização e controle destes riscos. Rotinas pré e pós-atendimentos clínicos. Doenças transmissíveis mais comuns 
em Odontologia. Princípios de racionalização do trabalho e ergonomia aplicados à Odontologia. Nomenclatura e representação 
gráfica do equipamento odontológico segundo à I.S.O. (International Standard Organization) e F.D.I. (Federation Dentaire 
International). Nomenclatura das posturas e posições de trabalho odontológico do Cirurgião Dentista e auxiliares segundo a ISO e 
FDI. Iniciação profissional de acordo com a biossegurança e a ergonomia na Odontologia. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

BERGAMASCHI, O. PTO Posto de trabalho odontológico. São 
Paulo: Dental Press, 2006. 233p. 

COUTO, R.C. et al. Infecção Hospitalar e outras complicações não 
infecciosas da doença. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 812p. 

MARCUCCI, G. Estomatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 

Controle de Infecções e a prática odontológica em tempos de 
AIDS: Manual de Condutas. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 118p 

TORTORA, G.R. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
SILVA, A.S.F.; RIBEIRO, M.C.; RISSO, M. Biossegurança em  
odontologia e Ambientes de Saúde. 2 ed. São Paulo:  Ícone, 2009. 

 GUIMARÃES JR, J.  Biossegurança e controle de infecção Cruzada 
em Consultório Odontológico. São Paulo: Santos, 2001. 531p. 

 MASTROENI, M.F. Biossegurança aplicada a laboratórios e 
serviços de saúde. 2.ed.  Rio de Janeiro:  Atheneu  Rio, 2006. 338p. 
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Disciplina 1o 

Período 
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde I 

Ementa Processo do ensino odontológico. História da prática e da institucionalização da Odontologia no Brasil. Elementos 
estruturantes da Medicina Científica e Medicina Comunitária. Estudo da história das políticas públicas de saúde no 
Brasil. Interpretação da Constituição Federal do Brasil dos artigos referentes à saúde. Legislação do Sistema Único de 
Saúde. Compreensão dos princípios do Sistema Único de Saúde. Vivência na rotina da saúde da família do Sistema 
Único de Saúde. Iniciação profissional pautada nos elementos da medicina comunitária. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NIGRI, A.L. A Odontologia à luz do direito. Rio de Janeiro: Rubio, 
2012. 318 p. 
 
 

TERADA, R.S.S; NAKAMA, L. A Implantação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Odontologia. Brasília, DF, Brasil: Abeno 
– Associação Brasileira de Ensino Odontológico. 2004. 180p. 

PEREIRA, A. C. et al. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. 
São Paulo: Napoleão, 2009. 704 p. 

CAMPOS, G. W. de S.; BONFIM, J. R. de A.; MINAYO, M. C. de S.; et 
al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 968p. 

PINTO, V. G. Saúde Bucal Coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 
718 p. 

KRIGER, L.  ABOPREV: Promoção de saúde bucal. 3.ed. São 
Paulo: Artes Médicas, 2003. 475p. 

 SILVA, A.N.; SENNA, M.A.A. Fundamentos em saúde bucal 
coletiva. Rio de Janeiro: MedBook, 2013.248p. 

 ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. 
Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2013. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

2º PERÍODO 

Disciplina 2o 

Período 
Dentística I 

Ementa Conhecimento sobre as propriedades e manipulação de cimentos odontológicos, nomenclatura e classificação das 
cavidades. Princípios gerais dos preparos cavitários classes I, II, III IV e V para amálgama e resina composta em. 
Técnicas de isolamento absoluto. Utilização correta dos instrumentos operatórios. Técnicas minimamente invasivas 
para o tratamento da doença cárie. Promoção de Saúde, Prevenção em Saúde, Educação em Saúde e a Propedêutica 
Clínica sob a ótica dos aspectos do tratamento da doença cárie. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MONDELLI, J. et al. Fundamentos de Dentística Operatória. São 
Paulo: Santos, 2013. 

FEJERSKOV, O; KIDD, E. Cárie Dentária: A doença e seu 
tratamento clínico.  São Paulo: Santos, 2011.  

BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora - Fundamentos e 
Técnicas. São Paulo: Santos, 2012.  

ANUSAVICE, K.J. Phillips:  Materiais Dentários . 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

CRAIG, R.G.; POWERS, J.M. Materiais Dentários Restauradores. 
11. ed. São Paulo: Santos, 2004. 

CONCEIÇÃO, E.N. et al. Dentística: Saúde e Estética.2.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 

 SILVA, A.S.F.; RISSO, M.; RIBEIRO, M.C. Biossegurança em 
Odontologia e Ambientes de Saúde. 2. ed. São Paulo: Ícone, 2009. 

 RUSSO, E.M.A. et al.  Dentística: Restaurações Diretas. São Paulo: 
Santos, 2010. 

 

Disciplina 2o 

Período 
Fundamento Biológico II 

Ementa Noções da embriologia dos arcos faciais e da odontogênese. Reconhecimento dos ossos e relevos anatômicos do 
neurocrânio e viscerocrânio. Estudo dos músculos da região de cabeça e do pescoço.  Compreensão dos espaços 
fasciais da região de cabeça e pescoço. Aprofundamento das características da cavidade bucal. Caracterização das 
glândulas salivares. Detalhamento dos nervos cranianos. Descrição morfofuncional dos órgãos do sentido. Descrição 
dos mecanismos da inflamação. Compreensão dos mecanismos envolvidos nas imunidades inata e adquirida. 
Apresentação do sistema complemento. Descrição dos distúrbios do crescimento, da diferenciação e do processo de 
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reparo celular. Promoção de Saúde, Prevenção em Saúde, Educação em Saúde e Propedêutica Clínica articulada com 
conhecimentos básicos necessário para o bom desempenho profissional. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N.; TORCHIA, M.G. Embriologia 
Clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

NANCI, A. Ten Cate. Histologia Oral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013. 

KUMAR, V.; ABBAS, A.K.; FAUSTO, N. Robbins & Cotran: 
fundamentos de patologia: Bases Patológicas das Doenças. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

KATCHBURIAN, E.; ARANA. V. Histologia e Embriologia Oral: 
Texto e Atlas. Correlações Clínicas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 

JUNQUEIRA, LC; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

RIZZOLO, R.J.C.; MADEIRA, M.C. Anatomia facial com 
fundamentos de anatomia geral. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2012. 

 
 

TORTORA, GJ; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e 
Fisiologia. 14. ed. Guanabara Koogan, 2016. 

 NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

 

Disciplina 2o 

Período 
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

Ementa Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação em nível superior. Normas para 

a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e científicos (ABNT). Fontes de pesquisa: o uso da 

biblioteca e das bases de dados em meio eletrônico. Ciência, técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 

 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia 
do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852247
8392. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0. Acesso 
em: 20 mar. 2017. 
 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. 
Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. Disponível em:  

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. 
Porto Alegre: Penso, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138. Acesso em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138


90 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978852248
4867. Acesso em: 20 mar. 2017. 

20 mar. 2017. 
 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. 
 

MATAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 

PIETRAFESA, J. P; BORBA, O. de F. Do contexto ao texto: 
os desafios da linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2006.  
 

PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed.  
São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302. Acesso em: 
20 mar. 2017. 

 RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia 
pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.0
0:32.0. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 

Disciplina 2o 

Período 
Orientação Profissional II 

Ementa Promoção de Saúde, Prevenção em Saúde e Propedêutica clínica com orientação ao compromisso ético do profissional 
de saúde e esclarecimentos sobre os documentos utilizados na prática clínica. Caracterização da Odontologia quanto a 
profissão e seus aspectos deontológicos. Orientação sobre as leis que regulam a Odontologia no país. Apresentação 
das diferentes categorias profissionais que compõem a equipe odontológica. Competência das equipes auxiliares e o 
risco do exercício ilegal da profissão. Legislação e documentação odontológica. Código de Ética Odontológica e suas 
repercussões na atuação profissional. Responsabilidade profissional, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e 
o Cirurgião-dentista. Interface entre a Odontologia e o Direito e seus pontos críticos. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NIGRE, A.L. A Odontologia à luz do Direito. Rio de Janeiro: Editora 
Rubio, 2012. 

BRASIL. Iniciação à Bioética. Brasília: Conselho Federal de 
Medicina, 1998. 

SILVA, M; ZIMMERMANN, R.D.; PAULA, F.J. Deontologia 
Odontológica: Ética e Legislação. São Paulo: Editora Santos, 2011. 

BRASIL. Ministério da Justiça. Direitos humanos no cotidiano. 3. 
ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2001. 

SILVA, R. H. A. Orientação Profissional para o Cirurgião-dentista: 
Ética e Legislação. São Paulo: Editora Santos, 2011. 

DINIZ, D.; GUILHEM, D. O que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 
2005. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
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 VANRELL, J. P. Odontologia legal e antropologia forense. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

 VENOSA, S. de S. Direito civil: responsabilidade civil. 15. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. 

 

Disciplina 2o 

Período 
Periodontia I 

Ementa Aspectos de normalidade do periodonto. Aspectos epidemiológicos e fatores etiológicos da doença periodontal. 
Prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças periodontais. A Promoção de Saúde, a Prevenção em Saúde, a 
Educação em Saúde e a Propedêutica Clínica sob a ótica dos aspectos do tratamento da doença periodontal. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BORGHETTI, A.;MONNET-CORTI V. Cirurgia Plástica Periodontal. 
2. ed. São Paulo: Artmed, 2011.  

CARRANZA, F.A. Periodontia Clínica. 11. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2011. 1286p.  

SCULLY, C. Medicina Oral e Maxilofacial: Bases do diagnóstico e 
tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009 

LINDHE, J.; LANG, N. P.; KARRING,T. Tratado de Periodontia 
Clínica e Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 1326 p.  

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO J. Histologia Básica. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 LORENZO, J. L. Microbiologia para o estudante de Odontologia.  
São Paulo: Atheneu, 2004. 

 WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C.; Farmacologia Clínica 
para Dentistas. 3. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan:  2007.  

 

Disciplina 2o 

Período 
Pré-Clínica II 

Ementa Estudo dos principais agravos em saúde bucal. Caracterização da patologia, bioquímica e microbiologia da doença 
cárie. Avaliação do risco de cárie. Introdução ao uso terapêutico dos fluoretos.Estudo do Controle mecânico e químico 
do biofilme dental.Orientação da dieta como ferramenta na promoção de saúde. Análise do diagnóstico e manejo clínico 
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da doença cárie.Atendimento clínico quanto à prevenção em saúde. Promoção, prevenção e educação em saúde e 
propedêutica clínica no conhecimento das doenças bucais. 
 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie Dentária –A doença e seu 
tratamento clínico.  2. ed. São Paulo: Santos, 2011.  
 
 
 

MASSARA, M. L. A.; RÉDUA, P. C. B. Manual de referência para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. 2. ed.  São Paulo: 
Santos, 2013. 
.   

ANTUNES, J.L.F.; PERES,M.A.A. Epidemiologia da Saúde Bucal. 2. 
ed. São Paulo: Santos, 2015. 

 BUZALAF, M.A.R. Fluoretos e Saúde Bucal. 2.ed. São 
Paulo:Santos, 2013. 

GUEDES –PINTO, A.C.; BONECKER,M.;OSWALDO,C.J.; 
CELIA,R.M.D. Fundamentos de odontologia- Odontopediatria.  
São Paulo: Santos, 2010. 

 FELDENS, C.A., KRAMER, P.F.Cárie Dentária na Infância - Uma 
Abordagem Contemporânea. 1.  ed. Editora Santos, 2013. 

 GUEDES-PINTO, A.C. Manual de Odontopediatria. 12. ed. São 
Paulo:  Santos, 2012. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2008. 

 

Disciplina 2o 

Período 
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde II 

Ementa Compreensão dos impactos de condições bucais sobre a qualidade de vida da população. Educação e saúde aplicada 
aos ciclos de vida. Análise da Política Nacional de Saúde Bucal. Aplicação dos conceitos apreendidos nas atividades de 
campo. A Promoção de Saúde, a Prevenção em Saúde, a Educação em Saúde e a Propedêutica Clínica sob a ótica dos 
aspectos do estudo do Movimento da Promoção de Saúde. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

PINTO, V.G.Saúde Bucal Coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 
718 p 

CAMPOS, G. W.de S.; BONFIM, J. R. de A.; MINAYO, M. C. de S.; et 
al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 968p. 

GOIS, C.W. de L. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: 
Hucitec, 2008. 260 p. 
 

ANTUNES, J.L.F.; PERES, M.A. Epidemiologia da Saúde Bucal. 
2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
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PEREIRA, A. C. e Col. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. 
São Paulo: Editora Napoleão Ltda., 2009. 704 p. 
 
 
 
 
 

COSTA, J. F. R.; CHAGAS; L. D.; SILVESTRE, R. M. (Orgs.). A 
política nacional de saúde bucal do Brasil: registro de uma 
conquista histórica. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde, 2006. 70 p. Disponível 
em:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Sala5545.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2015. 

 DIAS, C. R. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o 
cotidiano da prevenção. 2. ed. São Paulo: Santos, 2012. 169 p. 

 ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. 
Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2013. 
 

 

Disciplina 2o 

Período 
Radiologia 

Ementa Apresentação do histórico da radiação, dos princípios da produção dos Raios-X, tipos de aparelhos e receptores de imagens. 
Princípios de radiobiologia, radioproteção e biossegurança. Princípios da formação e processamento das imagens 
radiográficas. Conhecimento de anatomia radiográfica intrabucal e montagem radiográfica. Introdução às técnicas 
radiográficas intrabucais. Estudo dos aspectos radiográficos da cárie dentária, das lesões do órgão dentário e da doença 
periodontal. Caracterização radiográfica das lesões do periápice. Introdução a radiografia panorâmica e as técnicas 
radiográficas extrabucais. Conhecimento de anatomia radiográfica extrabucal. Princípios gerais de técnica e interpretação em 
Imagem digital. A Promoção de Saúde, a Prevenção em Saúde, a Educação em Saúde e a Propedêutica Clínica na avaliação 
dos exames por imagem, e quanto aos aspectos de normalidade e anormalidade dos dentes e suas estruturas de suporte. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

WHITE, J.P.; PHAROAH, M.J. Radiologia Oral. Princípios e 
Interpretação. 7. ed, Elsevier, 2015. 744p. 

REGESI; J.A., SCIUBBA, J.J. Patologia Bucal – Correlações 
Clinicopatológicas. 3. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 
2000. 

NEVILLE, B. W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J. E.Patologia 
Oral e Maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2009. 

ALVARES L.C.;  et al. Curso de Radiologia em Odontologia. 4. 
ed. São Paulo: Santos, 2000. 248p. 

FREITAS, A.; ROSA, E.; FARIA E SOUZA, I. Radiologia Odontológica. 
6. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 826p. 

LANGLAND, O.E.; LANGLAIS, R.P. Princípios do Diagnóstico 
por Imagem em Odontologia. São Paulo: Santos, 2002. 463p. 

 FENYO-PEREIRA, M. Fundamentos de Odontologia - 
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Radiologia Odontológica e Imaginologia - 2ª Ed. São Paulo: 
Editora Santos, 2013. 

 PAVAN, R.V.; BORGES, P.R., REZENDE V.M.; PAIVA, R.R. 
Atualização da Nômina Anatômica da Região 
Bucomaxilofacial: Uma abordagem interativa na web. 
Disponível em:   
<http://www.unievangelica.edu.br/gc/graduacao/odontologia/projeto
/conteudo.php?pag=graduacao%2Fodontologia%2Fprojeto%2Fproj
eto.php >. Acesso em: 22 de jun. 2015.  
 

 

Disciplina 2o 

Período 
Semiologia 

Ementa Introdução a Semiologia, conceito e divisão. Estudo dos Sinais e sintomas. Introdução aos métodos de inspeção, 
palpação, auscultação e percussão em semiologia. Relação profissional/paciente. Prontuário do paciente odontológico. 
Anamnese, conceito, identificação e queixa odontológica. Inventário de saúde, revisão dos sistemas e avaliação 
específica.  Exames objetivos gerais do paciente. Estudo das lesões fundamentais. Elaboração da hipótese de 
diagnóstico, plano de tratamento, e presunção do prognóstico.Promoção de Saúde, Prevenção em Saúde, Educação 
em Saúde e Propedêutica Clínica no atendimento do paciente odontológico. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

PORTO, C.C. Exame Clínico: Bases para a prática médica. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. 

SONIS, S.T. Princípios e prática de medicina oral. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 1996. 

SILVERMAN, S. Fundamentos de medicina Oral.2. ed.  Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004.  

NEVILLE, B. Patologia Oral e maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.  

 BORAKS, S. Medicina Bucal: Tratamento clínico-cirúrgico das 
doenças bucomaxilofaciais. São Paulo: ArtMed, 2012.  

 HUPP, J.R.; ELLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia Oral e Maxilo Facial 
Contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

3º PERÍODO 

Disciplina 3o 

Período 
Base Científica 

Ementa Leitura crítica de artigos científicos. Importância e elaboração do Currículo Lattes. Princípios de redação científica: 
Planejamento e linguagem. Estrutura de um artigo científico. Elaboração de artigo científico de revisão de literatura. 
Pesquisa Odontológica na Atenção Básica e Diagnóstico. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia 
científica.  7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LUIZ, R.R.; COSTA, A.J.L.; NADANOVSKY, P. Epidemiologia e 
Bioestatística na Pesquisa Odontológica. São Paulo: Atheneu, 
2005. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007.  

MEDEIROS, J.B. Redação científica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Do contexto ao texto: Os 
desafios da linguagem científica.  4. ed. Anápolis: Kelps, Rideel 
UniEVANGÉLICA, 2014. 

MATIAS–PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas,2012. 

 GIL A.C. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

 BRENNER, E.M. Manual de planejamento e apresentação de 
trabalhos acadêmicos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Disciplina 3o 

Período 
Cidadania, Ética e Espiritualidade 

Ementa Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, responsabilidade social, ambiental, 
ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos humanos e religião. Valores e dignidade 
humana fundamentados na fé cristã. Globalização e fundamentalismso religiosos. Religião e Justiça social.   

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

BONOME, J.R. Cultura e Regilião. Giânia/Anápolis: 
PUC/UniEVANGÉLICA. 2010. 

COSTA, A.C. Convulsão Protestante: quando a Teologia foge do 
templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
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GAARDER, J. et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia das 
Letras. 2000. 

LEWIS, C.S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009. 

GIDDENS, A. Religião. In: Sociologia. 6ª ed. 
SIRE, J. O universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. 
São Paulo: Hagnos, 2009. 

 TEIXEIRA, F; MENEZES, R. Religiões em movimento: o censo de 

2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 WEBER, M. Sociologia da Religião. In: Economia e Sociedade. 
Volume I. Brasília: EDU-UnB, 2015. 

 

Disciplina 3o 

Período 
Dentística II 

Ementa Manipulação e aplicação do cimento de ionômero de vidro. Reconhecimento das técnicas de proteção do complexo 
dentinopulpar e suas aplicações. Compreensão das propriedades, manipulação e inserção do Amálgama, dos Sistemas 
adesivos e da resina composta. Aplicação das técnicas de acabamento e polimento das restaurações de amálgama e 
resina composta. Identificação e tratamento das lesões cervicais não cariosas. Realização de um correto preenchimento 
do odontograma e planejamento em Dentística, com ênfase na atenção básica à saúde e diagnóstico. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MONDELLI, J. et al. Fundamentos de Dentística Operatória. São 
Paulo: Santos, 2013. 

FEJERSKOV, O; KIDD, E. Cárie Dentária: A doença e seu 
tratamento clínico.  São Paulo: Santos, 2011.  

BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e 
Técnicas. São Paulo: Santos, 2012.  

CONCEIÇÃO, E.N. et al. Dentística: Saúde e Estética. 11. Ed.  Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 

BUSATO, A.S.; MALTZ, M. Cariologia: Aspectos de dentística 
restauradora. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 

Kriger L. ABOPREV: Promoção de saúde bucal. São Paulo: Artes 
Médicas, 2003. 

 CRAIG, R.G.; POWERS, J.M. Materiais Dentários Restauradores. 
1.ed. São Paulo: Santos, 2006. 

 RUSSO, E.M.A. et al.  Dentística: Restaurações Diretas. São Paulo: 
Santos, 2010. 
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Disciplina 3o 

Período 
Estomatopatologia  

Ementa Introdução as técnicas de diagnóstico das lesões bucais. Princípios de biópsia, punção aspirativa e citologia esfoliativa. 
Variações da normalidade da mucosa bucal. Estudo dos processos proliferativos não-neoplásicos e das neoplasias dos 
tecidos moles bucais.Estudo das Infecções bacterianas, fúngicas e virais presentes na cavidade bucal. Compreensão 
das doenças imunológicas e alérgicas. Estudo das Lesões epiteliais. Princípios de diagnóstico das lesões cancerizáveis 
e do Câncer Bucal. Estudo das Doenças das glândulas salivares. Conhecimentos de tomografia computadorizada, 
ressonância magnética, ultrassonografia e medicina nuclear.Caracterização das lesões Fibro-ósseas do complexo 
bucomaxilofacial. Estudo dos cistos e tumores odontogênicos e não-odontogênicos da cavidade bucal. 
Estomatopatologia com ênfase na Atenção Básica e Diagnóstico. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C. M.; BOUQUOT, J. E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia Oral e Maxilo-
Facial Contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2009.  

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia.  Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008 

SILVERMAN, S. Fundamentos de medicina Oral. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004.  

KIGNEL, S.; ET AL. Estomatologia: bases do diagnóstico para o 

clínico geral. 2. ed. São Paulo: Editora Santos, 2013.  

 

 BORAKS, S. Medicina Bucal: Tratamento clínico-cirúrgico das 
doenças bucomaxilofaciais. São Paulo: ArtMed, 2012.  

 REGEZI, J.A. Patologia Bucal: correlações clínico-patológicas. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

Disciplina 3o 

Período 
Fundamento Biológico III 

Ementa Relação dos Pares de Nervos Cranianos V, VII, IX e XII com o sistema estomatognático. Conhecimento sobre as vias e 
métodos de administração dos fármacos. Orientação sobre a farmacocinética e farmacodinâmica.  Análise da dor de 
origem dentária. Fundamentação em técnicas anestésicas. Compreensão dos aspectos farmacológicos dos anestésicos 
locais. Caracterização e uso dos analgésicos. Diferenciação do uso dos anti-inflamatórios esteroides e não-esteroides. 
Detalhamento do uso de antibióticos, antifúgicos e antivirais. Compressão sobre a prescrição, interação 
medicamentosas e efeitos adversos. Aplicação dos conhecimentos adquiridos como forma de proporcionar atenção 
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básica e diagnóstico. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

RIZZOLO,R.J.C.;MADEIRA,M.C. Anatomia facial com fundamentos 
de anatomia geral. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2012. 

WANNMACHER, L. et al. Farmacologia Clinica para Dentista. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

TORTORA, G.; BRYAN, D . Princípios de anatomia e fisiologia. 14. 
ed. Guanabara Koogan, 2016. 

ROHEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOL, E. Anatomia 
Humana: Atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. 
ed. São Paulo: Manole, 2010. 

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 8. ed. Ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

MALAMED, S.F. Manual de Anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

 GOODMAN, L.S.; GILMAN, A.; GOMES, B.G. As bases 
farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 

 SIQUEIRA, J.T.; TEIXEIRA, M.J. Dores Orofaciais: diagnóstico e 
tratamento. 2ª ed. São Paulo: Artes médicas, 2012. 

 

Disciplina 3o 

Período 
Oclusão 

Ementa Oclusão, Músculos cabeça e pescoço, Músculos mastigadores, Articulação temporo mandibular, Movimento 
mastigatório, Dinâmica funcional da ATM; Materiais dentários utilizados em oclusão; Utilização do articulador semi-
ajustável. Oclusão relacionada à atenção básica e diagnóstico. 
 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

CARDOSO A.C., Oclusão: para você e pra mim. 2. ed., São Paulo : 
Santos, 2012. 

OKESON, J.P. Fundamentos de oclusão: Desordens temporo-
mandibulares. 2. ed Artes Médicas 1992.  

CARDOSO A. C, O Passo a Passo da Prótese Sobre Implante. Ed. 
Santos. 2012. 

FERNANDES NETO AJ, NEVES FD, JUNIOR PCS, Oclusão, Série 
ABENO. 1 ed., São Paulo : Artes Médicas, 2013. 

SANTOS JÚNIOR J., Oclusão: princípios e conceitos. 5. ed., São 
Paulo : Santos, 1998. 

PAIVA, H.J. Noções e Conceitos Básicos em Oclusão, Disfunção 
Temp. e Dor Orofacial. 1 ed. Editora: Santos, 2008. 

 SANTOS JÚNIOR, J.dos. Oclusão: Seus fundamentos e conceitos. 
Guanabara Koogan, 1982. 

 RAMFJORD, Sigurd; ASH, Major M.. Oclusão. Tradutor de Dioracy 
Fonterrada VIEIRA. 3. ed. Interamericana, 1984. 
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Disciplina 3o 

Período 
Orientação Profissional III 

Ementa Conceitos e fundamentos da administração. Capacitação profissional. Tomadas de decisão e liderança. Comunicação e 
trabalho em equipe. Conceitos e aplicações da Gestão de Pessoas. Processo de recrutamento, seleção e treinamento. 
Admissão e Desligamento. Marketing na odontologia. Planejamento estratégico. Mix de marketing. Marketing Pessoal. 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde. Proteção radiológica nos serviços de diagnóstico e tratamento 
médico e odontológico. Políticas de Educação Ambiental. Planejamento voltado para a atenção básica e diagnóstico em 
Odontologia. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

LENZI, R. Qual é o seu Negócio em Odontologia? A pergunta que 
não pode ficar sem resposta.1. ed., São Paulo: Santos,2015. 
 

NANA, M. Marketing na odontologia: estratégias para o sucesso. 
Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 144 p. 

SILVA, R. H. A. Orientação Profissional para o Cirurgião-dentista: 
Ética e Legislação. Rio de Janeiro: Santos, 2010. 

RUSSO, F.L.P. Gestão em Odontologia: um negócio que não se 
aprende na escola. Lovise, 2003. 160 p. 

 
ZIMMERMANN, R. D.; SILVA, M. da; PAULA, F. Deontologia 
Odontológica: Ética e Legislação. São Paulo: Santos, 2011. 
 

CRO-GO. Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Disponível 
em: <http://www.crogo.org.br/>. Acesso em: 28 janeiro de 2016. 

 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Consolidação das 
normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. 
Disponível em: , 
http://www.cfo.org.br/download/pdf/consolidacao.pdf>. Acesso em: : 
28 janeiro de 2016. 
 

 CARREON, T.  MBA - master book of administration - Marketing 
em Odontologia. Editora. 1 ed. Editora: Napoleão, 2016. 

 

Disciplina 3o 

Período 
Periodontia II 

Ementa Terapia periodontal de suporte. Inter-relação periodontia com outras áreas. Classificação das doenças periodontais 
(Lesões periodontais agudas).  Antibioticoterapia em periodontia. A atenção básica e o diagnóstico sob a ótica dos 
aspectos da terapia não cirúrgica das doenças periodontais e plano de tratamento em Periodontia. 
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Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
 

BORGHETTI, A. ; MONNET-CORTI V. Cirurgia Plástica 
Periodontal. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2011. 

CARRANZA, F.A. Periodontia Clínica. 11. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2011. 1286p. 

SCULLY, C., Medicina Oral e Maxilofacial: Bases do diagnóstico e  
tratamento. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

LINDHE, J.; LANG, N. P.; KARRING,T. Tratado de Periodontia 
Clínica e Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 1326 p. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO J. Histologia Básica. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 LORENZO, J. L., Microbiologia para o estudante de Odontologia.  
1. ed.  São Paulo:  Atheneus, 2004. 

 WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C.; Farmacologia Clínica 
para Dentistas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2007. 

 

Disciplina 3o 

Período 
Pré-Clínica III 
 

Ementa Aplicação clínica dos métodos de inspeção, palpação, auscultação e percussão. Aplicação clínica da relação 
profissional/paciente. Reflexão sobre a Política Nacional de Atenção Básica e  a compreensão dos diferentes Níveis de 
Atenção à Saúde. Realização da anamnese, do inventário de saúde e dos exames físicos extra e intra bucal 
estabelecendo relações com condições sistêmicas. Compreensão dos aspectos farmacológicos dos medicamentos e 
interações medicamentosas. Identificação das lesões fundamentais. Indicação, realização  e interpretação de exames 
radiográficos. Conhecimento dos métodos de localização radiográfica. Conhecimento das anomalias dentárias. 
Elaboração da hipótese de diagnóstico, plano de tratamento, e presunção do prognóstico buscando a compreensão do 
nível de diagnóstico individual e coletivo. Atendimento clínico visando atenção básica e diagnóstico. Orientação de 
estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

WHITE P.W., PHAROAH, M.J. Radiologia Oral. Princípios e 
Interpretação.5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, 744p.  
 

NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C. M.; BOUQUOT, J. 
E.Patologia Oral e Maxilofacial. 2.  ed., Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2004. 

MALAMED, N. Manual de anestesia em odontologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

MADEIRA, C. Anatomia da face com fundamentos de anatomia 
sistêmica geral. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. 

MARCUCCI, G. Fundamentos de odontologia: estomatologia. 1. WANNMACHER, L. Farmacologia clínica para dentistas. 3 ed. Rio 
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ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005 de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

 GUIMARÃES JUNIOR, J. Biossegurança e controle da infecção 
cruzada em consultórios odontológicos. 1 ed. São Paulo: Santos, 
2001. 

 FREITAS, A.; ROSA, E.; FARIA E SOUZA, I. Radiologia 
odontológica. 3 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004 

 

Disciplina 3o 

Período  
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde III 

Ementa Território e saúde. Análise da Política Nacional de Educação Ambiental. Estudo da Política Nacional da Atenção Básica. 
Atenção básica e diagnóstico socioambiental no planejamento em saúde. Redação parcial do Projeto de Intervenção em 
Saúde na comunidade.  

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. 
Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2013. 
 

ALVES, C.R.L.; VIANA, M.R. de A. Saúde da Família: cuidando de 
crianças e adolescentes. Belo Horizonte: Coopmed, 2003. 282p 

GOIS, C.W.L.Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: 
Hucitec, 2008. 260 p. 

PINTO, V.G.Saúde Bucal Coletiva. 6 ed. São Paulo: Santos, 2013. 
718 p. 

LIMA, N.T.; GERSCHMAN, S.; EDLER, F.C.; SUÁREZ, J.M.(Org.). 
Saúde e Democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. 504 p. 

VIANA, A.L.D'Ávila. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o 
programa de saúde da família. Rio de Janeiro: Revista saúde 
coletiva, 2005. 40 p. 

 DIAS, C.R. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o 
cotidiano da prevenção. 2. ed. São Paulo: Santos, 2012. 169 p. 

 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.  
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

4º PERÍODO 

Disciplina 4o 

Período 
Clínica integrada I 

Ementa Elaboração do Plano de tratamento. Tratamento integrado de pacientes envolvendo as áreas de Diagnóstico, Dentística, 
Periodontia. Atendimento clínico pautado na ergonomia e biossegurança. Clínica Integrada I em Odontologia com 
ênfase na Atenção Básica e Secundária na Proteção da Saúde. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MONDELLI J., et al. Fundamentos de Dentística Operatória. São 
Paulo: Santos, 2013. 
 

CARRANZA, F.A. Periodontia Clínica. 10. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2007. 1286p. 

ANUSAVICE, K.J. Phillips: materiais dentários. 11.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005. 
 

BARATIERI, L.N. et al. Restaurações com compósitos em dentes 
posteriores. Ed. Ponto, 1. ed. 2006.   
 

WHITE, E; PHAROAH, MJ. Radiologia Oral. Princípios e 
Interpretação. 5.  Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 744p. 
 
 

ALVARES L.C.; Tavano O. Curso de Radiologia em Odontologia. 4. 
ed. São Paulo: Santos, 2000, 248p 

 MARCUCCI, G. Estomatologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2004.  

 FREITAS, A.; ROSA, E.; FARIA-SOUZA, I. Radiologia 
Odontológica. 6. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004, 826p. 

 

Disciplina 4o 

Período 
Dentística III 

Ementa Adequação da cavidade bucal e reparo das restaurações. Reanatomização e fechamento de diastemas. Facetas diretas 
com resina composta. Colagem de fragmento. Preparo de cavidades especiais classe II. Matriz de aço e suas 
variações. Tratamento de lesões cervicais cariosas e não cariosas. Dentística direcionada a atenção básica e 
secundária na proteção da saúde. 
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Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MONDELLI, J. et al. Fundamentos de Dentística Operatória. São 
Paulo: Santos, 2013. 

FEJERSKOV,O.; KIDD,E. Cárie Dentária: A doença e seu 
tratamento clínico. São Paulo: Santos, 2011. 

BARATIERI, L.N. et al. Odontolodia Restauradora: Fundamentos e 
Técnicas. São Paulo: Santos, 2012. 

CONCEIÇÃO E.N.,  et al. Dentística: Saúde e Estética. Porto Alegre: 
Artmed, 2007  
 

RUSSO, E.M.A. et al.  Dentística: Restaurações Diretas. São Paulo: 
Santos, 2010. 

BUSATO, A.S.; MALTZ, M. Cariologia: Aspectos de dentística 
restauradora. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 

 KRIGER, L. ABOPREV: Promoção de saúde bucal. São Paulo: 
Artes Médicas, 2003. 

 ANUSAVICE, K.J. Phillips Materiais Dentários. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

Disciplina 4o 

Período 
Endodontia I 

Ementa Conhecimento de anatomia dentária interna de dentes unirradiculares, do instrumental e da técnica endodôntica em 
todas as fases do tratamento de dentes unirradiculares. Importância do domínio da anatomia interna para terapia 
endodôntica. Introdução aos princípios básicos da Endodontia no contexto de atenção básica e secundária na proteção 
da saúde. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR, J.F. Endodontia – biologia e técnica.  
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

ESTRELA, C. Endodontia laboratorial e Clínica: Série Abeno: 
Odontologia Essencial – Parte Clínica. São Paulo: Artes Médicas, 
2013.  

WALTON, R.E.; TORABINEJAD, M. Endodontia – princípios e 
prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

FERRARI, P.H.P.; BOMBANA, A.C. A infecção endodôntica e sua 
resolução. São Paulo: Santos, 2010. 

HARGREAVES, K.M.; COHEN, S. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

FRANCISCO, J.S.F. Endodontia Passo a Passo: Evidências 
Clínicas. 1. ed. Editora: Artes Médicas, 2015. 

 HADDAD FILHO, E.M.S.Endodontia de Vanguarda: mais fácil, 
mais rápida e mais segura. Nova Odessa: Editora Napoleão, 2015.  

 ZUOLO, M.L. Reintervenção em endodontia. 2. ed. São Paulo: 
Santos, 2012. 
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Disciplina 4o 

Período 
Orientação Profissional IV 

Ementa Conceitos e antecedentes históricos do empreendedorismo. Perfil empreendedor. Inovação. Plano de negócios. Setor 
de atividade, forma jurídica e enquadramento tributário. Contabilidade aplicada à odontologia. Avaliação de custo e 
construção de preço. Plano financeiro. Orientação quanto a abertura e fechamento de um Consultório e/ou Clínica 
Odontológica. Alvarás do Corpo de Bombeiros/ Juntas Comerciais/ Prefeituras Municipais/ ANVISA. Atividade 
profissional relacionada à Atenção Básica e Secundária na Proteção da Saúde. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

CHAGAS, G. Contabilidade geral simplificada: demonstrações 
financeiras após alterações na lei das S.As. e as sociedades 
empresárias à luz do novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010 

IUDÍCIBUS, S. (coord.) Contabilidade Introdutória. 11. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

NIGRE, A.L. A Odontologia à luz do Direito. Rio de Janeiro: Editora 
Rubio, 2012. 

CHÉR, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. 
2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

LENZI, R. Qual é o seu negócio em odontologia? A pergunta que 
não pode ficar sem resposta. São Paulo: Santos, 2015. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2014. 

 SILVA, R. H. A. Orientação Profissional para o Cirurgião-dentista: 
Ética e Legislação. Rio de Janeiro: Santos, 2010. 

 SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas. Como elaborar um plano de negócios. Brasília: 
SEBRAE, 2013. Disponível em: < 
http://www.sebraesp.com.br/arquivos_site/biblioteca/guias_cartilhas/ 
Como_elaborar_um_plano_de_negocios.pdf>. Acesso em: 20 de 
junho de 2016. 

 

Disciplina 4o 

Período 
Periodontia III 

Ementa Atenção básica e secundária na proteção da saúde sob a ótica dos aspectos da medicina periodontal e da relação das 
doenças periodontais com as doenças sistêmicas, tabagismo e envelhecimento. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

HARPENAU, L.A., KAO, R.T., LUNDERGAN, W.P., SANZ, 
M.Periodontia e Implantodontia : Algoritmos de Hall para Prática 
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 Clínica.5.ed.Rio de Janeiro Santos, 2016. 

CARRANZA, F.A. Periodontia Clínica. 11. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2011. 1286p. 

JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO J. Histologia Básica. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

LINDHE, J.; LANG, N.P.; KARRING,T. Tratado de Periodontia 
Clínica e Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 1326 p. 

LORENZO,J.L., Microbiologia para o estudante de Odontologia. 
São Paulo: 1. ed. Atheneus, 2004. 
 

 SILVERMANN,S.Jr.; EVERSOLE, l. R.; Fundamentos de Medicina 
Oral. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 384p. 

 JAMES,W.L.; DONALD,A.F.Manejo Odontológico do Paciente 
Clinicamente Comprometido.  7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,  2008. 
605 p 

 

Disciplina 4o 

Período 
Pesquisa Científica I 

Ementa Partes constituintes de um projeto de pesquisa. Delineamento de pesquisa. Revisão de literatura para o 
desenvolvimento da pesquisa. Introdução, Justificativa, Metodologia, Cronograma e Orçamento.  Comitêde Ética em 
Pesquisa e termo de consentimento livre e esclarecido. Instrumentos de pesquisa. Compreensão e Interpretação de 
textos acadêmicos na área de odontologia através de técnicas e estatégias do inglês instrumental. Inglês técnico. 
Projeto de pesquisa com ênfase na atenção básica e secundária na Proteção da Saúde. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas,2010. 

PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Do contexto ao texto: Os 
desafios da linguagem científica. 4. ed. Anápolis: Kelps, Rideel 
UniEVANGÉLICA, 2009. 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia 
científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho 
científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto 
e relatório, publicações e trabalho científico. 7.ed. São Paulo: 
Atlas, 2013.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2013.  

MATIAS–PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 MARCONI, M.A. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 

 MEDEIROS, J.B. Redação científica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 
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2014.hotmail 

 

Disciplina 4o 

Período 
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde IV 

Ementa Reflexão sobre as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e 
cultura afro-brasileira e indígena e diretrizes nacionais para educação em direitos humanos. Conhecimento da epidemiologia 
e sua aplicação na saúde bucal. Caracterização do histórico e conceitos em epidemiologia. Estudo de índices e indicadores 
em saúde bucal. Análise das medidas de condições socioeconômicas em epidemiologia. Pesquisa sobre os levantamentos 
epidemiológicos em saúde bucal. Simulação de um levantamento epidemiológico em saúde na área de abrangência da 
Unidade Básica de Saúde com Saúde da Família e redação final do Projeto de Intervenção em Saúde na Comunidade sob a 
ótica da atenção básica e secundária na proteção da saúde. 
 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. 7. ed. 
Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2013. 
 

BURGOS, M.S.(Org.). Saúde no espaço escolar: ações integradas 
da educação física, nutrição, enfermagem e odontologia para crianças 
e adolescentes. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. 286 p. 

PEREIRA, A.C. e Col. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. 
São Paulo: Editora Napoleão Ltda., 2009. 704 p. 
 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Ministério da Educação. 
Resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  

ALMEIDA FILHO, N.de; ROUQUAYROL, M.Z. Introdução à 
epidemiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

PINTO, V.G. Saúde Bucal Coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 
718 p. 

 GOIS, C.W.de L. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: 
Hucitec, 2008. 260 p. 

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Ministério da Educação. 
Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui as Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 
para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. 
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Disciplina 4o 

Período 
Prótese Dentária I 

Ementa Diagnóstico Protético em edentados totais. Materiais Dentários em Prótese Total. Etapas clínicas e laboratoriais da 
confecção de uma prótese total removível. Prótese total no contexto da Atenção básica e secundária na Proteção da 
Saúde. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NAKAGOMI, T.; MUKAI, M. Prótese Total - Em busca da 
Excelencia Estética e Funcional. 1 ed Editora: Elsevier, 2013. 

CHAIN, M.C..Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas, 
2013.(ABENO:Odontologia essencial:parte clínica) 

TURANO, J.C. Fundamentos de Prótese Total. 9.ed. São Paulo: 
Quintessence, 2010. 

CARVALHO, J.A. Órteses: Um recurso terapêutico complementar. 
Manole, 2006. 

CARDOSO, A.C.O Passo a Passo da prótese sobre implante. 
Santos, 2012. 

CORRÊA, G.A. Protese Total Passo a Passo.São Paulo: Santos, 
2005. 

 TELLES, D. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. São 
Paulo: Santos, 2011. 

 CUNHA, V.P.P.Prótese total contemporânea na reabilitação bucal. 
Santos, 2014. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

5º PERÍODO 

Disciplina 5o 

Período 
Cirurgia I 

Ementa Avaliação e conduta pré-operatória. Prevenção e tratamento das emergências médicas. Controle de infecção na prática 
cirúrgica. Princípios básicos de cirurgia. Reparo das feridas. Instrumentação para cirurgia bucal básica. Extração de 
dentes erupcionados visando à reabilitação da saúde na atenção secundária.  Manejo do paciente no pós operatório. 
prevenção e tratamento das complicações em exodontia. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

HUPP, J.R.; ELLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia Oral e Maxilofacial 
Contemporânia. 5. ed. São Paulo: Elsevier, 2009. 
 

ARAÚJO, A.; GABRIELLI, M. F. R.; MEDEIROS, P. J. Aspectos 
atuais da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. São Paulo: 
Santos, 2007. 

MADEIRA, M.C. Anatomia da face: bases anátomo- funcionais 
para a prática odontológica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. 

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia clínica para 
dentistas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 

PRADO, R.;SALIM, M.A.A. Cirurgia Bucomaxilofacial: diagnóstico 
e tratamento. Rio de Janeiro: Medsi, 2004 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Mosby, 2008. 

 MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

 RIBEIRO,F.J.R.;Emergências Médicas e Suporte Básico de Vida em 
Odontologia: Além do Básico. 1. ed. Santos, 2014. 

 

 

Disciplina 5o 

Período 
Clínica Integrada II 

Ementa Estágio Clínico em Odontologia com ênfase na saúde da família e reabilitação da saúde. Proteção, prevenção e 
promoção de saúde. Elaboração da hipótese de diagnóstico e plano de tratamento articulado entre as áreas: 
diagnóstico para identificação das patologias bucais fundamentais; manejo de pacientes comprometidos 
sistemicamente; classificação e diagnóstico das alterações periodontais por meio do exame registro periodontal 
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simplificado 1 e 2; diagnóstico e tratamento restaurador de média complexidade e cavidades atípicas; procedimentos 
cirúrgicos bucais simples; planejamento e execução das etapas clínicas e laboratoriais da prótese total removível;  na 
perspectiva teórica e procedimental. Atendimento clínico pautado na ergonomia, biossegurança e na perspectiva 
atitudinal. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

CARRANZA,F.A. Periodontia Clínica. 11. ed. Rio de janeiro: Elsevier, 
2011. 1286p. 
 

BARATIERI, L.N. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e 
técnicas. São Paulo: Santos. 2012. 

MONDELLI J., et al. Fundamentos de dentística operatória. São 
Paulo: Santos, 2013, 343p. 
 

CONCEIÇÃO, E.N. Dentística Saúde e Estética. 2.ed . São Paulo: 
Artmed.. 2007.  

TELLES, D. Prótese Total:Convencional e sobre implantes. São 
Paulo: Santos, 2011, 492p. 
 

CAVALCANTI, M. Diagnóstico por imagem da face. 2.ed, São 
Paulo, Ed. Santos, 2012.. 

 LINDHE, J.; LANG, N. P.; KARRING,T. Tratado de Periodontia 
Clínica e Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 

 FREITAS, A.; ROSA, E.; FARIA E SOUZA, I. Radiologia 
Odontológica. 6. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 

 

Disciplina 5o 

Período 
Endodontia II 

Ementa Conhecimentos básicos essenciais da anatomia dental interna de dentes multirradiculares. Aprimoramento da técnica 
endodôntica em todas as fases do tratamento de dentes multirradiculares. Diagnóstico das patologias pulpares e 
periapicais que acometem a Saúde da Família visando a Proteção da Saúde.  Estratégias de controle das infecções 
endodônticas. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

HARGREAVES, K.M.; COHEN, S. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

ESTRELA, C. Endodontia laboratorial e Clínica: Série Abeno: 
Odontologia Essencial – Parte Clínica. São Paulo: Artes Médicas, 
2013. 

HARGREAVES, K.M.; GOODIS, H.E. Polpa Dentária de Seltzer e 
Bender. 1. Ed. São Paulo: Quintessence, 2009.  

WALTON, R.,E.; TORABINEJAD, M. Endodontia – princípios e 
prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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BRAMANTE, C.M.; SILVA, R.M. Retratamento Endodôntico: 
quando e como fazer. São Paulo: Santos, 2009.  

ZUOLO, M.L. Reintervenção em endodontia. 2. ed. São Paulo: 
Santos, 2012. 

 LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR, J.F. Endodontia – biologia e técnica.  
3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 HADDAD FILHO, E.M.S. Endodontia de Vanguarda: mais fácil, 
mais rápida e mais segura. 1. ed. Nova Odessa: Editora Napoleão, 
2015. 

 

Disciplina 5o 

Período 
Orientação Profissional V 

Ementa Fundamentos da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS). Comunicação interpessoal por meio da linguagem verbal e 
não verbal. Comunicação com a comunidade na qual está inserido, empregando linguagem adequada. Comunicação 
com o paciente odontológico. Introdução aos cuidados da saúde aos pacientes com necessidades especiais. 
Abordagem odontológica de pacientes com necessidades especiais. Organização do atendimento odontológico voltado 
à saúde da família e proteção da sáude. Caracterização do atendimento odontológico domiciliar. Estudo da avaliação do 
paciente. Descrição da comunicação com o paciente. Estabelecimento da importância da interação multidisciplinar no 
atendimento do paciente. Introdução e detalhamento das estratégias preventivas. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MASSARA, M.L.A.; RÉDUA, P.C.B. Manual de referência para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010. 

QUADROS, R.M. O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais e Língua Portuguesa. MEC - SEESP: Brasília, 2004. 

ELIAS,R. Odontologia Para Pacientes Com Necessidades 
Especiais - Do Zero Aos Dezoito Anos. 1ªed. Editora Napoleão, 2014. 

MOYSÉS, S.J., GOES, P.S. A. de (org.). Planejamento, Gestão e 
Avaliação em Saúde Bucal. São Paulo: Artes Médicas, 2012. 

FELIPE, T.A. Libras em Contexto: Curso Básico:Livro do 
Estudante. 8. ed. Rio de Janeiro : WalPrint Gráfica e Editora, 2007. 
Disponível em:<http://librasemcontexto.org 
/Livro_Estudante/Livro_Estudante_2007.pdf>. Acesso em: 24 jul. 
2013. 

CORRÊA, M.S.N.P. Odontopediatria na primeira infância. 3 ed. 
São Paulo: Santos, 2011. 

 TOLEDO, O.A. Odontopediatria: Fundamentos para a prática 
clínica.4 ed. Rio de Janeiro: MEDBOOK,2012. 

 BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos: 
Ideologias e práticas pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
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Disciplina 5o 

Período 
Pesquisa Científica II 

Ementa Validação ção de dados. Utilização do MS-Excel para sumarização tabulação dos dados. Princípios de estatística 
descritiva e inferencial. Submissão de projetos de pesquisa à Plataforma Brasil – CONEP. Elaboração de relatórios de 
pesquisa. Comunicação Oral e Escrita no processo de apresentação dos resultados de uma pesquisa.de instrumentos 
de pesquisa; pré-teste e aplicação de questionários de pesquisa. Tabulação de dados. Análise e sumarização 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MATIAS–PEREIRA,J.Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas,2012. 

ESTRELA,C.Metodologia científica: ensino e pesquisa em 
odontologia. São Paulo: ArtMed, 2001. 

MARCONI,M.A.;LAKATOS,E.M. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

PIETRAFESA,J.P.;BORBA,O.F. Redação Científica. 2. ed. Anápolis:  
UniEVANGÉLICA, 2016. 

SEVERINO,A.J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 

BELL,J.Projeto de pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes 
em educação, saúde e ciências sociais. 4.ed. Porto Alegre, artmed, 
2008. 

 HERNANDEZ SAMPIERI,R. Metodologia de Pesquisa.  5. ed. Porto 
Alegre: Editora  Penso, 2013. 

 CERVO,A.L.;BERVIAN,P.A.Metodologia Científica. 6. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

Disciplina 5o 

Período 
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde V 

Ementa Determinantes sociais da saúde. Modelos de atenção em saúde bucal. Vigilância em saúde. Execução do projeto de 
intervenção em saúde na comunidade voltado a  Saúde da Família e Proteção da Saúde . 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

GOES, P.S.A. de (Autor). KRIGER, L.; MOYSÉS, S.J.; MOYSÉS, 
S.Te.(Orgs); MORITA, M.C.(Coord). Gestão da prática em saúde 
bucal. 2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 125 p. (ABENO: 
Odontologia Essencial: temas interdisciplinares). 
 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: o que você precisa 
saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2005. 256 p. 
 
 

PINTO, V.G. Saúde Bucal Coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 
GAMA, A.S.; GOUVEIA, L. SUS esquematizado: teoria e questões. 
3. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2013. 272 p. 
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PEREIRA, A.C. e col. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. 
São Paulo: Editora Napoleão Ltda., 2009. 704 p. 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Org). Construção da integralidade: 
cotidiano, saberes e práticas em saúde. Organizador de Rio de 
Janeiro: abrasco, 2007. 228 p. 

 CAMPOS, G.W.S.; BONFIM, J.R.A.; MINAYO, M.C.S.; et al. Tratado 
de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 968p. 

 VIANA, A. L. A. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o 
programa de saúde da família. Rio de Janeiro: Revista saúde 
coletiva, 2005. 40 p. 

 

Disciplina 5o 

Período 
Protese II 

Ementa Diagnóstico e reabilitação protética em edentados parciais no contexto da Saúde da Família e Proteção da Saúde. 
Materiais dentários utilizados. Princípios biomecânicos e oclusais relacionados à confecção e instalação das Próteses 
Parciais Removiveis. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

DE FIORI, S.R. Atlas de Prótese Parcial Removível - Princípios 
Biomecânicos e Bioprotéticos e de Oclusão. Ed Santos, 
2010.499p.  

KLIEMANN, C.; OLIVEIRA, W. Manual de Prótese Parcial 
Removível. Ed. Santos. 2011. 

TODESCAN, R; Atlas de Prótese Parcial Removível. Ed. Santos. 
2003.  

TELLES, D. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. Ed 
Santos, 2011. 

KAISER, F. PPR no Laboratorio. 3. ed Quintessence, 2010. CORRÊA, G.A.Protese Total Passo a Passo. Ed Santos, 2005. 

 CRAIG, R.G.Materiais dentarios Restauradores.11.ed. Santos,  
2004. 

 OKESSON,J.P.Tratamento das Desordens Temporomandibulares 
e Oclusao. 7. ed. Editora: Elsevier, 2013. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

6º PERÍODO 

Disciplina 6o 

Período 
Cirurgia II 

Ementa Cirurgia para remoção e aproveitamento dos dentes inclusos. Cirurgias com finalidade protética e reconstrutiva 
promovendo a reabilitação da saúde na atenção secundária/ ciclos de vida. Princípios do tratamento e prevenção das 
infecções odontogênicas. Tratamento das lesões de tecidos moles. Avaliação e tratamento dos cistos e tumores 
benignos do complexo maxilomandibular. Traumatismo alvéolo-dentário. Noções de traumatologia bucomaxilofacial. 
Princípios de correção das deformidades dentofaciais. Concepção do atendimento do nível secundário no sistema de 
saúde.  

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

HUPP, J.R.; ELLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

ANDREASEN, J.O.; ANDREASEN, F.M. Texto e atlas colorido de 
traumatismo dental. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 
aproveitamento. São Paulo: Santos, 2011. 

ARAÚJO, A.; GABRIELLI, M.F.R.; MEDEIROS, P.J. Aspectos atuais 
da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.  São Paulo: Santos, 
2007. 

PRADO, R.; SALIM, M.A.A. Cirurgia Bucomaxilofacial: diagnóstico 
e tratamento. Rio de Janeiro: Medsi, 2009. 

MADEIRA, M.C. Anatomia da face: bases anátomo- funcionais 
para a prática odontológica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. 

 MALAMED, S.F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

 WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia clínica para 
dentistas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
 

 

Disciplina 6o 

Período 
Clínica Integrada III 

Ementa Estágio Clínico em Odontologia com ênfase na saúde coletiva, gestão em saúde e reabilitação da saúde. Proteção, 
prevenção e promoção de saúde. Elaboração da hipótese de diagnóstico e plano de tratamento articulado entre as 
áreas: diagnóstico para identificação das patologias bucais fundamentais; manejo de pacientes comprometidos 
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sistemicamente; classificação e diagnóstico das alterações periodontais por meio do exame registro periodontal 
simplificado 1, 2, 3 e 4; diagnóstico e tratamento restaurador de média complexidade e cavidades atípicas; 
procedimentos cirúrgicos bucais simples e em tecidos moles; planejamento e tratamento endodôntico de dentes 
unirradiculares; planejamento e execução das etapas clínicas e laboratoriais da prótese total removível e prótese parcial 
removível; diagnóstico, na perspectiva teórica e procedimental. Atendimento clínico pautado na ergonomia, 
biossegurança e na perspectiva atitudinal. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

HUPP, J.R.; ELLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia Oral e Maxilo-Facial 
Contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 2009. 

DI FIORE, S. Atlas de Prótese Parcial Removível - Princípios 
Biomecânicos e Bioprotéticos e de Oclusão. Ed Santos, 
2010.499p. 

HARPENAU, L.A.; KAO, R.T.; LUNDERGAN, W.P.; SANZ, M. 
Periodontia e Implantodontia: Algoritmos de Hall para Prática 
Clínica.5.ed.Rio de Janeiro Santos, 2016. 

COHEN, S.; HARGREAVES, K.M. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

TELLES, D. Prótese Total Convencional e Sobre Implantes. Ed 
Santos, 2011 

 WHITE, E.; PHAROAH, M.J. Radiologia Oral. Princípios e 
Interpretação. 5.ed, Elsevier, 2007, 744p.  

 SILVERMAN, S. Fundamentos de Medicina Oral. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004. 

 

Disciplina 
6o Período 

Orientação Profissional VI 

Ementa Aspectos éticos da atuação profissional no âmbito público e privado. Odontologia de grupo no Brasil. Auditorias odontológicas. 
Honorários odontológicos. Convênios. Regulamentação dos planos de saúde. Resolução CFO 19 e 20/2001. Segredo 
Profissional. Antropologia forense. Identificação humana. Perícias odonto-legais. Traumatologia odonto-legal e Tanatologia 
forense. Maus tratos a criança. Formação da identidade do profissional.  

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NIGRE, A.L. A Odontologia à luz do Direito. Rio de Janeiro: Editora 
Rubio, 2012. 

ABO-GO. Associação Brasileira de Odontologia Goiás. Disponível 
em: <http://www.abo-go.com.br/>. Acesso em: 30 julho de 2015. 

SILVA, M; ZIMMERMANN, R.D.; PAULA, F.J. Deontologia 
Odontológica: Ética e Legislação. São Paulo: Editora Santos, 2011. 

ANS. Agência Nacional de Saúde. Disponível em: < 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/servicosdesau
de>. Acesso em: 30 de jul. de 2015. 
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SILVA, R.H.A. Orientação Profissional para o Cirurgião-dentista: 
Ética e Legislação. Rio de Janeiro: Santos, 2011. 

CRO-GO. Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Disponível 
em: <http://www.crogo.org.br/>. Acesso em: 30 jul. 2015. 

 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Consolidação das 
normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. 
Disponível em: , http://www.cfo.org.br/download/pdf /consolidacao.pdf>. 
Acesso em: 30 jul. 2015. 

 SOEGO. Sindicato dos Odontologistas do Estado de Goiás. 
Disponível em: <http://www.soego.org.br/>. Acesso em: 30 jul. 2015. 

 

Disciplina 6o 

Período 
Produção Científica I 

Ementa Levantamento Bibliográfico e Revisão de Literatura do Trabalho de Conclusão de Curso. Classificação e tipologias de 
eventos. Supervisões em eventos e atividades dos grupos. Escrita em eventos. Planejamento, organização e realização 
de evento técnico científico. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

 BRITTO, J.; FONTES, N. Estratégias para Eventos. São Paulo: 

Aleph, 2002. MARCONI, M.A.; 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 6 ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  

LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

LUIZ, R.R.; COSTA, A.J.L.; NADANOVSKY, P. Epidemiologia e 
Bioestatística na Pesquisa Odontológica. São Paulo: Atheneu, 

2005.  

PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Do contexto ao texto: Os 
desafios da linguagem científica. 4 ed. Anápolis: Kelps, Rideel 
UniEVANGÉLICA, 2009.  

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma 
monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: 

Atlas, 2009.  

 ZANELLA, L.C. Manual de Organização de Eventos: planejamento 
e operacionalização. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
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Disciplina 6o 

Período 
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde VI 

Ementa Gestão e funcionamento do Sistema Único de Saúde. Modelos sanitários Internacionais de saúde 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

PINTO, V.G. Saúde Bucal Coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 

COHN, A.; ELIAS, P.E. Saúde no Brasil: políticas e organização de 
serviços. 4. ed. São Paulo: Cortez,  2001. 133 p. 
 

PEREIRA, A.C. e Col. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. 
São Paulo: Editora Napoleão Ltda., 2009. 704 p. 
 

GAMA, A.S. ; GOUVEIA, L. SUS esquematizado: teoria e questões. 
3. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2013. 272 p. 

GOIS, C.W.L. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: 
Hucitec, 2008. 260 p. 
 

GOES, P.S.A. de (Autor). KRIGER, L.; MOYSÉS, S.J.; MOYSÉS, S.T. 
(Orgs); MORITA, M.C. (Coord). Gestão da prática em saúde bucal. 
2 ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 125 p. (ABENO: Odontologia 
Essencial: temas interdisciplinares).. 

 VIANA, A.L. D'Ávila. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o 
programa de saúde da família. Rio de Janeiro: Revista saúde 
coletiva, 2005. 40 p. 

 PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A.  (Org). Construção da integralidade: 
cotidiano, saberes e práticas em saúde. Organizador de Rio de 
Janeiro: abrasco, 2007. 228 p. 

 

Disciplina 6o 

Período 
Prótese III 

Ementa Oclusão e Materiais Dentários relacionados à Prótese Fixa. Diagnóstico e Planejamento em Prótese Fixa. Fases 
laboratorial e clínica das Próteses Fixas. Reabilitação da saúde na atenção secundária. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

CARDOSO, A.C. Oclusão para você e pra mim. 2.ed. Ed. Santos, 
2012. 

CARDOSO, A.C. O Passo a Passo da Protese Sobre Implante. 2. 
ed. Santos, 2012   

CRAIG, R.G. Materiais dentários restauradores, 11.ed. São Paulo: 
Ed. Santos, 2004. 

BOTTINO, M.A. Livro do Ano da Clinica Odontologica Brasileira. 
Artes Medicas, 2004 . 

SHILLINGBURG, H.T.; HOBO, S.; WITHSET, L. Fundamentos da 
prótese fixa.4. ed. Santos, 2007. 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa.  2.ed. São Paulo: Artes 
Médicas: EAP-APCD, 2013. 
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 HENOSTROSA, H. Adhesion em Odontologia Restauradora.  Maio, 
2003 . 

 MARTIGNONI, M.; SCHONENBERGER, A. Precisão em Protese 
Fixa: Aspectos Clinicos e Laboratoriais. 2.ed. Santos; 
Quintessence, 2001. Il. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

7º PERÍODO 

Disciplina7o 

Período 
Clínica Integrada IV 

Ementa Estágio Clínico em Odontologia com ênfase no sistema de saúde e reabilitação da saúde. Proteção, prevenção e 
promoção de saúde. Elaboração da hipótese de diagnóstico e plano de tratamento articulado entre as áreas: 
diagnóstico para identificação das patologias bucais fundamentais; manejo de pacientes comprometidos 
sistemicamente; classificação e diagnóstico das alterações periodontais por meio do exame registro periodontal 
simplificado 1, 2, 3 e 4; diagnóstico e tratamento restaurador de alta complexidade e cavidades atípicas; procedimentos 
cirúrgicos bucais simples, complexos, e em tecidos moles; planejamento e tratamento endodôntico e retratamento de 
dentes unirradiculares e birradiculares; planejamento e execução das etapas clínicas e laboratoriais da prótese total 
removível, prótese parcial removível, prótese fixa unitária; diagnóstico, na perspectiva teórica e procedimental. 
Atendimento clínico pautado na ergonomia, biossegurança e na perspectiva atitudinal. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

BRAMANTE, C.; SILVA, R.M. Retratamento endodôntico – Quando 
e como fazer?. São Paulo: Santos, 2009. 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa.  2.ed. São Paulo: Artes 
Médicas: EAP-APCD, 2013. 

MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 
aproveitamento. São Paulo, Li vraria Santos, 2011. 

COHEN, S.; HARGREAVES, K.M. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

PRADO, R.; SALIM, M. Cirurgia bucomaxilofacial – Diagnóstico e 
Tratamento.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

 TELLES, D. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. 2. ed. 
São Paulo: Santos. 2009. 

 BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia plástica periodontal. 
2. ed. São Paulo: Art Med, 2011.  

 

Disciplina 7o 

Período 
Odontologia do Trabalho 

Ementa Relações da odontologia do trabalho sob a ótica do sistema de saúde. Saúde Ocupacional e políticas relacionadas. 
Identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais que possam constituir risco à saúde bucal no local de 
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trabalho, em qualquer das fases do processo de produção. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MEDEIROS, U. Fundamentos de Odontologia do Trabalho. São 
Paulo: Santos, 2011.  

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

LIMA, N. T.; GERSCHMAN, S.; EDLER, F. C. (Org). Saúde e 
Democracia: história e perspectiva do SUS. Rio de Janeiro: 
FioCruz, 2005. 502 p. 

ROUQUAYROL, M.Z.; ALMEIDA FILHO, N. de. Epidemiologia e 
saúde. 7.ed. Rio de Janeiro, Medsi, 2016. 

ZIMMERMANN, R.D.; SILVA, M. da; PAULA, F. Deontologia 
Odontológica: Ética e Legislação. São Paulo: Santos, 2011 

PEREIRA, A.C. (Org.). Odontologia em saúde coletiva: planejando 
ações e promovendo saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. de (Org). Construção da 
integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. 
Organizador de Rio de Janeiro: abrasco, 2007.  

 PEREIRA, A.C. e Col. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. 
São Paulo: Editora Napoleão Ltda., 2009. 

 

Disciplina7o 

Período 
Odontologia pediátrica I 

Ementa Sistemas de saúde e reabilitação da saúde na atenção secundária e ciclos de vida. Estudo do desenvolvimento das 
dentaduras decídua, mista e permanente. Introdução à psicologia e manejo do comportamento infantil. Estudo da 
radiologia aplicada à clínica infantil. Estudo da promoção de saúde, diagnóstico e tratamento das doenças cárie e 
periodontal em crianças. Caracterização dos materiais dentários aplicados à clínica infantil (cimentos ionoméricos, 
resinas compostas e selantes). Compreensão sobre a anestesia local e controle do medo e da dor em Odontopediatria.  
Fundamentação da terapêutica medicamentosa aplicada à criança. Introdução aos procedimentos cirúrgicos no 
paciente infantil. Orientação sobre exame clínico, diagnóstico e plano de tratamento em odontopediatria Realização do 
atendimento clínico odontológico de crianças. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

GUEDES-PINTO, A.C. Manual de Odontopediatria. 12. ed. São 
Paulo: Santos, 2012.  

COUTINHO,L.;  BONECKER, M. Odontopediatria  Para o Pediatra.  
São Paulo: Atheneu,2013. 

GUEDES-PINTO, A.C.; BONECKER, M.; RODRIGUES, C.R.M.D. 
Fundamentos de odontologia. ODONTOPEDIATRIA. São Paulo: 
Santos, 2010. 

CORREA, M.S.N. Conduta Clínica e Psicológica na 
ODONTOPEDIATRIA. 2. ed.São Paulo: Santos 2013. 
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IMPARATO, J.C.P. Anuário de Odontopediatria Clínica - Vol 1 - 
Integral e Atual 1° ed. Napoleão, 2013. 

TOLEDO, O.A. Odontopediatria: Fundamentos para a prática 
clínica. 4 ed. Rio de Janeiro: MEDBOOK, 2012.   

 MASSARA, M.L.A.; RÉDUA, P.C.B. Manual de referência para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010 

 DEAN,J.A.; AVERY,D.R.; McDONALD, R.E. Odontopediatria para 
Crianças e Adolescentes. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Disciplina7o 

Período 
Ortodontia preventiva I 

Ementa Aspectos do sistema de saúde e reabilitação da saúde na atenção secundária e ciclos de vida para realizar diagnóstico 
e tratamento preventivo do crescimento pré e pós-natal. Desenvolvimento da oclusão. Etiologia das más oclusões. 
Classificação das más oclusões. Mantenedores e recuperadores de espaço e adestramento manual para procedimentos 
em ortodontia. Cefalometria telerradiográfica. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MASSARA, M.L.A.; RÉDUA, P.C.B. Manual de Referência para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010. 

 

PROFFIT, W.R.;  FIELDS JUNIOR, H.W.  Ortodontia 
contemporânea.  4. ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2007. 
677 p.il. 

SILVA FILHO, O.G. Ortodontia Interceptiva: protocolo de 
tratamento em duas fases. São Paulo:Artes Médicas, 2013. 
 

ABRAÃO, J. et al. Ortodontia preventiva: diagnóstico e  
tratamento. São Paulo: Artes Médicas,2014. Biblioteca Virtual 
 

ALMEIDA, R.R. Ortodontia preventiva e interceptora: mito ou 
realidade? Maringá: Dental Press, 2013. 
 

FONSECA, R.C. Análise Cefalométrica – Diagnóstico e 
Planejamento Ortodôntico. São Paulo: Santos, 2001.  

 MOYERS, R.E.  Ortodontia. 4. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1991. 483p.  ISBN 85-277-0180-4 

 VIAZIS, A.D. Atlas de ortodontia avançada: um guia para a 
eficiência clínica.  São Paulo:  Santos, 1999. 254 p.il. 
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Disciplina7o 

Período 
Produção científica II 

Ementa Elaboração da discussão; Redação da conclusão; Confecção da referência bibliográfica; Preparação dos gráficos e 
tabelas; Preparação de figuras. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MATIAS–PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007.  

ESTRELA, C. Metodologia científica: ensino e pesquisa em 
odontologia. São Paulo: ArtMed, 2001. 

PIETRAFESA, J.P.; BORBA, O.F. Do contexto ao texto: Os 
desafios da linguagem científica. 4. ed. Anápolis: Kelps, Rideel 
UniEVANGÉLICA, 2014.  

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 6. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 MEDEIROS, J.B. Redação científica. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2014.   
 

 MATTAR, J. Metodologia Científica na era da informática. 3 ed. 
São Paulo:  Atlas, 2008. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

8º PERÍODO 

Disciplina 8o 

Período 
Clínica Integrada V 

Ementa Estágio Clínico em Odontologia com ênfase no sistema de saúde e reabilitação da saúde. Proteção, prevenção e 
promoção de saúde. Elaboração da hipótese de diagnóstico e plano de tratamento articulado entre as áreas: 
diagnóstico para identificação das patologias bucais fundamentais; manejo de pacientes comprometidos 
sistemicamente; classificação e diagnóstico das alterações periodontais por meio do exame registro periodontal 
simplificado 1, 2, 3 e 4; diagnóstico e tratamento restaurador de alta complexidade, cavidades atípicas, e facetas 
estéticas; procedimentos cirúrgicos bucais simples, complexos, e em tecidos moles; planejamento e tratamento 
endodôntico e retratamento de dentes unirradiculares, birradiculares e multirradiculares; planejamento e execução das 
etapas clínicas e laboratoriais da prótese total removível, prótese parcial removível, prótese fixa unitária; diagnóstico, na 
perspectiva teórica e procedimental. Atendimento clínico pautado na ergonomia, biossegurança e na perspectiva 
atitudinal. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

BRAMANTE, C.; SILVA, R.M. Retratamento endodôntico – Quando 
e como fazer?. São Paulo: Santos, 2009. 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa.  2.ed. São Paulo: Artes 
Médicas: EAP-APCD, 2013 

MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 
aproveitamento. São Paulo, Li vraria Santos, 2011. 

COHEN, S.; HARGREAVES, K.M. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

PRADO, R.; SALIM, M. Cirurgia bucomaxilofacial – Diagnóstico e 
Tratamento.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

 TELLES, D. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. São 
Paulo: Santos. 2011. 

 BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia plástica periodontal. 
2. ed. São Paulo: Art Med, 2011.  
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Disciplina 8o 

Período 
Odontohebiatria 

Ementa Sistemas de saúde e reabilitação da saúde na atenção secundária e ciclos de vida. Aspectos emocionais e 
psicossociais. Condução do comportamento na clínica. Educação quanto à saúde bucal. Hábitos e transtornos 
alimentares.  Periodontopatias e halitose. Erupção ectópica. Ausência congênita de dentes. Uso de drogas e adornos 
buco-dentais. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

DEAN,JA; AVERY,DR; McDONALD, RE. Odontopediatria para 
Crianças e Adolescentes .9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

RISSO P. A. Odontologia Integrada na Adolescência. 1. ed. Editora 
Santos, 2012. 

MASSARA, M.L.A.; RÉDUA, P.C.B. Manual de Bibliografia para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010. 

COUTINHO,L.; BONECKER, M. Odontopediatria para o pediatra. 
São Paulo Atheneu, 2013. 

BUSSADORI, S. K. ; MASUDA, M. Manual de odontohebiatria. 2 ed. 
São Paulo: Santos  2012. 

CORREA, M.S.N. Conduta Clínica e Psicológica na 
ODONTOPEDIATRIA. 2. ed. São Paulo Santos 2013. 

 DUQUE C. et al. Odontopediatria-Uma visão contemporânea. São 
Paulo Santos, 2013. 

 GUEDES-PINTO, A.C.; BONECKER, M.; Rodrigues, C.R.M.D. 
Fundamentos de odontologia. Odontopediatria.São Paulo: Santos, 
2010. 

 

Disciplina 8o 

Período 
Odontologia pediátrica II 

Ementa Sistemas de saúde e reabilitação da saúde na atenção secundária e ciclos de vida. Análise da semiologia aplicada à 
odontopediatria. Estudo do traumatismo da dentição decídua e mista. Introdução à terapia pulpar em dentes decíduos e 
permanentes jovens. Fundamentação sobre o atendimento a pacientes especiais. Atendimento clínico odontológico de 
crianças. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MASSARA, M.L.A.; RÉDUA, P.C.B. Manual de referência para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010. 

DEAN,JA; AVERY,DR; McDONALD, RE. Odontopediatria para 
Crianças e Adolescentes .9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

GUEDES-PINTO, A.C. Manual de Odontopediatria. 12. ed. São 
Paulo: Santos, 2012.  

IMPARATO, C.P. Odontopediatria Clínica integrada e atual.  São 
Paulo: Napoleão, 2013. 
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GUEDES-PINTO, A.C.; BONECKER, M.; Rodrigues, C.R.M.D. 
Fundamentos  de odontologia- Odontopediatria. São Paulo: 
Santos, 2010.  

DUQUE C. et al. Odontopediatria-Uma visão contemporânea.  São 
Paulo: Santos, 2013. 

 IMPARATO, C.P.  Odontopediatria baseada em evidências 
científicas.  São Paulo: Santos 2010. 

 IMPARATO, J.C.P.; DUARTE D.A; MANFRO, A.R.G. 
Odontopediatria . Prática de saúde baseada em evidências. São 
Paulo: Elsevier, 2012. 

 

Disciplina 8o 

Período 
Ortodontia preventiva II 

Ementa Aspectos do sistema de saúde e reabilitação da saúde na atenção secundária e ciclos de vida para realizar diagnóstico 
e tratamento preventivo do crescimento pré e pós-natal. Desenvolvimento da oclusão. Etiologia das más oclusões. 
Classificação das más oclusões. Mantenedores e recuperadores de espaço e adestramento manual para procedimentos 
em ortodontia. Cefalometria telerradiográfica . Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MASSARA, M.L.A.; RÉDUA, P.C.B. Manual de referência para 
procedimentos clínicos em odontopediatria. São Paulo: Santos, 
2010. 

 
 

PROFFIT, W.R.;  FIELDS JUNIOR, H.W.  Ortodontia 
contemporânea.  4. ed. Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2007. 
677 p.il. 

ALMEIDA, R.R. Ortodontia preventiva e interceptora: mito ou 
realidade? Maringá: Dental Press, 2013. 
 

INTERLANDI, S.  Ortodontia: bases para a iniciação.  4. ed.  São 
Paulo:  Artes Médicas, 1999. 364p.il. 

SILVA FILHO, O.G. Ortodontia Interceptiva: protocolo de 
tratamento em duas fases. São Paulo:Artes Médicas, 2013. 
 

FONSECA, R.C. Análise Cefalométrica – Diagnóstico e 
Planejamento Ortodôntico. São Paulo: Santos, 2001.  

 MOYERS, R.E.  Ortodontia. 4. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1991. 483p.  ISBN 85-277-0180-4 

 VIAZIS, A.D. Atlas de ortodontia avançada: um guia para a 
eficiência clínica.  São Paulo:  Santos, 1999. 254 p.il. 
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Disciplina 8o 

Período 
Produção Científica III 

Ementa Submissão do artigo para publicação;  Elaboração da carta de apresentação do trabalho; Transferência de direitos 
autorais; Comunicação com o editor; Normas da apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

ESTRELA, C. Metodologia científica: ensino e pesquisa em 
odontologia. São Paulo: ArtMed, 2001. 

SAMPIERI, R.H. Metodologia de Pesquisa.  5. ed. Porto Alegre: 
Editora  Penso, 2013. 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MATIAS–PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas,2012. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 6 ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.  

 RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma 
monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: 

Atlas, 2009.  

 ZANELLA, L.C. Manual de Organização de Eventos: planejamento 
e operacionalização. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

9º PERÍODO 

Disciplina 9o 

Período 
Clínica de Diagnóstico 

Ementa Reabilitação da saúde na atenção terciária /ciclos de vida sob a ótica do sistema de saúde. Diagnóstico, plano de 
tratamento e tratamento integrado de pacientes portadores de patologias bucais. Terapêutica medicamentosa do 
pacientes portadores de doenças bucais. Tratamento cirúrgico das doenças bucais. Interpretação e diagnóstico por 
imagem das patologias bucais. Diagnóstico e planejamento em Cirurgia Oral Menor. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

HUPP, J.R.; ElLLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia Oral e Maxilo Facial 
Contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

Kignel S. Estomatologia - bases do diagnóstico para o clínico 
geral. 2 . ed. São Paulo: Editora Santos, 2013. 

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012 

SILVERMAN, S. Fundamentos de medicina Oral.  Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2004.  

 SIQUEIRA, J.T.; TEIXEIRA, M.J. Dores Orofaciais: diagnóstico e 
tratamento. 2. ed. São Paulo: Artes médicas, 2012. 

 WHITE, J.P.; PHAROAH, M.J. Radiologia Oral. Princípios e 
Interpretação. 5. ed, Elsevier, 2007, 744p.  

 

Disciplina 9o 

Período 
Odontogeriatria 

Ementa Reabilitação da saúde na atenção terciária /ciclos de vida sob a ótica do sistema de saúde. Exame clínico, exame físico 
e complementar do idoso. Higienização e prevenção. Aspectos psicológicos e transtornos psiquiátricos mais comuns no 
idoso. Nutrição e saúde bucal do idoso. Farmacologia do paciente idoso. Patologias sistêmicas e bucais do paciente 
idoso. Plano de tratamento integrado. Atendimento domiciliar, hospitalar, institucional e nas clínicas particulares. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

MONTENEGRO, F.L.B. Odontogeriatria: uma visão gerontológica. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

FREITAS, E.V et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 9. ed. Rio 
de Janeiro:Editora Guanabara Koogan, 2016.  
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CAMPOSTRINI, E. Odontogeriatria.  Rio de Janeiro: Revinter, 
2004.267p. 

MELLO, H.S de A. Odontogeriatria. São Paulo: Ed Santos, 2005. 

VENDOLA, M.C.C. Bases Clínicas em Odontogeriatria. São Paulo: 
Editora Santos, 2009.441p. 

WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica para Dentistas. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2007. 

 TELLES, D. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. 2.ed. 
São Paulo: Editora Santos, 2011. 

 SILVA, et al. Principais alterações e doenças bucais que 
acometem o paciente geriátrico- Revisão de Literatura. Revista 
Odonto, v.19, n.37, p.39-47, jan./jun., 2011. Disponível 
em:7<https://www.metodista.br/revistas/revistas-
i14ms/index.php/O1/article/viewArticle/2388>. Acesso em: 20 jul. 
20515. 

 

Disciplina 9o 

Período 
Odontologia hospitalar 

Ementa Reabilitação da saúde na atenção terciária /ciclos de vida sob a ótica do sistema de saúde. Orientação sobre o 
tratamento de pacientes em ambiente hospitalar, enfocando tratamento odontológico preventivo e curativo de pacientes 
internos e externos. Análise e interpretação de exames laboratoriais. Introdução a rotina hospitalar (prescrição, evolução 
e alta do paciente internado, condutas em centro cirúrgico). Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

SANTOS, P.S. Medicina Bucal : a prática na odontologia 
hospitalar. São Paulo: Santos, 2012. 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral & Maxilofacial. 3. ed. Guanabara Koogan. 2009. 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12.ed. 
Elsevier, 2011. 

WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia Clínica para 
Dentistas. 3.ed. Guanabara Koogan. 2007. 

MADEIRA, M.C. Anatomia da face. 7.ed. Sarvier, 2010. 

 LINDHE, J.; LANG, N.P.; KARRING, T. Tratado de periodontia 
clínica e implantologia oral.  5.ed. Guanabara Koogan. 2011. 

 MALAMED, SF. Manual de Anestesiologia Local. 6. ed. Guanabara 
Koogan, 2013. 
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Disciplina 
9o Período 

Cirurgia Periodontal (optativa) 

Ementa O Sistema de Saúde e Reabilitação da Saúde na ótica do aprimoramento técnico e científico, a partir da realização de cirurgias 
periodontais básicas. Critérios para seleção, planejamento e técnicas cirúrgicas em Periodontia. Tratamento cirúrgico da 
periodontite. Realização de gengivectomias e gengivoplastias. Indicações e tipos de cirurgias a retalho. Aumento de coroa 
clínica. Frenectomia. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

CARRANZA, F.A.; Periodontia Clínica. 11. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2011. 1286p. 

BORGHETTI, A. & MONNET-CORTI V.; Cirurgia Plástica 
Periodontal. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2011. 

LINDHE, J.; LANG, N. P.; KARRING,T. Tratado de Periodontia 
Clínica e Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 1326 p. 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Mosby, 2008. 

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

  

  

 

Disciplina 9o 

Período 
Urgência em Odontologia (optativa) 

Ementa:  Estruturação do diagnóstico das urgências odontológicas. Diagnóstico e tratamento das alterações pulpares e  
periapicais. Anatomia interna e abertura coronária. Abscesso periapical. Urgências em traumatismo dentário. 
Planejamento cirúrgico e exames complementares.Tratamento das complicações cirúrgicas. Urgência em periodontia. 
Aspectos legais do atendimento de urgência. Urgências médicas e suporte básico de vida. Pacientes que requerem 
necessidades especiais. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

LOPES, H., P.; SIQUEIRA JR, J., F. Endodontia – biologia e 
técnica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

ESTRELA, C. Endodontia laboratorial e Clínica: Série Abeno: 
Odontologia Essencial – Parte Clínica. São Paulo: Artes Médicas, 
2013. (BIBLIOTECA VIRTUAL) 

LINDHE, J.; LANG, N.P.; KARRING,T. Tratado de Periodontia 
Clínica e Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Mosby, 2008. 
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Koogan, 2011. 1326 p. 

HUPP, J.R.; ELLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

FILHO, E., M., S., H. Endodontia de Vanguarda: mais fácil, mais 
rápida e mais segura. 1. ed. Nova Odessa, SP. Editora Napoleão, 
2015. 

 CARRANZA, F.A. Periodontia Clínica. 11. ed. Rio de janeiro: 
Elsevier, 2011. 1286p. 

 MADEIRA, M.C. Anatomia da face: bases anátomo- funcionais 
para a prática odontológica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. 

 

Disciplina 9o 

Período 
Diagnóstico (optativa) 

Ementa Diagnóstico, plano de tratamento e tratamento integrado de pacientes portadores de patologias bucais. Terapêutica 
medicamentosa do pacientes portadores de doenças bucais. Tratamento cirúrgico das doenças bucais. Interpretação e 
diagnóstico por imagem das patologias bucais. Diagnóstico e planejamento em Cirurgia Oral Menor.  

Bibliografia Básica Bibliografia Complementar 
HUPP, J.R.; ElLLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia Oral e Maxilo Facial 
Contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

BORAKS, S. Medicina Bucal: Tratamento clínico-cirúrgico das doenças 
bucomaxilofaciais. 1. ed. São Paulo: ArtMed, 2012.  

MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

LITTLE, J.W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

NEVILLE, B. Patologia Oral e maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 

PORTO, C.C. Exame Clínico: Bases para a prática médica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. 

 SILVERMAN, S. Fundamentos de medicina Oral. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2004.  

 SONIS, S.T. Princípios e prática da medicina oral. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 1996. 
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Disciplina 9o 

Período 
Dor Orofacial e Disfunção Têmporo-Mandibular (optativa) 

Ementa Conhecimentos básicos da Disfunção Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial, necessários para diagnóstico e     
tratamento. Panorama sobre o conceito e epidemiologia da DTM. Correlação entre oclusão e DTM. Classificação da 
DTM (muscular e articular). Mecanismos de dor por fadiga e ponto-gatilho. Desordens do disco articular. Exames de 
imagens na DTM. Formas de tratamento da DTM e comorbidades.  

Bibliografia Básica Bibliografia Complementar 

NUNES, L.J; PAIVA, G. Tratamento Multidisciplinar das Atms. 
Livraria Santos Editora Ltda. 2008. 

BUMANN, A. Disfunção temporomandibular: Diagnóstico 

funcional e princípios terapêuticos Porto Alegre: Artmed 2002. 

MAGEE, D.J; Avaliação musculoesquelética. 5. ed. Editora Manole 
2010. 

CARDOSO, A.C. Oclusão: para você e para mim. Editora São 

Paulo. São Paulo. 2003. 

DUTTON, M. Fisioterapia Ortopédica: Exame, avaliação e 
intervenção Odontológica. 2. ed. Porto Alegre. 2010.  
 

SALTER, R.B. Disturbios e lesões do sistema 

musculoesquelético. 3. ed. Editora Medsi. Rio de Janeiro  -  RJ. 

Brasil. 2001. 

 ANDRADE FILHO, A.C.C. Dor: Diagnóstico e tratamento. São 
Paulo: Roca.  2001. 

 ONOFRE, A.N. et al. Dor: Princípios e prática. Porto Alegre: Artmed 
2009. 

 

Disciplina 9o 

Período 
Reabilitação Funcional e Estética (optativa) 

Ementa Utilização de forramentos  e bases. Realização de restaurações diretas e indiretas. Indicações dos pinos estéticos e sua 
execução. Reconstruções dentais anteriores e posteriores. Reanatomizações dentais e os fechamentos de diastemas 
na melhoria da estética.  Colagem de fragmento dental.  Reabilitação protética unitária.  Atualidades em clareamento 
dental. 

Bibliografia Básica Bibliografia Complementar 

CONCEIÇÃO, E.N. et al. Dentística: Saúde e Estética. 2ed. Porto 
Alegre: Artmed. 2007. 

BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora - Fundamentos e 
Técnicas. 1ed. São Paulo: Santos, 2012. 
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PASTRE R. Clareamento: Ciência e Técnica. Curitiba: Edição do 
Autor. 2011 

CONCEIÇÃO, E.N. et al. Restaurações Estéticas: Compósitos, 
Cerâmicas e Implantes. 1ed. Porto Alegre: Artmed. 2005. 

PEGORARO, L. F. et al. Prótese Fixa.  2.ed. São Paulo: Artes 
Médicas: EAP-APCD, 2013. 

RUSSO, E.M.A. Dentística – Restaurações Diretas. 1ed. São Paulo: 
Santos. 2010 

 MONDELLI, J, e cols. Fundamentos de Dentística Operatória. 
Edição reformulada. São Paulo: Santos, 2014. 

 BARATIERI, L.N.; ARAÚJO JUNIOR, E.M.; MONTEIRO JUNIOR, S.; 
VIEIRA, L.C.C. Caderno de Dentística – Restaurações Adesivas 
Diretas com Resina Composta em Dentes Anteriores. 1ed. São Paulo: 
Santos. 2002. 

 

 

Disciplina 9o 

Período 
Cirurgia Bucal (optativa) 

Ementa Avaliação e conduta pré-operatória. Indicação e contraindicação para remoção de dente incluso. Classificação dos 
dentes inclusos. Técnicas anestésicas. Técnica operatória para remoção e aproveitamento dos dentes inclusos. 
Cuidados pós-operatórios. Acidentes e complicações.  

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

ARAÚJO, A.; GABRIELLI, M. F. R.; MEDEIROS, P. J. Aspectos 
atuais da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. 1. ed. São 
Paulo: Santos. 2007. 

MEDEIROS, P. J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 
aproveitamento. 1. ed. São Paulo: Santos, 2011. 

LITTLE, J. W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. 7. ed. Rio de Janeiro: Mosby, 2008. 

PRADO, R.; SALIM, M. A. A. Cirurgia Bucomaxilofacial: 
diagnóstico e tratamento. 1. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2009.  

MADEIRA, M. C. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais 
para a prática odontológica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. 

 MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

 WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia clínica para 
dentistas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 
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Disciplina 9o 

Período 
Pré-Internato Odontológico 

Ementa Reabilitação da saúde na atenção terciária /ciclos de vida sob a ótica do sistema de saúde. Diagnóstico, elaboração do plano 
de tratamento e tratamento integrado de pacientes envolvendo as áreas de Diagnóstico, Dentística, Periodontia, Cirurgia, 
Endodontia, Oclusão e Prótese no nível de atenção básica e atenção secundária à saúde visando a articulação da 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

BRAMANTE, C.; SILVA, R.M. Retratamento endodôntico – Quando 
e como fazer?. São Paulo: Santos, 2009. 
 
 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa.  2.ed. São Paulo: Artes 
Médicas: EAP-APCD, 2013. 

MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 
aproveitamento. São Paulo, Li vraria Santos, 2011. 

COHEN, S.; HARGREAVES, K.M. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

PRADO, R.; SALIM, M. Cirurgia bucomaxilofacial – Diagnóstico e 
Tratamento.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

 TELLES, D. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. São 
Paulo: Santos. 2011. 

 BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia plástica periodontal. 
2. ed. São Paulo: Art Med, 2011.  
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EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

10º PERÍODO 

Disciplina 10o 

Período 
Internato Odontológico 

Ementa Diagnóstico, elaboração do plano de tratamento e tratamento integrado de pacientes no sistema de saúde envolvendo 
as áreas de Ciclo de vida, Diagnóstico, Dentística, Periodontia, Cirurgia, Endodontia, Oclusão e Prótese promovendo a 
reabilitação da saúde nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde. Atendimento clínico pautado na 
ergonomia e biossegurança envolvendo equipes multidisciplinares nos diferentes níveis de atenção visando a 
articulação da promoção, proteção e recuperação da saúde. Orientação de estágio. 

Bibliografia Básica Bibliografia complementar 

NEVILLE, B.W.; DAMM, D.D.; ALLEN, C.M.; BOUQUOT, J.E. 
Patologia Oral e Maxilofacial. 3. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

BRAMANTE, C.; SILVA, R.M. Retratamento endodôntico – Quando 
e como fazer?. São Paulo: Santos, 2009. 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa.  2.ed. São Paulo: Artes 
Médicas: EAP-APCD, 2013 

MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e 
aproveitamento. São Paulo, Li vraria Santos, 2011. 

COHEN, S.; HARGREAVES, K.M. Endodontia - Caminhos da 
polpa. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

PRADO, R.; SALIM, M. Cirurgia bucomaxilofacial – Diagnóstico e 
Tratamento.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

 BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora: fundamentos e 
possibilidades. São Paulo: Santos, 2012. 

 BORGHETTI, A.; MONNET-CORTI, V. Cirurgia plástica periodontal. 
2. ed. São Paulo: Art Med, 2011.  

 

A formação do cirurgião-dentista proposta no perfil profissional se dá a partir das disciplinas acima, que articulam seus 

conteúdos com os eixos teóricos ciências básicas, as ciências sociais e humanas, e as ciências odontológicas conforme 

mencionado anteriormente, sendo que a área da pesquisa, que está contemplada no eixo metodológico, baliza todas as 

disciplinas, bem como a área clínica faz interface com todas as disciplinas do curso.  
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8.6.3.1 – Periódicos Especializados 

 

ASSINATURA DE PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

TÍTULOS IMPRESSOS TÍTULOS VIRTUAIS CAPES 

The international Journal of Periodontics & Restorative Dentistry Clinical Implant Dentistry and Related Research 

Revista  Clínica de Ortodontia Dental Press Clinical Oral Implants Research 

Endodontics Comunity Dentistry and oral Epidemiology 

The international Journal of oral & Maxillofacial Implants Dental Traumatology 

Jornal of Clinical Dentistry and Research European Journal of Oral Science 

The international Journal of Esthetic Dentistry Gerondotology 

 International Endodontic Journal 

Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 

Journal of Periodontal  Research 

Journal of Oral Pathology & Medicine 

Journal of Oral Rehabilitation 

Oral Surgery 

Periodontology 2000 

Progress in Orthodontics 

Special Care in Dentistry 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

8.6.4- Articulação de Conteúdos em Disciplinas 

 

ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA BÁSICA 
 

Fundamento Biológico I – 1ºP 
Interface c/ áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com conteúdos da Disciplina 

Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos) 

Introdução ao Corpo Humano 
Pré-clínica I 

Morfologia e escultura dental 
PIPPS 

- Sistema esquelético 
- Sistema Muscular 

- Tecido Nervoso Central 
- Tecido Nervoso Periférico Somático e Autônomo 

- Sistema cardiovascular 
- Sistema linfático 

- Sistema respiratório 
- Sistema digestório 
- Sistema reprodutor 

- Sistema urinário 

Todas as disciplinas do curso 
 

Embriologia humana Morfologia e escultura dental 

- Sistema esquelético 
- Sistema Muscular 

- Tecido Nervoso Central 
- Tecido Nervoso Periférico Somático e Autônomo 

- Sistema cardiovascular 
- Sistema linfático 

- Sistema respiratório 
- Sistema digestório 
- Sistema reprodutor 

- Sistema urinário 

Fundamento Biológico III e III 
Radiologia 

Odontologia pediátrica I e II 
 

Tipos de tecidos 
Morfologia e escultura dental 

Periodontia I 
 

- Sistema esquelético 
- Sistema Muscular 

- Tecido Nervoso Central 
- Tecido Nervoso Periférico Somático e Autônomo 

- Sistema cardiovascular 
- Sistema linfático 

- Sistema respiratório 
- Sistema digestório 

Fundamento Biológico II e III 
Estomatopatologia 

Morfologia e escultura dental 
Dentística I, II e III 

Periodontia I, II e III 
Semiologia 

Endodontia I e II 
Cirurgia I e II 
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- Sistema reprodutor 
- Sistema urinário 

Sistema Esquelético 
Pré-clínica I 

Morfologia e escultura dental 
 

- Sistema Muscular 
 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I 

 
 

Sistema Muscular 
 

Pré-clínica I 
 

- Sistema Esquelético 
Pré-clínica I 

Fundamento Biológico II e III 
 

Tecido Nervoso Central  

- Tecido Nervoso Periférico Somático e Autônomo 
- Sistema cardiovascular 

- Sistema linfático 
- Sistema respiratório 
- Sistema digestório 
- Sistema reprodutor 

- Sistema urinário 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Cirurgia I e II 
 
 

Tecido Nervoso Periférico Somático e 
Autônomo 

 

- Tecido Nervoso Central 
- Sistema cardiovascular 

- Sistema linfático 
- Sistema respiratório 
- Sistema digestório 
- Sistema reprodutor 

- Sistema urinário 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Cirurgia I e II 

Sistema Cardiovascular  

- Tecido Nervoso Central 
- Embriologia humana 

- Tecido Nervoso Periférico Somático e Autônomo 
- Sistema linfático 

- Sistema respiratório 
- Tipos de tecidos 
- Sistema urinário 

 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Cirurgia I e II 
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Sistema Sanguíneo  

- Sistema cardiovascular 
- Sistema linfático 
- Sistema urinário 

 
 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 

Sistema Linfático 
Pré-clínica I 

 
- Sistema cardiovascular 

- Sistema urinário 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
 
 

Sistema Respiratório  - Sistema cardiovascular 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Cirurgia I e II 
 

Sistema Endócrino  
- Sistema Digestório 

- Sistema urinário 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 
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Sistema Digestório Morfologia e escultura dental - Sistema Endócrino 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Morfologia e escultura dental 
Cirurgia I e II 

Nutrição e Metabolismo 
Pré-clínica I 

 

Sistema digestório 
Sistema endócrino 

Saliva 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Cirurgia I e II 

Saliva 
Pré-clínica I 

Morfologia e escultura dental 

Sistema digestório 
Sistema endócrino 

Saliva 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Morfologia e escultura dental 
Dentística I, II e III 

Periodontia I, II e III 
Semiologia 

Endodontia I e II 
Cirurgia I e II 

 

Sistema Reprodutor  

Sistema esquelético 
Sistema muscular 
Sistema endócrino 
Sistema Urinário 

Fundamento Biológico II e III 
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Sistema Urinário  

Sistema endócrino 
Sistema reprodutor 

Sistema cardiovascular 
Sistema linfático 

Fundamento Biológico II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Cirurgia I e II 

Tipos de microorganismos 
Pré-clínica I 

 

Nutrição e metabolismo 
Saliva 

 

Estomatopatologia 
Fundamento Biológico II e III 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Dentística I, II e III 
Pré-clínica I, II e III 

Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-Internato odontológico 

Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

 
 
 

 

Fundamento Biológico II - 2º P 
Interface c/ áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com conteúdos da Disciplina 

Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos) 

Embriologia bucal 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 

Morfologia e escultura dental 
Dentística I 
Radiologia 
Semiologia 

 

Neurocrânio e viscerocrânio 
Músculos da região da cabeça. 
Músculos da expressão facial 
Músculos da região cervical 

Mucosa bucal 
Cavidade bucal 

Glândulas salivares 
Nervos cranianos 
Órgãos do sentido 

Todas as disciplinas do curso 
 
 
 
 
 

Neurocrânio e viscerocrânio 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 

Morfologia e escultura dental 
Dentística I 

Músculos da região da cabeça. 
Músculos da expressão facial 
Músculos da região cervical 

Mucosa bucal 

Todas as disciplinas do curso 
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Radiologia 
Semiologia 

 

Cavidade bucal 
Glândulas salivares 
Nervos cranianos 
Órgãos do sentido 

Músculos da região da cabeça. 
Fundamento Biológico I 

Semiologia 
 

Neurocrânio e viscerocrânio 
Músculos da expressão facial 
Músculos da região cervical 

Mucosa bucal 
Cavidade bucal 

Glândulas salivares 
Nervos cranianos 
Órgãos do sentido 

Todas as disciplinas do curso 
 

Músculos da expressão facial 
Fundamento Biológico I 

Semiologia 
 

Neurocrânio e viscerocrânio 
Músculos da região da cabeça. 

Músculos da região cervical 
Mucosa bucal 

Cavidade bucal 
Glândulas salivares 
Nervos cranianos 
Órgãos do sentido 

Oclusão 
Fundamento Biológico III 
Protése dentária I, II e III 

Músculos da região cervical 
Fundamento Biológico I 

Semiologia 
 

Neurocrânio e viscerocrânio 
Músculos da região da cabeça. 
Músculos da expressão facial 

Mucosa bucal 
Cavidade bucal 

Glândulas salivares 
Nervos cranianos 
Órgãos do sentido 

Estomatopatologia 
Oclusão 

Fundamento Biológico III 
Protése dentária I, II e III 

Espaços fasciais da região de cabeça 
e pescoço. 

Fundamento Biológico I 
Periodontia 

Neurocrânio e viscerocrânio 
Cavidade bucal 

Todas as disciplinas do curso 
 

Mucosa bucal 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 
Semiologia 

 

Embriologia oral 
Cavidade bucal 

Glândulas salivares 
Nervos cranianos 

 

Todas as disciplinas do curso 
 

Cavidade Bucal 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 

Morfologia e escultura dental 
Dentística I 
Radiologia 

Embriologia oral 
Neurocrânio e viscerocrânio 

Músculos da expressão facial 
Mucosa bucal 

Glândulas salivares 

Todas as disciplinas do curso 
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Semiologia Nervos cranianos 

Glândulas salivares 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 
Dentística I 
Semiologia 

Embriologia oral 
Neurocrânio e viscerocrânio 

Mucosa bucal 
Nervos cranianos 

Todas as disciplinas do curso 
 

Nervos Cranianos 
 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 
Dentística I 

Embriologia oral 
Neurocrânio e viscerocrânio 

Mucosa bucal 
Glândulas salivares 
Nervos cranianos 
Órgãos do sentido 

Todas as disciplinas do curso 
 

Órgãos do sentido 
Fundamento Biológico I 

Semiologia 

Embriologia oral 
Neurocrânio e viscerocrânio 

Nervos cranianos 
Fundamento Biológico III 

Inflamação 
 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 

 

Imunidade inata 
Imunidade adquirida 

Sistema complemento 
Distúrbios celulares 

Estomatopatologia 
Fundamento Biológico III 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Dentística I, II e III 

 

Imunidade Inata 
 

Fundamento Biológico I 
Periodontia I 

 

Inflamação 
Imunidade adquirida 

Sistema complemento 
Distúrbios celulares 

Estomatopatologia 
Fundamento Biológico III 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Dentística I, II e III 

 
 

Imunidade Adquirida 
Fundamento Biológico I 

Periodontia I 
 

Inflamação 
Imunidade inata 

Sistema complemento 
Distúrbios celulares 

Estomatopatologia 
Fundamento Biológico III 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Dentística I, II e III 

 

Sistema Complemento 
Fundamento Biológico I 

Periodontia I 
 

Inflamação 
Imunidade inata 

Imunidade adquirida 

Estomatopatologia 
Fundamento Biológico III 

Periodontia I, II e III 
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Distúrbios celulares Endodontia I e II 
Cirurgia I e II 

Dentística I, II e III 
 

Distúrbios celulares 
Fundamento Biológico I 

Periodontia I 

Inflamação 
Imunidade inata 

Imunidade adquirida 
Sistema complemento 

Distúrbios celulares 

Estomatopatologia 
Fundamento Biológico III 

Periodontia I, II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Dentística I, II e III 

Clínica de diagnóstico 
 

 

Fundamento Biológico III - 3º P 
Interface c/ áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com conteúdos da Disciplina 

Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos) 

Nervos cranianos V, VII, IX e XII. 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

Oclusão 
 

Técnicas anestésicas 
Anestésicos locais 

Analgésicos 
Dor de origem 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 

 

Vias e métodos de administração 
dos fármacos 

Fundamento Biológico I 
 

Farmacocinética e farmacodinâmica 
Anestésicos locais 

Analgésicos 
Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides 

Antibióticos 
Antifúngicos e Antivirais 

Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 
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Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 

 

Farmacocinética e 
farmacodinâmica 

Fundamento Biológico I 
 
 

Farmacocinética e farmacodinâmica 
Anestésicos locais 

Analgésicos 
Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides 

Antibióticos 
Antifúngicos e Antivirais 

Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 

 

Dor de origem 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

Oclusão 
 
 

Técnicas anestésicas 
Anestésicos locais 

Analgésicos 
Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Técnicas anestésicas 
Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

 

Nervos cranianos V, VII, IX e XII. 
Farmacocinética e farmacodinâmica 

Anestésicos locais 
 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 
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Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Anestésicos locais 
Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

 

Nervos cranianos V, VII, IX e XII. 
Farmacocinética e farmacodinâmica 

Interação medicamentosa 
Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Analgésicos 
Fundamento Biológico I 

 
 

Nervos cranianos V, VII, IX e XII. 
Farmacocinética e farmacodinâmica 

Dor de origem 
Anti-inflamatórios esteroides e não esteroides 

Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Anti-inflamatórios esteroides e não 
esteroides 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

 
 

Nervos cranianos V, VII, IX e XII. 
Farmacocinética e farmacodinâmica 

Dor de origem 
Analgésicos 

Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
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Efeitos adversos Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Antibióticos 
 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

 
 

Farmacocinética e farmacodinâmica 
Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Antifúngicos e Antivirais 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 

Estomatopatologia 
 

Farmacocinética e farmacodinâmica 
Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Prescrição medicamentosa  
Farmacocinética e farmacodinâmica 

Interação medicamentosa 
Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
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Odontologia hospitalar 
Dentística II e III 

Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Interação medicamentosa 
Fundamento Biológico I 

 

Farmacocinética e farmacodinâmica 
Prescrição medicamentosa 

Efeitos adversos 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

Efeitos adversos 
 

Fundamento Biológico I 

Farmacocinética e farmacodinâmica 
Prescrição medicamentosa 
Interação medicamentosa 

 

Pré-clínica III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 

Pré-Internato odontológico 
Internato odontológico 
Odontologia hospitalar 

Dentística II e III 
Periodontia II e III 
Endodontia I e II 

Cirurgia I e II 
Odontologia pediátrica I e II 

Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontohebiatria 
Prótese I, II e III 

 



147 

 

ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE PESQUISA 
 
Metodologia do Trabalho 

Científico (EAD) 
2

0 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

------------------------ 

- Normas da ABNT 
- Normas de Vancouver 

- Formatação de trabalhos monográficos 
- Pesquisa em bases eletrônicas de dados 

Pesquisa Científica 
Cirurgia 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 
Endodontia 

Áreas Básicas 
Orientação Profissional 

 

Base Científica 
3

0 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Análise Crítica da    Literatura 
Científica 

Metodologia do Trabalho Científico 

- A pesquisa odontológica com base na ética 
profissional 

-Compreensão, observação e extração de ideias 
principais (análise e síntese) de textos científicos 

Pesquisa Científica 
Cirurgia 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 
Endodontia 

Áreas Básicas 
Orientação Profissional 



148 

 

Documentação bibliográfica 

-Levantamento de fontes bibliográficas; 
-Resumo e fichamento de textos; 

-Bases de dados como fonte de pesquisa; 
-Técnicas de redação científica; 

- Normas de citação e referenciação bibliográfica; 

Plataforma Lattes -Preenchimento do currículo na plataforma Lattes. 

 

Pesquisa científica I 
4

0 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Delineamento de Pesquisa 

Base Científica 

- Tema, pergunta orientadora, objetivos e população alvo de 
uma pesquisa científica 

Pesquisa Científica 
Cirurgia 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 
Endodontia 

Áreas Básicas 
Orientação Profissional 

 

Ética em Pesquisa 
- Conceitos e desenvolvimento histórico de Moral, Ética e 

Bioética. 

Projeto de Pesquisa 

-Fontes de textos científicos para fundamentação teórica do 
projeto; 

-Síntese e fichamento da literatura consultada; 
-Estruturação das partes de um projeto de pesquisa; 

- Normas técnicas nacionais e internacionais para redação 
de um projeto de pesquisa; 

- Comitê de ética em pesquisa 

Inglês Técnico 

- leitura e interpretação de textos técnicos e científicos de 
Odontologia em inglês; 

- Manuseio de dicionários eletrônicos e impressos para o 
desenvolvimento de técnicas de tradução; 

- Construção do abstract de um artigo científico em inglês. 

 

Pesquisa científica II 
5

0 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Pesquisa Científica Pesquisa científica I 
- Percepção critica da confiabilidade das 

informações contidas nos trabalhos científicos 
Pesquisa Científica 

Cirurgia 
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para tomada de decisões; 
- O papel da ciência no contexto das relações 

sociais e de trabalho; 
-Princípios éticos inerentes ao exercício 

profissional. 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 
Endodontia 

Áreas Básicas 
Orientação Profissional 

Construção do projeto 
-Elaboração de projeto de pesquisa; 

- Cadastro na plataforma Brasil 
- CEP-UniEVANGÉLICA 

Tabulação, análise e 
apresentação dos dados 

- Compreensão básica dos elementos de 
estatística 

- Análise de dados 

Qualificação dos projetos de 
pesquisa 

- Apresentação dos projetos 
- Relatório final da pesquisa 

 
Produção Científica I 

6
0 

Período 
Interface c/ áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Redação do TCC 

Pesquisa científica II 

- Redação de trabalho de Conclusão de Curso 
com base na convicção científica de cidadania e 

ética 

Pesquisa Científica 
Cirurgia 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 
Endodontia 

Áreas Básicas 
Orientação Profissional 

Planejamento de um Evento 
Científico 

- Planejamento e logística de um evento científico. 

Organização do evento 
científico 

- Cronograma de ação e comissões 
responsáveis pelas atividades desenvolvidas 

nos eventos.  

 
Produção Científica II 

7
0 

Período 
Interface c/ áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Redação do TCC 
 

Produção Científica I 
 

Redação do Trabalho de Conclusão de Curso 
com base nos princípios éticos e bioéticos, no 

formato da revista escolhida 

Pesquisa Científica 
Cirurgia 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 

Pesquisa em base de dados 
eletrônicos 

Busca e atualização de levantamento bibliográfico 
para redação do artigo. 
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Endodontia 
Áreas Básicas 

Orientação Profissional 

 
 

Produção Científica III 
8

0 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com Conteúdos da Disciplina Interface com áreas (fornece conteúdos) 

Redação do TCC 
 

Produção Científica II 
 

- Treinamento de leitura crítica e interpretação da 
informação científica. 

- Pesquisa odontológica embasada na ética 
profissional. 

- Estruturação de artigo científico nos moldes 
internacionais 

Pesquisa Científica 
Cirurgia 

Dentística 
Periodontia 

Saúde Coletiva 
Ciclo de Vida 

Prótese 
Diagnóstico 
Endodontia 

Áreas Básicas 
Orientação Profissional 

 
 

  



151 

 

ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE PERIODONTIA 
 

Periodontia I – 2ºP Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Anatomia e Histologia do Periodonto 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
 

- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Patogênese 
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da Doença Periodontal e Exame 
Clinico (PSR, Periograma, IG) 
- Controle Químico e Mecânico da Placa 
- Raspagem  Supragengival 

Periodontia II  

- Terapia periodontal de suporte 
- Ultrassom em periodontia 
- Inter-relação periodontia com outras áreas 
- Antibioticoterapia em periodontia 
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das 
  Doenças Periodontais. 
Periodontia III 

- Medicina periodontal 
- Relação das doenças periodontais com 
doenças sistêmicas e tabagismo 
- Doenças periodontais e envelhecimento. 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Etiologia das Doenças Periodontais 
(DP) 

Fundamento Biológico I  

- Microbiologia  
- Anatomia e Histologia do Periodonto Periodontia II e III (idem do anterior),  

Endo II 
- Patologia periapical 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Epidemiologia da DP 

PIPPS  

- Saúde Coletiva  
- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Etiologia das Doenças Periodontais 

Periodontia II  

- Terapia periodontal de suporte 
- Ultrassom em periodontia  
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das     
Doenças Periodontais. 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Patogênese 

Fundamento Biológico I 

- Microbiologia  
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 

- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Etiologia das Doenças Periodontais   

 Periodontia II  

- Terapia periodontal de suporte 
- Ultrassom em periodontia 
- Inter-relação periodontia com outras áreas 
- Antibioticoterapia em periodontia 
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das 
  Doenças Periodontais.  
Endo II – 

- Patologia Periapical 
Periodontia III 

- Medicina periodontal 
- Relação das doenças periodontais com 
doenças sistêmicas e tabagismo 
- Doenças periodontais e envelhecimento. 

Instrumentos Periodontais, 
Instrumentação e Afiação 

 - Anatomia e Histologia do Periodonto  
- Etiologia das Doenças Periodontais 

Periodontia II  

- Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 
- Terapia periodontal de suporte 
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das - 
Doenças Periodontais. 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Classificação das DP 

Fundamento Biológico II 

- Anatomia, Histologia e Microbiologia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 

- Anatomia e Histologia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais 
- Patogênese  

Periodontia II e III, 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Diagnóstico da Doença Periodontal e 
Exame Clinico (PSR, Periograma, IG) 

PIPPS  

- Saúde Coletiva  
Semiologia 

- Anatomia e Histologia do Periodonto  
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Epidemiologia das DP 

Periodontia II e III,  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico  

Controle Químico da Placa 

PIPPS  

- Saúde Coletiva  
Pré-clínica II 

- Anatomia e Histologia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais 

Periodontia II e III, 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico  
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Raspagem  Supragengival 

 
 
 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  

- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Instrumentos Periodontais, Instrumentação e 
Afiação, Diagnóstico da DP e Exame Clinico 

Periodontia II 

- Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 
- Terapia periodontal de suporte 
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das - 
Doenças Periodontais. 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  

 

Periodontia II - 3º P Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia, Histologia e Microbiologia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

- Antibioticoterapia em periodontia 
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das Doenças 
Periodontais 
 

Periodontia III, 
Clínica Integrada IV, V 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Terapia periodontal de suporte 
 

Periodontia I  

- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da Doença Periodontal  
- Raspagem e AlisamentoSupragengival   
-Instrumentos Periodontais, Instrumentação 
e Afiação 
- Controle Químico e Mecânico da Placa. 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia  

- Inter-relação periodontia com outras áreas. 
 - Antibioticoterapia em periodontia 
- Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das Doenças 
Periodontais 
 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Ultrassom em periodontia Morfologia e Escultura Dental 

 - Anatomia Dental 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 

-Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das Doenças 
Periodontais 
 

Clínica Integrada IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Inter-relação periodontia com outras 
áreas (Dentística, Prótese e Ortodontia) 

Periodontia I  
- Anatomia do Periodonto (Invasão do 

Espaço Biológico) 

- Terapia periodontal de suporte.  
 

Dentística, Prótese - Invasão do Espaço 

Biológico.  
Ortodontia 
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Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Antibioticoterapia em periodontia 
e Profilaxia antibiótica 

Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade  
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

- Classificação das DP. 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico. 
- Terapia periodontal de suporte. 
 

Clínica Integrada IV, V 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Terapia não cirúrgica das Doenças 
Periodontais - Raspagem Subgengival 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Periodontia I 

- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Instrumentos Periodontais Instrumentação 
e Afiação, 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia 

- Classificação das Doenças Periodontais (Lesões 
Periodontais Agudas) 
- Terapia periodontal de suporte 
-  
 

Clínica Integrada IV, V, 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  

Trauma de oclusão Fundamento Biológico II 

Dinâmica da ATM 
  

Halitose Fundamento Biológico I 

- Saliva 
Fundamento Biológico II 

- Glândula salivar 

  

Diagnóstico e Terapia não cirúrgica das 
Doenças Periodontais 
 

Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia 

- Terapia periodontal de suporte  
- Antibioticoterapia em periodontia  
 
 

Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Planejamento e Plano de tratamento em 
Periodontia 

Periodontia I - 

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da Doença Periodontal  
- Instrumentos Periodontais, Instrumentação 
e Afiação 
-Raspagem e Alisamento Supragengival   
- Controle Químico e Mecânico da Placa. 
Periodontia II 

- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Instrumentos Periodontais, Instrumentação e 
Afiação, 
 Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
--Instrumentos Periodontais, Instrumentação e 
Afiação 
-Raspagem e Alisamento Supragengival   
- Controle Químico e Mecânico da Placa. 
- Classificação das Doenças Periodontais  

 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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- Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 
- Antibioticoterapia em periodontia 
- Raspagem e Alisamento subgengival  
- Ultrassom 
- Inter-relação periodontia com outras áreas 
- Terapia Periodontal de suporte 
Periodontia III 
- DP e Doenças cardiovasculares 

- DP e Diabetes 
- Doença Periodontal e Doenças 
Respiratórias 
- Doença Periodontal e Artrite 
- Doença Periodontal e Gravidez 
- Doença Periodontal e HIV 
- Doença Periodontal e tabagismo 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia 

- Antibioticoterapia em periodontia 
- Raspagem e Alisamento subgengival  
- Ultrassom 
- Inter-relação periodontia com outras áreas 
- Terapia Periodontal de suporte 
- DP e Doenças cardiovasculares 

- DP e Diabetes 
- Doença Periodontal e Doenças Respiratórias 
- Doença Periodontal e Artrite 
- Doença Periodontal e Gravidez 
- Doença Periodontal e HIV 
- Doença Periodontal e tabagismo 
 
 

 

Periodontia III - 4º P Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

DP e Doenças cardiovasculares  Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clínico 
Periodontia II 

- Antibioticoterapia em periodontia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

DP e Diabetes Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Classificação das Doenças Periodontais 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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(Lesões Periodontais Agudas) 
- Antibioticoterapia em periodontia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

Doença Periodontal e Doenças 
Respiratórias 

Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Antibioticoterapia em periodontia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Doença Periodontal e Artrite Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Antibioticoterapia em periodontia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Doença Periodontal e Gravidez Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Doença Periodontal e HIV Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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Periodontia II 

- Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 
- Antibioticoterapia em periodontia  
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade  
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 

Doença Periodontal e tabagismo Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Doenças periodontais e 
envelhecimento 

Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 

Doença Periodontal relacionado com doenças 
sistêmicas. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE DIAGNÓSTICO 
 

Semiologia – 2ºP 
  

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Relação profissional/paciente 

 
Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Fases do Desenvolvimento Relacionamento 
Interpessoal 
Comunicação e seus aspectos conflitantes 
Humanização na Odontologia 
 

 
Prontuário do paciente odontológico; Anamnese; 
Queixa odontológica;  
Inventário de saúde; 
Exames objetivos. 

Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Inventário de saúde, revisão dos 
sistemas e avaliação específica 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Fisiologia 
Anamnese; 
Exames objetivos gerais e locorregionais. 

Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Exame objetivos gerais e locorregionais 

Fundamento Biológico I 

-Metabolismo (glicose); 
- Sistema linfático; 
- Sistema cardíaco; 
- Sistema hepático; 
- Sistema renal; 
- Sistema arterial. 
 
Fundamento Biológico II 

- Anatomia de cabeça e pescoço; 
- Miologia; 
- Osteologia. 
 

- Semiotécnica da pressão arterial, do pulso 
radial, da palpação ganglionar, da palpação dos 
músculos da mastigação, do exame da ATM, e do 
exame intrabucal;  
 
- Estudo das lesões fundamentais 

Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Radiologia - 2º P Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Princípios de radiobiologia, 
radioproteção;  

Fundamento biológico I 

Genética 
  
 
Fundamento biológico II 

Inflamação; 
Osteologia (anatomia óssea); 
Agressões celulares. 
 
 
 

Introdução as técnicas radiográficas Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Endodontia I, II e III 
Periodontia I, II e III 
Dentística I e II 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Conhecimento de anatomia 
radiográfica intrabucal e montagem 
radiográfica;  

 
Fundamento biológico II 

Osteologia (anatomia óssea); 
Odontogênese. 
 
Morfologia e escultura dental 

Anatomia dental. 
 

 

Introdução as técnicas radiográficas Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Endodontia I, II e III 
Periodontia I, II e III 
Dentística I e II 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Introdução as técnicas radiográficas 
intrabucais 

Fundamento biológico I 

Anatomia 
 
Pré-clínica I 

Biossegurança; 
Ergonomia; 
 
Morfologia e escultura dental 

Anatomia dental. 
 

 

Introdução as técnicas radiográficas Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Endodontia I, II e III 
Periodontia I, II e III 
Dentística I e II 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Estudo dos aspectos radiográficos da 
cárie dentária, das lesões do órgão 
dentário e da doença periodontal;  

Pré-clínica I 

Cariologia. 
 
Fundamento biológico II 

Inflamação; 
Osteologia (anatomia óssea); 
Agressões celulares 
Calcificações patológicas; 
Odontogênese. 
 
Periodontia I 

Doença periodontal 
 
Morfologia e escultura dental 

Anatomia dental. 
 

 

Introdução as técnicas radiográficas Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Endodontia I, II e III 
Periodontia I, II e III 
Dentística I e II 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Anatomia radiográfica extrabucal;  Fundamento biológico II 

Osteologia (anatomia óssea). 
 
 
Morfologia e escultura dental 

Anatomia dental. 
 
 

Introdução as técnicas radiográficas Estomatopatologia 
Pré-clínica II e III 
Endodontia I, II e III 
Periodontia I, II e III 
Dentística I e II 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

 
Estomatopatologia - 3º P Interface c/ áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 

(fornece conteúdos)  

Princípios de biópsia, punção 
aspirativa e citologia esfoliativa. 

Fundamento biológico I 

Histologia 
  
 
Fundamento biológico II 

Anatomia de cabeça e pescoço 
 

Estudo dos processos proliferativos não-
neoplásicos e das neoplasias dos tecidos 
moles bucais. 
 
Princípios de biópsia, punção 
aspirativa e citologia esfoliativa 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
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Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Variações da normalidade da mucosa 
bucal.  

Fundamento biológico I 

Embriologia (formação da boca e da face) 
 
Fundamento biológico II 

Anatomia de cabeça e pescoço 
 
 

 

Estudo dos processos proliferativos não-
neoplásicos e das neoplasias dos tecidos 
moles bucais. 
 
 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Estudo dos processos proliferativos 
não-neoplásicos e das neoplasias dos 
tecidos moles bucais.  

Fundamento biológico I 

Genética  
 
Fundamento biológico II 

Inflamação; 
Agressões celulares; 
Anatomia de cabeça e pescoço. 
 
Periodontia I 

Doença periodontal 

Variações da normalidade da mucosa bucal. 
 
Princípios de biópsia, punção 
aspirativa e citologia esfoliativa 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Estudo das Infecções bacterianas, 
fúngicas e virais presentes na cavidade 
bucal.  

Fundamento biológico II 

Microbiologia; 
Virologia; 
Anatomia de cabeça e pescoço. 
 
 
 
 

 

Princípios de biópsia, punção 
aspirativa e citologia esfoliativa 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Compreensão das doenças 
imunológicas e alérgicas.  

Fundamento biológico II 

Inflamação; 
Imunologia. 
 

Princípios de biópsia, punção 
aspirativa e citologia esfoliativa 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Estudo das Lesões epiteliais.  Fundamento biológico I 

Histologia 
 

Compreensão das doenças imunológicas e 
alérgicas. 
 
Estudo das Infecções bacterianas, fúngicas e 
virais presentes na cavidade bucal. 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Princípios de diagnóstico das lesões 
cancerizáveis e do Câncer Bucal.  

Fundamento biológico I 

Genética; 
Histologia. 
 
Fundamento biológico II 

Agressões celulares; 
Anatomia de cabeça e pescoço 

Princípios de biópsia, punção 
aspirativa e citologia esfoliativa 
 
Compreensão das doenças imunológicas e 
alérgicas. 
 
Estudo das Infecções bacterianas, fúngicas e 
virais presentes na cavidade bucal. 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Conhecimentos de tomografia 
computadorizada, ressonância 
magnética, ultrassonografia e medicina 
nuclear.  

Fundamento biológico II 

Anatomia de cabeça e pescoço 
Estudo dos cistos e tumores odontogênicos e 
não-odontogênicos da cavidade bucal. 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Estudo dos cistos e tumores 
odontogênicos e não-odontogênicos da 
cavidade bucal.  

Fundamento biológico I 

Embriologia (formação da boca e da face) 
 
Fundamento biológico II 

Odontogênese. 
 
 

Conhecimentos de tomografia computadorizada, 
ressonância magnética, ultrassonografia e 
medicina nuclear. 

Pré-clínica III 
Periodontia I, II e III 
Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Diagnóstico das anomalias dentárias. Fundamento biológico I 

Embriologia (formação da boca e da face) 
 
Fundamento biológico II 

 Pré-clínica III 
Endodontia I, II e III 
Periodontia I, II e III 
Dentística I e II 



163 

 

Odontogênese. 
 
 
Morfologia e escultura dental 

Anatomia dental. 
 
 

Cirurgia I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia hospitalar 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE ENDODONTIA 
 

Endodontia I – 4ºP Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 

- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 
- Obturação do canal radicular 
 

Endodontia II 

- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 
- Reintervenção Endodôntica 
Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Instrumental Endodôntico 

 - Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 
- Obturação do canal radicular 

Endodontia II 

- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 
- Reintervenção Endodôntica 
Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Cirurgia de acesso e Preparo da 
câmara pulpar 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 
- Obturação do canal radicular 

Endodontia II 

- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 
- Reintervenção Endodôntica 
Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Preparo químico-cirúrgico 
manual e automatizado do canal 
radicular 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara pulpar 
- Obturação do canal radicular 

 Endodontia II 

- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 
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- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 

- Reintervenção Endodôntica 
Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Obturação do canal radicular 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 

 Endodontia II 

- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 
- Reintervenção Endodôntica 
Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

 

Endodontia II - 5º P Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Tratamento endodôntico de Pré-
molares e Molares 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 
Endodontia I 

- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 
- Obturação do canal radicular 

- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 
- Reintervenção Endodôntica  

Clínica Integrada III, IV, V,  
Prótese dentária III 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Patologia Pulpar   Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  

- Tratamento endodôntico de Pré-molares e 
Molares 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras  

Clínica Integrada III, IV, V,  
Prótese dentária III 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  
Clínica de Diagnóstico 
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Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
- Inflamação e Imunidade  
Radiologia 
Endodontia I 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 

Patologia Periapical Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
- Inflamação e Imunidade  
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 
Radiologia 
Periodontia I  

- Etiologia das Doenças Periodontais (DP). 
- Patogênese 
Endodontia I 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 
- Obturação do canal radicular 

- Tratamento endodôntico de Pré-molares e 
Molares 
- Patologia Pulpar 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Reintervenção Endodôntica  

Clínica Integrada III, IV, V,  
Prótese dentária III 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  
Clínica de Diagnóstico 

Medicação Intracanal Fundamento Biológico I  

- Microbiologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
- Inflamação e Imunidade  

- Tratamento endodôntico de Pré-molares e 
Molares 
- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Soluções Irrigadoras 
- Reintervenção Endodôntica  

Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  
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Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 
Endodontia I 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 

Soluções Irrigadoras Fundamento Biológico I  

- Microbiologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
- Inflamação e Imunidade  
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 
Endodontia I 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 

- Tratamento endodôntico de Pré-molares e 
Molares 
- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Acidentes e Complicações 
- Reintervenção Endodôntica  

Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  

Acidentes e Complicações Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 
Radiologia 
Endodontia I 

- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 

- Tratamento endodôntico de Pré-molares e 
Molares 
- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Reintervenção Endodôntica  

Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  
Clínica de Diagnóstico 
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- Obturação do canal radicular 

Reintervenção Endodôntica  Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
- Microbiologia 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade  
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia 
Radiologia 
Endodontia I 

- Anatomia interna dental  
de Incisivos e Caninos 
- Instrumental Endodôntico 
- Cirurgia de acesso e Preparo da câmara 
pulpar 
- Preparo químico-cirúrgico manual e 
automatizado do canal radicular 
- Obturação do canal radicular 

- Tratamento endodôntico de Pré-molares e 
Molares 
- Patologia Pulpar 
- Patologia Periapical 
- Medicação Intracanal 
- Soluções Irrigadoras 
- Acidentes e Complicações 

Clínica Integrada III, IV, V,  
Prótese dentária III 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE CIRURGIA 
 

Cirurgia I – 5ºP Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Avaliação e conduta pré-operatória 

Fundamento Biológico I  
Fundamento Biológico II 
Fundamento Biológico III  
Radiologia 
Semiologia 

 Prevenção e tratamento das 
emergências médicas 

 Princípios de cirurgia 

 Reparação das feridas 

 Extração de dentes erupcionados 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

 

Prevenção e tratamento das 
emergências médicas 

Fundamento Biológico I 
Fundamento Biológico II 
Fundamento Biológico III 
Semiologia 

 

 Avaliação e conduta pré-operatória 

 Princípios de cirurgia 

 Extração de dentes erupcionados 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Controle de infecção na prática 
cirúrgica 

Fundamento Biológico I 
Pré-Clínica I  
Fundamento Biológico II 
Fundamento Biológico III  

 

 Princípios de cirurgia 

 Reparo das feridas 

 Extração de dentes erupcionados 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Princípios básicos de cirurgia 
 
 

Fundamento Biológico I 
Pré-Clínica I  
Fundamento Biológico II 
Fundamento Biológico III  
 

 Avaliação e conduta pré-operatória 

 Prevenção e tratamento das 
emergências Médicas 

 Controle de infecção na prática cirúrgica 

 Reparo das feridas 

 Extração de dentes erupcionados 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

 
Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 
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Reparo das feridas 

Fundamento Biológico I  
Pré-Clínica I  
Fundamento Biológico II 

 Avaliação e conduta pré-operatória 

 Controle de infecção na prática cirúrgica 

 Princípios e técnicas cirúrgicas básicas 

 Extração de dentes erupcionados 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Instrumentação para cirurgia bucal 
básica 

Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia 
da Cavidade Bucal 

Morfologia e escultura dental 
 

 
- Princípios e técnicas cirúrgicas básicas 
- Extração de dentes erupcionados 
- Prevenção e tratamento das 

complicações em exodontia 
- Manejo do paciente no pós-operatório 

Cirurgia II 
Periodontia 
Clínica Integrada III, IV, V 
Pré-internato Odontológico 
Internato Odontológico 
Odontologia pediátrica I e II 
Clínica de diagnóstico 
Odontogeriatria 
Odontologia Hospitalar 

Extração de dentes erupcionados 

Morfologia e Escultura Dental 
Pré-Clínica I 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
 
 

 Avaliação e conduta pré-operatória 

 Prevenção e tratamento das 
emergências médicas 

 Controle de infecção na prática cirúrgica 

 Princípios e técnicas cirúrgicas básicas 

 Reparo das feridas 

 Intrumentação para cirurgia bucal básica 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Manejo do paciente no pós-operatório 

Fundamento Biológico I 
Pré-Clínica I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
 
 

 Avaliação e conduta pré-operatória 

 Prevenção e tratamento das 
emergências médicas 

 Controle de infecção na prática cirúrgica 

 Princípios e técnicas cirúrgicas básicas 

 Reparo das feridas 

 Intrumentação para cirurgia bucal básica 

 Extração de dentes erupcionados 

 Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 
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Prevenção e tratamento das 
complicações em exodontia 

Fundamento Biológico I 
Pré-Clínica I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
 
 

 Avaliação e conduta pré-operatória 

 Prevenção e tratamento das 
emergências médicas 

 Controle de infecção na prática cirúrgica 

 Princípios e técnicas cirúrgicas básicas 

 Reparo das feridas 

 Intrumentação para cirurgia bucal básica 

 Extração de dentes erupcionados 

 Manejo do paciente no pós-operatório 

Cirurgia II 
Clínica Integrada III, IV, V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

 

Cirurgia II - 6º P Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Cirurgia para remoção e aproveitamento 
de dentes inclusos 

Fundamneto Biológico I 
Morfologia e Escultura Dental 
Pré-Clínica I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
Estomatopatologia 
Cirurgia I 

 Infecções odontogênicas 

 Avaliação e tratamento dos cistos e 
tumores do complexo 
maxilomandibular 

 

Clínica Integrada IV e V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Cirurgia com finalidade protética e 
reconstrutiva  

Fundamento Biológico I  
Morfologia e Escultura Dental  
Pré-Clínica I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
Cirurgia I 
Prótese Dentária I e II 

 Princípios de tratamento e prevenção 
das infecções odontogênicas 

Clínica IntegradaIV e V  
Prótese dentária III 
Odontogeriatria 
Pré-internato Odontológico 
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico  
Internato Odontológico  
 

Princípios de tratamento e prevenção 
das infecções odontogênicas 

Fundamento Biológico I  
Morfologia e Escultura Dental  
Pré-Clínica I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
Cirurgia I 

 Cirurgia dos dentes inclusos 

 Traumatismo alvéolo-dentário 

 Princípios de tratamento e prevenção 
das infecções odontogênicas 
 

 

Clínica Integrada IV e V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 
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Tratamento das lesões de tecidos 
moles  

Fundamento Biológico I 
Pré-Clínica I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III 
Estomatopatologia 
Cirurgia I 

 Avaliação e tratamento dos cistos e 
tumores do complexo 
maxilomandibular 
 
 

Clínica Integrada IV e V 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Avaliação e tratamento dos cistos e 
tumores benignos do complexo 
maxilomandibular 

Fundamento Biológico I 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III 
Estomatopatologia 
Endodontia I  
Cirurgia I 

 Tratamento das lesões de tecidos 
moles  
 
 

 
 
 

Clínica Integrada IV e V,   
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Traumatismo alvéolo-dentário Fundamento Biológico i 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III 
Estomatopatologia 
Endodontia I  
Cirurgia I 

 Principios do tratamento e prevenção 
das Infecções odontogênicas  

 Noções de traumatologia 
bucomaxilofacial 

Clínica Integrada IV e V  
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontogeriatria 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico 

Noções de traumatologia 
bucomaxilofacial 

Fundamento Biológico i 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
Cirurgia I  

 Principios do tratamento e prevencao 
das Infecções odontogênicas  

 Traumatismo alvéolo-dentário  
 

 
Ortodontia Preventiva I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
Internato Odontológico  

Tratamento cirúrgico das disfunções 
temporomandibulares 
 

Fundamento Biológico i 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 
Fundamento Biológico III  
Cirurgia I 

 Noções de traumatologia 
bucomaxilofacial 

 Principios de correcão das 
deformidades dentofaciais 

Clínica Integrada III, IV, V,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  
Clínica de diagnóstico 
Ortodontia preventiva i e II 
Odontologia Hospitalar 

Princípios de correção das 
Deformidades dentofaciais 

Fundamento Biológico i 
Semiologia 
Fundamento Biológico II 
Radiologia 

 Noções de traumatologia 
bucomaxilofacial 

 Tratamento cirúrgico das disfunções 
temporomandibulares 

Ortodontia Preventiva I e II 
Pré-Internato Odontológico  
Odontologia Hospitalar 
Clínica de Diagnóstico 
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Fundamento Biológico III  
Cirurgia I 

Internato Odontológico 
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE DENTÍSTICA 
 

Dentística I – 2º Período Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Dentística: conceito, histórico, divisão e 
finalidade 
Materiais de limpeza cavitária 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia  
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Pré Clínica I 

ergonomia 

-Conhecer os materiais odontológicos: histórico; 
conceito; propriedades físico- químicas e 
compatibilidade biológica; normas. 
 -Conhecer materiais e técnicas utilizados na 
prevenção da cárie. 
  -Ter noções gerais dos Materiais Aplicados em 
Dentística Restauradora. 
 

Dentística II e III 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Nomenclatura e Classificação das 
Cavidades  

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
  
 

-Identificar a nomenclatura de ângulos e paredes 
cavitárias, bem como a classificação das 
mesmas, em especial a classificação artificial de 
Black. 

Dentística II e III 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Principíos Gerais dos Preparos 
Cavitários 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
  
 

- Reconhecer as regras gerais que regem o 
preparo de uma cavidade. 

Dentística II e III 
 Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Instrumentos e Instrumentação, Afiação 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Pré Clínica I 

- Biossegurança e Ergonomia 

- Identificar e utilizar os instrumentos em 
dentística para diagnóstico e tratamento das 
alterações dentais e saber afiá-los. 

Dentística II e III 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico, 
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Internato Odontológico 

 

Isolamento do Campo Operatório 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
 
Pré Clínica I 

- Ergonomia 

 
- Reconhecer as técnicas de isolamento absoluto 
e relativo do campo operatório 

Dentística II e III 
Periodontia I 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Tratamento da cárie(invasivo e não 
invasivo)  
 
Odontologia minimamente invasiva  
 
 

Fundamento Biológico I 

-  Microbiologia 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
 
 

- Identificar os tipos de tratamento da 
cárie dentária 
Conhecer as técnicas minimamente 
invasivas 

Dentística II e III 
Periodontia I 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Materiais restauradores diretos 

-  
- Reconhecer os materiais restauradores diretos 
 

Dentística II e III 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico  

Preparos cavitários Cl I, II, III IV e V 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
 
Pré Clínica I 
- Ergonomia 

- Realizar, seguindo princípios mecânicos e 
biológicos, o correto preparo das cavidades para 
confecção de uma restauração Classe I, II,III, IV e 
V 
- Conhecer o preparo tipo túnel (indicações, 
contra-indicações, vantagens, desvantagens, 
características das lesões cariosas proximais, 
tática operatória). 
 

Dentística II e III 
Periodontia I 
Pré Clínica I 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Estágio em Sistema de Saúde 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico  
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Cimentos odontológicos 

 -  
- Conhecer propriedades, indicações, contra 
indicações, manipulação, vantagens e 
desvantagens dos cimentos odontológicos ( 
cimento de hidróxido de cálcio, cimento de fosfato 
de zinco e cimento de óxido de zinco e eugenol) 

Dentística II e III 
Prótese III 
Estágio em Sistema de Saúde 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  

Dentística II - 3º Período Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Propriedades dos cimentos 
odontológicos 

 
Dentística I 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II 

-Reconhecer as propriedades e características de 
manipulação e aplicação dos cimentos de fosfato 
de zinco, óxido de zinco e eugenol, ionômero de 
vidro e hidróxido de cálcio 
-Manipular adequadamente estes cimentos 

Dentística III 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Proteção do complexo dentinopulpar 
 

Morfologia e Escultura Dental 

 - Anatomia Dental 
Periodontia I  

- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Diagnóstico da Doença Periodontal  
- Controle Químico e Mecânico da Placa. 
 Dentística I 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II 

- Identificar a necessidade de se respeitar os 
aspectos biológicos dos dentes; 
- Aplicar corretamente os cimentos odontológicos 
de proteção 
- Reconhecer e aplicar as técnicas de proteção do 
complexo dentinopulpar existentes. 

Dentística III  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Sistemas adesivos Morfologia e Escultura Dental 

 - Anatomia Dental 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
Dentística I 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

-Identificar os tipos de adesivos 
existentes, suas propriedades e técnicas 
de aplicação 

-Aplicar corretamente este material 

Dentística III  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
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patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II 

Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Restaurações com Resina Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Pré Clínica I 

-Ergonomia 
Periodontia I 

- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Dentística I 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 

-Reconhecer as propriedades e características de 
indicação, manipulação e aplicação das resinas 
compostas 
-Manipular e aplicar corretamente este material 

Dentística III  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Restauração com Amálgama; Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Periodontia I 

- Anatomia e Histologia do Periodonto,  
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
 
Dentística I 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 

- Reconhecer as propriedades e características de 
indicação, manipulação e aplicação do amálgama 
dental 
-Realizar restaurações com amálgama 
satisfatoriamente 

Dentística III  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico  

Acabamento e polimento das 
restaurações em Amálgama e Resina 
Composta 

 
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
 
Pré Clínica I 
- Ergonomia 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Dentística I 
Pré cíclica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

- Reconhecer a importância do polimento para a 
vida clínica da restauração 
- Reconhecer as técnicas de acabamento para 
amálgama e resina composta 
Aplicar as técnicas de polimento 
 
 
 

Dentística III  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 

Dentística III - 4º Período Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Adequação do meio bucal 

 

Pré-Clínica I 
- Ergonomia 
 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Antibioticoterapia em periodontia 
Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 

 

Lesões incipientes: microscopicamente(perda 
sub-superficial de minerais), macroscopicamente ( 
a nível clínico manchas brancas), mancha com ou 
sem cavitação. - Diagnóstico: Boa luz;  Dentes 
limpos;  Campo seco;  Ar comprimido puro; Frio 
dental para proximais; Trabalhar por quadrantes 
ou sextantes; Rx interproximais; Determinar o 
risco à cárie; Controlar o biofilme cariogênico - 
método mecânico: escovação, fio dental, remoção 
ultra-sônica e manual da placa, polimento, jatos 
de bicarbonato; método químico : clorexidina, 
Deglucomato de clorexidina 0,12% - 30” manhã / 
30” à noite; Selamento de lesões cavitadas; 
Ionômero de vidro (Des-Re); Coroas provisórias; 
Tratamentos endodônticos; Orientação da dieta; 
Prescrição de fluoretos: baixas concentrações ou 
altas concentrações; Avaliação e controle do fluxo 
salivar; Tratamento restaurador – qualquer que 
seja, com o controle da doença;Acompanhamento 
a longo prazo 

 

Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Colagem de fragmentos  
Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
 
Pré Clínica I 
- Ergonomia 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Classificação das Doenças Periodontais 
(Lesões Periodontais Agudas) 
- Antibioticoterapia em periodontia 

Fratura de dentes anteriores Colagem do 
Fragmento. Definição; Causas das fraturas 
dentais Disponibilidade do fragmento; Tipos de 
fraturas Conservação do fragmento; Diagnóstico 
Técnica operatória de Colagem; Planejamento 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 
Oclusão 

Reanatomização e fechamento de 
diastemas 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Pré Clínica I 
- Ergonomia 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Antibioticoterapia em periodontia 
Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 
Oclusão 

Reanatomização de Dentes Conóides e 
Fechamento de Diastemas Fatores e conceitos 
necessários para a realização do tratamento 
estético e cosmético; Fatores analisados em 
relação à face; Fatores analisados em relação aos 
dentes; Fatores relacionados aos dentes vizinhos; 
Fatores complementares Casos clínicos: Incisivos 
laterais conóides; Transformação de canino em 
incisivo lateralFechamento de Diastemas 
 
 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Tratamento de lesões cervicais 
cariosas e não cariosas 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Pré Clínica I 
- Ergonomia 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Periodontia II 

- Antibioticoterapia em periodontia 
Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 
Oclusão 

- Conhecer e realizar o tratamento das diferentes 
lesões cervicais aplicando conhecimentos e 
compreensão de outros aspectos de cuidados de 
saúde na busca de soluções mais adequadas 
para os problemas clínicos no interesse de 
ambos, o indivíduo e a comunidade. 

Endodontia I 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

 

Preparos Cavitários Especiais Morfologia e Escultura Dental  - Reconhecer os princípios gerais que regem o Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
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(Slots) e Matrizes de Aço com suas 
variações 

- Anatomia Dental  
 
Pré Clínica I 
- Ergonomia 
 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais  
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
 

preparo de uma cavidade para realização de 
procedimentos operatórios realizando a 
preservação da saúde bucal; 
- Realizar, seguindo princípios mecânicos e 
biológicos, preparos cavitários especiais classe II 
(tipo túnel, slot vertical e slot horizontal)  
- Conhecer e confeccionar os diferentes tipos de 
matriz de aço (cinta, rebitada, soldada e 
unimatrix) 

Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Cimentos resinosos Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 
Oclusão 

- Reconhecer propriedades, indicações e 
manipulação dos cimentos. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Facetas diretas Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Pré Clínica I 
Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 
Oclusão 

Facetas Diretas com Resina Composta- Dentes 
com alteração de cor em que o clareamento 
apenas não foi suficiente - Dentes mal formados, 
tais como os incisivos laterais conóides, dentes 
anteriores hipoplásicos e incisivos de Hutchinson - 
Realinhar dentes inclinados para lingual - Dentes 
anteriores com lesões de erosão ampla  - 
Transformação de incisivos laterais em centrais, e 
de caninos em laterais - Reduzir e fechar 
diastemas - Dentes anteriores com múltiplas 
restaurações, que necessitam ser substituídas - 
Para alongar os dentes anteriores superiores, em 
situações especiais 

. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Atividades de planejamento em 
Dentística e Odontograma 

Morfologia e Escultura Dental  

- Anatomia Dental  
Pré Clínica I 
- Ergonomia 

-Realizar preenchimento correto do odontograma, 
visando o atendimento clínico 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V, 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica I e II 
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Periodontia I  

- Anatomia do Periodonto 
- Classificação das DP 
- Diagnóstico da DP e Exame Clinico 
Fundamento Biológico II 

- Inflamação e Imunidade 
Dentística I e II 
Pré clínica II 
- Aspectos bioquímicos, microbianos, 

patológicos diagnóstico e prevenção da 
doença cárie. 
Diagnóstico II e III 
Oclusão 

Odontohebiatria 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

 

  



182 

 

ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE PRÓTESE DENTÁRIA 
 

Prótese I 4ºP 
Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina 
Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Introdução ao estudo da Prótese Total 
Removível; Anatomia Protética.  

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 

Anatomia da Cavidade Bucal 

-Anatomia das estruturas que influenciam 
diretamente o planejamento e confecção de 
uma prótese total removível.  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Teoria de Moldagem e Materiais de 
Moldagem em Prótese Total 
Removível.  

Oclusão 
- Materiais de moldagem 

- Técnica de moldagem 
- Importância da moldagem nos padrões de 
excelência.  

- Moldagem inicial em Alginato. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Fatores físicos de retenção e 
estabilidade; Exame da cavidade bucal; 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 

Anatomia da Cavidade Bucal 

- Anatomia paraprotetica 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Confecção de modelos; Delimitação de 
área chapeável e confecção de alívios. 

Oclusão 
- Materiais de moldagem 

- Técnica de moldagem 
- Importância da moldagem nos padrões de 
excelência. 
Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 

Anatomia da Cavidade Bucal 

- Definição de área chapeável no modelo de 
estudo.   

  Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico . 

Teoria das moldeiras individuais; 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 

Anatomia da Cavidade Bucal 

- Anatomia paraprotetica 
- Determinação da área chapeável.  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Confecção de moldeiras individuais 
(Laboratorial)  

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 

Anatomia da Cavidade Bucal 
Pré-Clínica I  

- EPI e Ergonomia de trabalho nas bancadas 

- Anatomia paraprotetica 
- Determinação da área chapeável. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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do laboratório. 

Teoria de moldagem secundária 
maxilar e mandibular; 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 
Anatomia da Cavidade Bucal.  
Dentística I 

-Noções básicas de tempo de trabalho 
tempo de presa e manipulação de materiais 
dentários. 
 

- Anatomia paraprotetica 
- Determinação da área chapeável. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Vedamento periférico e moldagem 
secundária e bases de prova. 
(Laboratorial)  

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 
Anatomia da Cavidade Bucal.  
Dentística I 

-Noções básicas de tempo de trabalho 
tempo de presa e manipulação de materiais 
dentários. 
Pré-Clínica I  

- EPI e Ergonomia de trabalho nas bancadas 
do laboratório. 

- Anatomia e Histologia do Periodonto 
- Etiologia das Doenças Periodontais 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Teoria dos Planos de Orientação, 
Dimensão Vertical, Relação Central; 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 
Anatomia da Cavidade Bucal.  
Oclusão 

- Relações intermaxilares. 
- RC -  DVO - DVR - EFL -  
- Movimentos da mandíbula.  

- Guia de orientação dos rodetes de cera, para 
montagem dos dentes artificiais.  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Postura Labial e Linhas de Orientação; 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 
Anatomia da Cavidade Bucal.  

- Seleção no tamanho dos dentes. 
- Carta molde do dentes artificiais.  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Confecção dos Planos de Orientação; 
(Laboratorial) 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia  
Fundamento Biológico II 
Anatomia da Cavidade Bucal.  
Oclusão 

- Guia de orientação dos rodetes de cera, para 
montagem dos dentes artificiais. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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- Relações intermaxilares. 
- RC -  DVO - DVR - EFL -  
- Movimentos da mandíbula. 
Pré-Clínica I  

- EPI e Ergonomia de trabalho nas bancadas 
do laboratório. 

Início das montagens em Articulador 
Semi-ajustável; 

Oclusão 

- Relações intermaxilares. 
- RC -  DVO - DVR - EFL -  
- Movimentos da mandíbula. 

- Montagem dos dentes artificiais sobre as 
referencias dos planos pré-estabelecidos.  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Teoria de Carta Molde, Seleção dos 
dentes artificiais; 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Oclusão 

- Tipos de oclusão 
- Alturas de cúspides. 
- influencia da oclusão na estabilidade 
protética,  

- Seleção dos dentes artificiais 
- Montagem dos dentes artificiais  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Estética em Prótese Total Removível; 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Oclusão 

- Tipos de oclusão 
- Alturas de cúspides. 
- influencia da oclusão na estabilidade 
protética, 

- Seleção dos dentes artificiais 
- Montagem dos dentes artificiais 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Montagem dos dentes artificiais; 
Ceroplastia e escultura (Laboratorial)  

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Oclusão 

- Tipos de oclusão 
- Alturas de cúspides. 
- influencia da oclusão na estabilidade 
protética, 
Pré-Clínica I  

- EPI e Ergonomia de trabalho nas bancadas 
do laboratório. 

- Seleção dos dentes artificiais 
- Montagem dos dentes artificiais 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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PRÓTESE II 5º P 
Removível  

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina 
Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Teoria Classificação das PPR´s /  

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Fundamento Biológico I 

-Anatomia 

- Planejamento de prótese parcial removível. 
- Seleção dos componentes da PPR 
- Localização dos grampos da PPR 
- Técnica de moldagem a ser executada. 
- Seleção dos conectores. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Biomecânica de inserção e retirada das 
PPRs 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Dentística I 

- Princípios de Preparo de dental. 
Dentística II 

- Resina composta.  
Oclusão 

- Princípios oclusais e possíveis 
interferências. 
Fundamento Biológico I 

-Anatomia 

- Delineamento dental 
- Eliminação de fatores de retenção 
- Adição de fatores de retenção 
- Reanatomização dental.  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Elementos Constituintes das PPRs –
Conectores maiores 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia da cavidade oral. 
Fundamento Biológico I 

-Anatomia 

-- Planejamento de prótese parcial removível. 
- Seleção dos componentes da PPR 
- Localização dos grampos da PPR 
- Técnica de moldagem a ser executada. 
- Seleção dos conectores. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Confecção de modelos 

Oclusão 

- Princípios de moldagem e obtenção dos 
modelos de gesso. 

- Planejamento da PPR 
- Confecção da PPR  

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Elementos Constituintes das PPRs – 
Retentores, Apoio oclusal, nichos e 
grampos 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Dentística I 

- Princípios de Preparo de dental. 
Dentística II 

- Resina composta.  
Oclusão 

- Princípios oclusais e possíveis 
interferências. 
Fundamento Biológico I 

-- Planejamento de prótese parcial removível. 
- Seleção dos componentes da PPR 
- Localização dos grampos da PPR 
- Técnica de moldagem a ser executada. 
- Seleção dos conectores. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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-Anatomia 

Teoria de Delineadores- Elementos 
Constituintes, técnicas de trabalho e 
métodos de seleção de direção de 
inserção 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Dentística I 

- Princípios de Preparo de dental. 
Dentística II 

- Resina composta. 
Oclusão 

- Princípios oclusais e possíveis 
interferências. 

- Delineamento dental 
-- Planejamento de prótese parcial removível. 
- Seleção dos componentes da PPR 
- Localização dos grampos da PPR 
- Técnica de moldagem a ser executada. 
- Seleção dos conectores. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Pratica de delineamento, direção de 
inserção e registro de direção de 
inserção. (Pratica Laboratorial) 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Dentística I 

- Princípios de Preparo de dental. 
Dentística II 

- Resina composta. 
Oclusão 

- Princípios oclusais e possíveis 
interferências. 
Pré-Clínica I  

- EPI e Ergonomia de trabalho nas bancadas 
do laboratório.  

- Delineamento dental 
-- Planejamento de prótese parcial removível. 
- Seleção dos componentes da PPR 
- Localização dos grampos da PPR 
- Técnica de moldagem a ser executada. 
- Seleção dos conectores. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Pratica de delineamento, equador 
protético, calibragem das retenções 
nos pilares e preparo de boca (Pratica 
Laboratorial) 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental. 
Dentística I 

- Princípios de Preparo de dental. 
Dentística II 

- Resina composta. 
Oclusão 

- Princípios oclusais e possíveis 
interferências. 
Pré-Clínica I  

- EPI e Ergonomia de trabalho nas bancadas 
do laboratório. 

- Delineamento dental 
-- Planejamento de prótese parcial removível. 
- Seleção dos componentes da PPR 
- Localização dos grampos da PPR 
- Técnica de moldagem a ser executada. 
- Seleção dos conectores. 

Clínica Integrada III 
Clínica Integrada IV 
Clínica Integrada V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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Prótese III 6ºP 
Fixa 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Anatomia e Fisiologia do órgão dental 
relacionados aos preparos protéticos 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Fundamento Biológico II 

- Histologia dental 
 

Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Estrutura dos dentes relacionados aos 
preparos protéticos 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Fundamento Biológico II 

- Histologia dental 
 

Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Terços coronários operáveis 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
 

Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Classificação dos preparos protéticos 
 Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  

Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Desenho dos preparos 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
 

Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Instrumentos rotatórios e manuais 
 Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  

Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Princípios básicos aplicados aos 
preparos protéticos 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
 

Preparos protéticos Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Preparo para restaurações intra-
coronárias 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Fundamento Biológico II 

- Histologia dental 
Endodontia II 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia 

Preparos protéticos inlay, onlay e overlay Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Preparo para coroas totais em 
porcelana com infra-estrutura metálica 
e não metálica 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Fundamento Biológico II 

- Histologia dental 
Endodontia II 
Fundamento Biológico III  

Preparos protéticos para coroa total 
metaloceerâmica e metal free em dentes 
anteriores e posteriores 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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- Farmacologia e Anestesiologia 

Preparos em dentes extensamente 
destruídos e retentores intra-
radiculares 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Fundamento Biológico II 

- Histologia dental 
Endodontia II 
 

Retentores pré-fabricados e fundidos Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Prótese fixa temporária 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Materiais dentários 
-Ceras, Resinas acrílicas 

Técnicas de confecção de prótese fixa 
temporária 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Fios afastadores e 
hemostáticos,materiais de moldagem 
borrachóides, ligas metálicas, 
porcelanas Cerômeros, cimentos 
provisórios, cimentos convencionais e 
adesivos. 

Periodontia I  
-Anatomia do Periodonto (Invasão do 

Espaço Biológico) 
Materiais dentários 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia 

Materiais dentários empregados para 
confecção de moldagens, modelos e 
próteses fixas 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Condicionamento dos tecidos gengivais 

Periodontia I  
-Anatomia do Periodonto (Invasão do 

Espaço Biológico) 
Materiais dentários 
- Fios afastadores e hemostáticos 
Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia 

Afastamento gengival em prótese fixa Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Moldagem em prótese fixa 

Materiais dentários 
 

Tércnica de moldagem em Prótese fixa Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Modelos para trabalho, troquéis 
removíveis e articulação no ASA. 

Materiais dentários 
Oclusão 

Técnica de confecção de modelos para 
trabalho com troquéis removíveis. 
Articulação de modelos no ASA 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Soldagem, prova clínica de infra-
estrutura 

 Técnica de soldagem e prova clínica de 
infra-estrutura 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Registro interoclusal, Moldagem de 
transferência, remontagem em ASA, 
seleção de cor, prova clínica da 
porcelana e glazeamento. 

 Técnica de registro interoclusal, Moldagem 
de transferência, remontagem em ASA, 
seleção de cor, prova clínica da porcelana e 
glazeamento. 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Cimentação e proservação 
 Técnica de cimentação convencional, 

adesiva e proservação de prótese fixa 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
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Internato Odontológico 

Urgências e emergências em prótese 
fixa sobre dentes. 

Fundamento Biológico III  

- Farmacologia e Anestesiologia  
Atendimento em urgências e emergências 
em prótese fixa sobre dentes. 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Diagnóstico e Planejamento em 
Prótese Fixa 

Materiais dentários 
Oclusão 
Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Fundamento Biológico II 

- Histologia dental 
Endodontia II 
 
 

Diagnosticar,  planejar e tratamento com 
prótese fixa 

Clínica Integrada VII,V III,  
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Oclusão 3º P 
Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina 
Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos) 

Músculos da mastigação origem 
inserção e função. 

Fundamento Biológico II 

- Função dos grupamentos musculares 
origem, inserção e suas funções. 
 

Musculatura necessária para execução dos 
movimentos mastigatórios. 

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Introdução ao Articulador: -Conceito -
Classificação - 
 
Materiais Dentários: 
Alginato - Gesso - Godiva. 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
Dentística I 

-Noções básicas de tempo de trabalho 
tempo de presa e manipulação de materiais 
dentários. 

Montagem em Articulador semi-ajustavel.  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Seleção de moldeira, Técnica de 
Moldagem , obtenção e analise critica 
da modelagem, vazamento do modelo 
em gesso Tipo III e IV. 
Inicio dos trabalhos de Moldagem do 
Arco Superior e Inferior e Obtenção dos 
Modelos 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental  
Dentística I 

-Noções básicas de tempo de trabalho 
tempo de presa e manipulação de materiais 
dentários. 
Pré-clínica I  

- Biossegurança e ergonomia para execução 
do atendimento clínico 

Moldagem, modelagem e obtenção dos 
modelos de gesso do arco superior e arco 
inferior.  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Relação Intermaxilares e 
Determinantes de Oclusão. 

Fundamento Biológico II 

- Função dos grupamentos musculares 
origem, inserção e suas funções. 
Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental  

Relacionamento intermaxilar e seus 
possíveis posicionamentos.  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Aprofundamento na utilização de 
articuladores e Arco Facial - Jig de 
Lucia - Registro de Mordida 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental correlacionado em suas 
arcadas. 
-Anatomia dental  
Fundamento Biológico II 

- Conceitos musculares, e entendimento 
pleno de relaxamento muscular. (Actina 

Desprogramação muscular para a correta 
obtenção da relação Centrica.  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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Miosina)  

Aprofundamento na Análise Oclusal da 
Dentição Permanente. 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Conhecimento pleno dos contatos 
interdentais  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Confecção do Jig, Registro e 
montagem do modelo inferior em ASA. 

Morfologia e Escultura Dental 

-Notação dental, correlacionado as arcadas. 
-Anatomia dental  
Dentística I 

-Noções básicas de tempo de trabalho 
tempo de presa e manipulação de materiais 
dentários. 
Pré-clínica I  

- Biossegurança e ergonomia para execução 
do atendimento clínico 

Obtenção de um desprogramador de 
mordida em clinica.  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Contatos interoclusais - Filosofias de 
Oclusão 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Conhecimento pleno dos contatos 
interdentais  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 

Trabalho de Analise Oclusal estática e 
dinâmica dos modelos montados em 
ASA e preenchimento da ficha de 
analise oclusal 

Morfologia e Escultura Dental 

-Anatomia Dental 
Conhecimento pleno dos contatos 
interdentais  

Dentística III 
Prótese I 
Prótese II 
Prótese III 
Clínica Integrada I, II, III, IV e V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico 
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE CICLO DE VIDA 
 

Odontologia pediátrica I e II Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Noções básicas sobre a infância, 
crescimento e desenvolvimento e suas 
repercussões no atendimento e 
métodos de controle do comportamento 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia 
Orientação profissional I 

-Fases do desenvolvimento 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Semiologia 

Compreender as diferenças da abordagem da 
criança quando comparada ao atendimento de 
indivíduos adultos.  
Apresentar as técnicas utilizadas para o controle 
do comportamento infantil durante o atendimento 
odontológico 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

 

Biogênese dentária, características da 
dentadura decídua, anatomia dos 
dentes decíduos e alterações do 
desenvolvimento dentário. 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Morfologia e escultura dental 
Semiologia  
Estomatopatologia 

Conhecer o desenvolvimento do órgão dentário, 
as alterações que podem ocorrer durante cada 
fase do desenvolvimento do dente e as 
conseqüências clínicas que elas podem acarretar. 
Conhecer as diferenças entre dentes decíduos e 
permanentes, as particularidades dos dentes 
decíduos e sua anatomia. 
Conhecer as características da dentadura 
decídua 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

 

Promoção de Saúde Bucal 

PIPPS 
Periodontia 
Pré clínica I e II 
Dentística 

 

Entender o do processo saúde-doença e 
compreender a promoção de saúde em seus 
diversos níveis, priorizando a prevenção de 
doenças bucais.  
Conhecer os métodos de controle da cárie 
dentária e doença periodontal.  
Compreender a ação de fluoretos e agentes 
antimicrobianos e técnicas de higienização. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
 

A doença cárie na infância. 

Pré clínica  II 
Dentística 
Diagnóstico II 
 
 

 

Conhecer as particularidades da doença cárie na 
infância e saber realizar o diagnóstico de lesões 
de cárie. Diferenciar "doença cárie" e "lesões de 
cárie". Conhecer os conceitos de odontologia 
minimamente invasiva e de promoção de saúde 
bucal direcionados à criança e ao seu núcleo 
familiar 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
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Radiologia aplicada à odontopediatria 

Diagnóstico II 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 

Prescrever e interpretar as técnicas radiográficas 
intra e extrabucais em crianças 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

Dentística e Materiais dentários 
aplicados à clínica odontológica infantil. 
ART 

Dentística Conhecer as principais diferenças nos preparos e 
restaurações em decíduos e permanentes 
Saber indicar e utilizar os cimentos ionoméricos 
de vidro e resinas compostas em dentes decíduos 
e permanentes jovens. 
Reconhecer a necessidade do uso de selantes 
dentro da visão moderna da promoção de saúde. 
Conhecer o histórico, a evolução, os princípios 
biológicos e a técnica de tratamento restaurador 
atraumático. 
Aplicar a técnica de tratamento restaurador 
atraumático. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

 

Anestesia bucal aplicada à 
odontopediatria 

Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

Empregar anestesia bucal no paciente infantil. 
Compreender aspectos relacionados ao manejo 
da criança durante o emprego das técnicas 
anestésicas no paciente infantil. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
 

Cirurgia bucal pediátrica. 

Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Diagnóstico II 
Cirurgia I 
Semiologia 

Diagnosticar a necessidade de intervenções 
cirúrgicas, bem como realizar de cirurgias bucais 
simples em crianças e extração de dentes 
decíduos, empregando procedimentos comuns de 
cirurgia. 
 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

 

Dor em odontopediatria 

Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Semiologia 

Conhecer os aspectos fisiológicos e psicológicos 
da dor e suas repercussões no desenvolvimento 
infantil. Discutir as principais causas da dor, 
odontogênica ou não, que pode afetar o paciente 
infantil e originar a busca de ajuda com o 
profissional da odontologia. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
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Anomalias dentais. 

Diagnóstico II 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Estomatopatologia 

Conceituar as principais anomalias dentais no 
paciente infantil. Reconhecer radiograficamente 
as anomalias. 
 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
 

Traumatismos na dentição decídua 

Diagnóstico II 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

1.Diagnosticar os tipos de traumatismos possíveis 
de acontecer na dentadura decídua e nos tecidos 
moles da boca e face. 
2.Conhecer a repercussão dos traumatismos 
dentários na dentadura decídua e suas possíveis 
repercussões nos dentes permanentes. 
 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
 

Terapia pulpar em dentes decíduos 

Diagnóstico II 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

1. Diagnosticar as condições pulpares  normais e  
patológicas  dos dentes decíduos e permanentes 
jovens. 
2. Conhecer técnicas endodônticas empregadas 
no tratamento de decíduos. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
 

Manifestações bucais das doenças 
sistêmicas 

Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Semiologia  

1. Apresentar as doenças sistêmicas comuns na 
infância 

2. Reconhecer os sinais e sintomas gerais 
dessas doenças 

3. Conhecer e identificar as manifestações 
bucais dessas doenças 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
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Terapêutica medicamentosa 

Fundamento Biológico II 
- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Semiologia 
Fundamento Biológico III 
 

Reconhecer as situações nas quais são 
necessárias a utilização de medicamentos, bem 
como prescrever corretamente as drogas mais 
utilizadas na clínica odontopediátrica. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
 

Exame clínico, diagnóstico e plano de 
tratamento 

Pré clínica I 
Pré clínica II 
Dentística 
Periodontia 
Ortodontia Preventiva 
Semiologia 
Estomatopatologia 

1. Conhecer os aspectos relacionados ao exame 
clínico, diagnóstico e plano de tratamento 
considerando as particularidades referentes ao 
atendimento infantil. 
2 .Montar o plano de tratamento do paciente. 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

Rotinas da clínica infantil 

Pré clínica I 
Pré clínica II 
Dentística 
Periodontia 
Ortodontia Preventiva 
Semiologia 
Estomatopatologia 

1. Apresentação das fichas utilizadas na 
clínica: códigos, portfólio, prontuário 
clínico, agendamento. 

2. Normas de biossegurança 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 

Atendimento clínico integral 

Pré clínica I 
Pré clínica II 
Dentística 
Periodontia 
Ortodontia Preventiva 
Semiologia 
Estomatopatologia 
 

1. Atender pacientes infantis com idade entre 4 
e 12 anos, de maneira completa; 

2.  Aplicar técnicas básicas de manejo do 
comportamento de crianças para o 
atendimento odontológico; 

3. Aplicar princípios de biossegurança na 
clínica; 

4. Utilizar o instrumental; 
5. Realizar anamnese, exame físico e exame 

clínico; 
6. Fazer diagnóstico de cárie em dentes 

decíduos e permanentes, bem como de 
alterações periodontais na criança; 

7. Elaborar plano de tratamento e 

Pré internato odontológico 
Internato odontológico 
Ortodontia preventiva 
Odontohebiatria 
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procedimentos clínicos; 
8. Aplicar as técnicas de anestesias intrabucais; 
9. Conhecer as propriedades, indicar e 

manipular os materiais dentários; 
10. Fazer isolamento do campo operatório em 

pacientes infantis; 
11. Fazer preparos cavitários em dentes 

decíduos e permanentes jovens seguindo os 
princípios biológicos de intervenção mínima e 
preservação máxima da estrutura dental 
sadia; 

12. Fazer proteção do complexo dentino-pulpar 
em pacientes; 

13. Restaurar as cavidades preparadas em 
pacientes; 

14. Realizar selantes de cicatrículas e fissuras; 
15. Avaliar restaurações em dentes decíduos e 

permanentes jovens; 
16. Fazer profilaxia em pacientes; 
17. Fazer polimento de restaurações em 

pacientes; 
18. Fazer remoção seletiva do tecido cariado e 

selamento temporário de cavidades em 
pacientes – Adequação do meio bucal; 

19. Saber indicar e interpretar técnicas 
radiográficas intrabucais, extrabucais e 
métodos de localização; 

20. Aplicar procedimentos de educação e 
prevenção; 

21. Fazer exodontia de decíduos; 
22.Fazer terapias pulpares em decíduos e 
tratamentos conservadores em dentes 
permanentes jovens. 
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Ortodontia Preventiva I e II Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos) 

Noções básicas sobre o crescimento e 
desenvolvimento craniofacial pré-natal 
e as alterações faciais que ocorrem nos 
processos faciais.  

 
Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da    
  Cavidade Bucal 
 

 
Compreender o crescimento da face, a formação 
dos processos faciais no período embrionário, 
bem como as alterações formadas quando não 
ocorre a coalescência dos mesmos e o tratamento 
cirúrgico das fissuras lábio-palatais 

 
Clínica de Diagnóstico 
Odontologia hospitalar 
Internato Odontológico 
Semiologia 

 

Crescimento pós-natal 

 
Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Semiologia  

 
Adquirir conhecimentos das teorias de 
crescimento e desenvolvimento da face humana 
após o nascimento para aplicá-los no 
planejamento do tratamento ortodôntico dos 
pacientes. 

 
Pré internato odontológico 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica 
Odontohebiatria 

 

Desenvolvimento da Oclusão 

 
Oclusão 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 

Identificar as fases do desenvolvimento da 
oclusão. 
Compreender o crescimento e desenvolvimento 
dos dentes nos arcos dentários nas dentaduras 
decídua, mista e permanente. 

 
Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica 
Odontohebiatria 
 

Classificação das Más Oclusões 

Oclusão 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Radiologia 

 

Classificar, segundo Angle, as más oclusões, bem 
como avaliar a sua importância no tratamento das 
mesmas. 
Avaliar a relação de molares, de caninos, das 
bases ósseas, do padrão do esqueleto cefálico e 
do perfil facial. 

Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica 
Odontohebiatria 

 

Etiologia das Más Oclusões 

Diagnóstico II 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
 

Reconhecer as causas mais frequentes das más 
oclusões, os fatores ambientais, locais, proximais, 
gerais e genéticos. 

Internato Odontológico 
Odontologia Pediátrica 
Odontohebiatria 
Clínica de Diagnóstico 
Odontologia Hospitalar 

Mantenedores de Espaço e  
Recuperadores de Espaço 

Oclusão 
 Identificar os mantenedores e recuperadores de 

espaço e distinguir as suas indicações na 
prevenção e correção da má oclusão. 

Internato odontológico 
Odontologia Pediátrica 
Odontohebiatria 
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Adestramento Manual para  
Procedimentos na Ortodontia 

 
 

Realizar exercícios de adestramento manual com 
fio ortodôntico, treinamento de solda a prata e a 
ponto, bandagem, confecção de banda-alça e 
PLA, preparando os alunos para exercerem 
procedimentos na Clínica Infantil que exigem esta 
habilidade. 

 
Ortodontia Preventiva II 
 
 

Cefalometria Telerradiográfica 

Radiologia 
Semiologia 

Mostrar a importância da cefalometria associada 
as bases ósseas, ao padrão facial, à posição dos 
dentes e ao perfil facial, avaliando as principais 
medidas cefalométricas – Padrão USP. 

Prótese Dentária III 
Radiologia 
 
 

 

Cefalometria - Padrão do esqueleto  
cefálico,   
Incisivos  X Bases Ósseas e   
Perfil mole 

Radiologia 
Semiologia 

Avaliar os vetores de crescimento da face e 
compreender a importância da inclinação e da 
protrusão dos incisivos superiores e inferiores e 
os diferentes tipos de perfil facial. 

Prótese Dentária III 
Radiologia 
 
 

Biologia do Movimento Dentário 

Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Radiologia 

Adquirir conhecimento de eventos mecânicos e 
bioquímicos que ocorrem durante a aplicação de 
uma força resultando na movimentação dentária. 
 

Internato Odontológico 
Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

Biomecânica 

Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

Entender a resposta biológica dos tecidos de 
suporte dentário ante as forças fisiológicas e 
aquelas realizadas durante tratamento clínico, 
com propósitos ortodônticos. 

Periodontia I 
Periodontia II 
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Ortopedia 

Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Fundamento Biológico III 

Receber instrução quanto ao uso dos aparelhos 
ortopédicos, a época propícia, os mecanismos de 
ação e aplicá-los casos clínicos. 

Internato Odontológico 
Odontohebiatria 
 

Aparelho Fixo 

Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

Conhecer o histórico, a evolução e a atuação dos 
aparelhos fixos, bem como as fases de tratamento 
por meio de casos clínicos 

Internato odontológico 
Odontohebiatria 
Periodontia 
Odontogeriatria 
 

Cirurgia Ortognática 

Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Fundamento Biológico III 
Oclusão 

Identificar os casos cirúrgicos, a época correta de 
tratamento e a atuação do ortodontista no preparo 
das descompensações dentárias. 

Internato odontológico 
Cirurgia II 
Odontologia Hospitalar 
 

Recidiva 

Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 

Compreender o mecanismo da estabilidade dos 
resultados do tratamento ortodôntico e as 
possibilidades de recidiva bem como os aparelhos 
que auxiliam na manutenção dos resultados.  

Oclusão  
Periodontia 
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Ortodontia Contemporânea 

Fundamento Biológico I 

- Anatomia e Histologia 
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade bucal. 
Fundamento Biológico III 

Conhecer os aparelhos ortodônticos modernos:  
autoligados, lingual e o uso de miniimplantes. 

Oclusão 
 
 

 

Odontogeriatria – 7ºP Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Exame clínico, exame físico e 
complementar do idoso. 

Fundamento Biológico I  

- Anatomia e Histologia 
Morfologia e Escultura Dental 

- Anatomia Dental  
Fundamento Biológico II 

- Embriologia, Anatomia e Histologia da 
Cavidade Bucal 
Diagnóstico I 
Radiologia 
Semiologia 

-Saber realizar Exame Clínico e Físico em 
pacientes 
-Ter noções gerais dos Exames Complementares 
usados em Odontologia 
 

 
Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema de Saúde?? 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Higienização, prevenção e sistemas de 
saúde e reabilitação da Saúde na 
atenção secundária/ciclos de vida. 

-Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde I e II 
-Prótese I, II, III 

 

-Saber orientações de Higienização para o 
paciente idoso. 
-Conhecer teoria de prevenção de cárie e 
patologias em idosos. 
-Conhecer características das patologias que 
acometem adultos. 
 

Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema Único de Saúde 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Aspectos psicológicos e transtornos 
psiquiátricos mais comuns no idoso. 

Diagnóstico I,II 
Semiologia 

Estomatopatologia 
Psicologia 

-Conhecer características das patologias que 
acometem adultos. 
 

Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema Único de Saúde 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Nutrição e saúde bucal do idoso. 

Estomatopatologia 
Semiologia 

 - Identificar as características de saúde bucal. 

Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema Único de Saúde 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 
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Farmacologia do paciente idoso. 

-Farmacologia 
- Fundamento Biológico I, II,III. 

 

 
- Conhecer sobre a Farmacologia e prescrições 
de medicamentos. 

Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema Único de Saúde 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico 

Patologias sistêmicas e bucais do 
paciente idoso.  
 

-Patologia Bucal  Clínica 

 
-Diagnóstico I, II. 

-Conhecer características das patologias que 
acometem adultos. 

 

Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema Único de Saúde 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico Internato 
Odontológico 

Plano de tratamento integrado. 
Atendimento domiciliar, hospitalar, 
institucional e nas clínicas particulares. 
 
 

-Fundamento Biológico I , II 
-Morfologia e Escultura Dental 
-Diagnóstico I  
-Radiologia 
-Semiologia 
-Odontologia Hospitalar 
-Clínica Integrada I a V 

 
-Saber atender um paciente e realizar plano de 
tratamento integrado. 
- Conhecer a rotina odontológica hospitalar. 

 

Clínica Integrada IV, V,  
Estágio em Sistema Único de Saúde 
Odontologia Hospitalar 
Pré-internato Odontológico,  
Internato Odontológico Internato 
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA 
PIPPS I – 1º P Interface com áreas 

(recebe conteúdos) 
Interface com conteúdos da Disciplina Interface com áreas 

(fornece conteúdos) 

Processo histórico do ensino do 
odontológico 

 Orientação Profissional I 

Histórico da Orientação profissional 

PIPPS II, III, IV, V e VI 
 
ÁREA DE CIRURGIA - (Anestesiologia, 

Biossegurança, Cirurgia, Instrumentais 
cirúrgicos) 
 
ÁREA DE DENTÍSTICA – (Materiais 

dentários) 
 
ÁREA DE PRÓTESE DENTÁRIA – 

(História da Prótese dentária) 
 

História e profissionalização do cirurgião-
dentista no Brasil 

 Orientação Profissional I 

Histórico da Orientação profissional 
Pré-Clínica I 

Histórico e conceito de Biossegurança 
Riscos ocupacionais 
Precauções padrão 
Controle de infecção  
Rotinas em biossegurança 
Processamento dos artigos 
 

PIPPS II, III, IV, V e VI 
 
ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL – (aspectos éticos da 

profissão) 
 

Medicina científica e medicina 
comunitária 

 Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Fases do Desenvolvimento 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes 
Humanização na Odontologia 
Fundamento Biológico I 

PIPPS II, III, IV, V e VI 
 
ÁREA DE PESQUISA – (histórico da 

pesquisa científica) 
 
ÁREA BÁSICA – (fundamentos 

biológicos da medicina científica, 
biologização da doença) 
 

Temas sociológico e filosófico na saúde 
bucal 

 Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes 
Humanização na Odontologia 

PIPPS II, III, IV, V e VI 
 
ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL – (pensamento crítico, 

humanístico e reflexivo sobre as relações 
profissionais e com paciente) 
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ÁREA DE PESQUISA – (pensamento 

crítico, humanístico e reflexivo sobre as 
pesquisas em saúde bucal) 

Vivência na rotina da saúde da família do 
Sistema Único de Saúde 

 Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Fases do Desenvolvimento 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes 
Humanização na Odontologia 
Pré-Clínica I 

Biossegurança 
Riscos ocupacionais 
Precauções padrão 
Controle de infecção  
Rotinas em biossegurança 
Processamento dos artigos 

PIPPS II, III, IV, V e VI 
 
ÁREA DE CLÍNICA – (aspectos de 

biossegurança e equipe de saúde bucal) 
 
ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL – (humanização na 

relação dentro da equipe de saúde e 
como paciente). 

 

 

PIPPS II – 2º P Interface com áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface com áreas 
(fornece conteúdos) 

Educação em saúde PIPPS I 

Medicina Comunitária 
 
Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Personalidade 
Fases do Desenvolvimento 
Humanização na Odontologia 
 
ÁREA DE PESQUISA – (normas de 

pesquisa, elaboração e formatação de 
material educativo baseado em 
evidências científicas) 
 
ÁREA BÁSICA (Fundamento Biológico 
I) – aspectos sobre nutrição e 

Fundamento Biológico II 

Órgãos do sentido 
Cavidade Bucal 
Orientação Profissional II 

Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
Periodontia 

Anatomia e Histologia do Periodonto 
Etiologia das Doenças Periodontais (DP) 
Epidemiologia da DP 
Patogênese 
Diagnóstico da Doença Periodontal 
Controle Químico e Mecânico da Placa 
 
Pré clínica II 

Principais agravos em saúde bucal 

PIPPS III, IV, V e VI 
 
ÁREA CLÍNICA e ÁREA CLÍNICA 
INFANTIL – (cuidados com o ambiente 

bucal, relação da saúde bucal com a 
geral, instrução de higiene oral, recursos 
educativos para abordagem individual ou 
coletiva da saúde bucal, práticas 
alternativas de cuidado com a saúde 
bucal e geral) 
 
ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL – (respeito aos saberes 

populares, reflexão sobre os diferentes 
saberes). 
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metabolismo, segurança contra 
contaminações por meio do estudo de 
Tipos de Microrganismos. 

Patologia da Cárie 
Microbiologia da cárie 
Bioquímica da cárie 
Avaliação do Risco de Cárie 
Uso terapêutico do Flúor 
Orientação de Dieta 
Controle Mecânico e Químico do biofilme 
dental 
Diagnóstico e Manejo Clínico da doença 
cárie 
Dentística 

Tratamento da cárie (invasivo e não 
invasivo) 
Odontologia minimamente invasiva 

Ciclos de vida Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Fases do Desenvolvimento 
Humanização na Odontologia 

Fundamento Biológico II 

Órgãos do sentido 

PIPPS III, IV, V e VI 
 
ÁREA CLÍNICA e ÁREA CLÍNICA 
INFANTIL – (aspectos de atuação clínica 

nos diferentes ciclos de vida) 
 
ÁREA DE DIAGNÓSTICO – 

(manifestações bucais e epidemiologia 
nos diferentes ciclos de vida) 
 

Promoção de Saúde PIPPS I – medicina comunitária e 

sociologia e filosofia da saúde bucal. 
 
Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Relacionamento Interpessoal 
Humanização na Odontologia 

Orientação Profissional II 

Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
Responsabilidade profissional do 
cirurgião-dentista 

PIPPS III, IV, V e VI 
 
ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL – (relações de 

trabalho). 
 
ÁREA CLÍNICA e ÁREA CLÍNICA 
INFANTIL – (prevenção e educação em 

saúde no ambiente clínico) 
 
 

Qualidade de vida Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes 

Orientação Profissional II 

Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
 

ÁREA CLÍNICA e ÁREA CLÍNICA 
INFANTIL – (qualidade da relação 

profissional em equipe e com o paciente, 
aspectos ergonômicos) 
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Humanização na Odontologia ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL – (relações de 

trabalho). 
 

Principais programas do Ministério da 
Saúde 

Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Humanização na Odontologia 

Orientação Profissional II 

Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
 

PIPPS III, IV, V e VI 

 

Política Nacional de Saúde Bucal 

 Orientação Profissional II 

Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
Responsabilidade profissional do 
cirurgião-dentista 
Periodontia 

Epidemiologia da DP 
Patogênese 
Pré clínica II 

Principais agravos em saúde bucal 
Uso terapêutico do Flúor 
Orientação de Dieta 
Controle Mecânico e Químico do biofilme 
dental 
 

PIPPS III, IV, V e VI 

 

Vivência na integração saúde e 
educação. 

Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Personalidade 
Relacionamento Interpessoal 
Humanização na Odontologia 
Conceito de profissão/vocação 

Orientação Profissional II 

Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
Periodontia 

Anatomia e Histologia do Periodonto 
Etiologia das Doenças Periodontais (DP) 
Epidemiologia da DP 
Patogênese 
Controle Químico e Mecânico da Placa 
Pré clínica II 

Principais agravos em saúde bucal 
Patologia da Cárie 
Avaliação do Risco de Cárie 
Uso terapêutico do Flúor 
Orientação de Dieta 
Controle Mecânico e Químico do biofilme 
dental 

PIPPS III, IV, V e VI 
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Dentística 

Tratamento da cárie (invasivo e não 
invasivo)  

 

PIPPS III – 3º P Interface com áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface com áreas 
(fornece conteúdos) 

Constituição federal do Brasil artigos 196 
ao 200 – Princípios do SUS 

PPIPS II – conteúdos do histórico das 

lutas pelo direito à saúde – Promoção da 
Saúde. 
 

 PIPPS IV, V e VI 

Território em Saúde e demografia PIPPS II – Educação em Saúde. 

Qualidade de Vida; Promoção da Saúde. 
 
Orientação Profissional I - 

Considerando o ser humano; 
Relacionamento Interpessoal. 
 
Orientação Profissional II - Ética, Moral, 

Valores; Responsabilidade profissional 
do cirurgião-dentista. 

Cultura Religiosa 
 

PIPPS IV, V e VI 
 
ÁREA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 

Política Nacional de Educação Ambiental    

Planejamento em Saúde PPIPS II – Promoção da Saúde; 

Principais programas do Ministério da 
Saúde. 
 
Orientação Profissional I e II - Ética, 

Moral, Valores, Deontologia e Direito; 
Normatizações de interesse aos 
profissionais da Odontologia; 
Responsabilidade profissional do 
cirurgião-dentista; Documentos 
Odontolegais e Sigilo profissional; 
Relacionamento Interpessoal; 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes; Humanização na 
Odontologia. 

Orientação Profissional III 
 

PIPPS IV, V e VI 
 
ÁREA DE PESQUISA – Pesquisa 

Científica I; Produção Científica I, II e III 
 

Política Nacional de Atenção Básica PPIPS II – Promoção da Saúde; 

Principais programas do Ministério da 
Saúde. 

Pré-clínica III PIPPS IV, V e VI 
 
ÁREA CLÍNICA 
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Pré-clínica II – Principais agravos em 

saúde bucal; Avaliação do Risco de 
Cárie; Uso terapêutico do Flúor; 
Orientação de Dieta; Atendimento clínico. 

 
PRÉ-INTERNATO E INTERNATO 
ODONTOLÓGICO 

 

PIPPS IV – 4º P Interface com áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface com áreas 
(fornece conteúdos) 

Histórico e Conceitos em Epidemiologia PIPPS I, II e III 
 
ÁREA DE PESQUISA – Metodologia do 

trabalho científico. 
 

Orientação Profissional IV PIPPS V e VI  
 
ÁREA DE PESQUISA – Pesquisa 

Científica I e II; Produção Científica I, II e 
III. 
 

Índices e Indicadores em Saúde Bucal ÁREA CLÍNICA – Pré-Clínicas I, II e III; 

Periodontia I e I (índices de doença 
periodontal); Dentística I e II (cárie, 
fluorose, traumatismo). 
 
ÁREA DE DIAGNÓSTICO – 

Estomatopatologia; Semiologia. 
 
PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Política Nacional de 
Saúde Bucal. 
 

Pesquisa Científica I 
 
Clínica Integrada I 
 
Dentística III 
 
Periodontia III 
 

 

PIPPS V e VI 
 
ÁREA DE PESQUISA – Pesquisa 

Científica I e II; Produção Científica I, II e 
III. 
 
ÁREA CLÍNICA – Clínicas Integradas. 

 
ÁREA CLÍNICA INFANTIL – 

Odontohebiatria; Odontologias 
Pediátricas; Odontogeriatria. 
 

Medidas de Condições Socioeconômicas 
em Epidemiologia 

PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Política Nacional de 
Saúde Bucal. 
 
Orientação Profissional I 

Considerando o ser humano 
Humanização na Odontologia. 
 
PIPPS III – Território em Saúde e 

demografia. 
 

Orientação Profissional IV PIPPS V e VI 

Levantamento epidemiológico em Saúde 
Bucal 

PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Política Nacional de 

Pesquisa Científica I PIPPS V e VI  
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Saúde Bucal. 
 
PIPPS III – Território em Saúde e 

demografia. 
 
Orientação Profissional I – 

Relacionamento Interpessoal; 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes; Humanização na 
Odontologia. 
 
Orientação Profissional II – Ética, 

Moral, Valores, Deontologia e Direito; 
Normatizações de interesse aos 
profissionais da Odontologia; 
Responsabilidade profissional do 
cirurgião-dentista; Documentos 
Odontolegais e Sigilo profissional. 
 

ÁREA DE PESQUISA – Pesquisa 

Científica I e II; Produção Científica I, II e 
III. 
 

Desenhos de estudo em epidemiologia PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; 
 
PIPPS III – Território em Saúde e 

demografia. 
 
ÁREA DE PESQUISA – Metodologia do 

Trabalho Científico. 
 

Pesquisa Científica I PIPPS V e VI  
 
ÁREA DE PESQUISA – Pesquisa 

Científica I e II; Produção Científica I, II e 
III. 
 

Relações étnico-raciais e História da 
Cultura Afro-Brasileira 

PIPPS I – História e profissionalização do 

cirurgião-dentista no Brasil  
 
PIPPS III - Território em Saúde e 

demografia. 
 
Orientação Profissional I – 

Relacionamento Interpessoal; 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes; Humanização na 
Odontologia. 

Orientação Profissional IV PIPPS V e VI 
 
ÁREA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL – 

Orientação Profissional V, VI,  

 



209 

 

PIPPS V – 5º P Interface com áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface com áreas 
(fornece conteúdos) 

Determinantes em saúde PIPPS I, II, III, IV 

 
 

Pesquisa Científica II PIPPS VI 
 
ÁREA DE PESQUISA –Produção 

Científica I, II e III. 
 

Modelos de Atenção em Saúde Bucal PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Política Nacional de 
Saúde Bucal. 
 
PIPPS III - Política Nacional de Atenção 

Básica. 
 
Orientação Profissional I – 

humanização da Odontologia. 
 

Clínica Integrada II 
 

PIPPS VI 
 
ÁREA CLINICA – Clínica Integrada III, 

IV, V 
 
PRÉ-INTERNATO E INTERNATO 
ODONTOLÓGICO. 
 

Sistemas de Informação em Saúde PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Política Nacional de 
Saúde Bucal. 
 
PIPPS IV – conteúdos da epidemiologia. 

 
PIPPS III - Política Nacional de Atenção 

Básica. 
 

Clínica Integrada II 
Pesquisa Científica II 

PIPPS VI 
ÁREA CLINICA – Clínica Integrada III, 

IV, V 
 
ÁREA DE DIAGNOSTICO – Clínica de 

Diagnóstico.  
 
ÁREA CLÍNICA INFANTIL – Odontologia 

Hospitalar.  
 
ÁREA DE PESQUISA –Produção 

Científica I, II e III. 
 

Visita Domiciliar PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Política Nacional de 
Saúde Bucal. 
 
 
PIPPS III - Território em Saúde e 

demografia; Política Nacional de Atenção 
Básica. 
 
Orientação Profissional I – 

 PIPPS VI 
 



210 

 

humanização da Odontologia; 
Considerando o ser humano; 
Relacionamento Interpessoal; 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes. 
 
 

Trabalho em Equipe multiprofissional Orientação Profissional I – 

Considerando o ser humano; 
Relacionamento Interpessoal; 
Comunicação e seus aspectos 
conflitantes. 
 
PIPPS III - Política Nacional de Atenção 

Básica. 
 

Clínica Integrada II 
Orientação Profissional V 

PIPPS VI 
 
ÁREA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL – 

Orientação Profissional VI 
 
ÁREA CLÍNICA – Clínica Integrada III, I, 

V, 
 
ÁREA CLÍNICA INFANTIL – Odontologia 

Hospitalar.  
 
ÁREA DE PESQUISA –Produção 

Científica I, II e III. 
 
PRÉ-INTERNATO E INTERNATO 
ODONTOLÓGICO. 
 

 

PIPPS VI – 6º P Interface com áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface com áreas 
(fornece conteúdos) 

Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90 PIPPS III - Constituição federal do Brasil 

artigos 196 ao 200 – Princípios do SUS. 
  

Decreto 7.58/11 PIPPS III - Constituição federal do Brasil 

artigos 196 ao 200 – Princípios do SUS. 
  

Gestão no Sistema Único de Saúde PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Promoção da 
Saúde. 
 
PIPPS III - Constituição federal do Brasil 

artigos 196 ao 200 – Princípios do SUS; 
Planejamento em Saúde. 
 

Orientação Profissional VI  
PRÉ-INTERNATO E INTERNATO 
ODONTOLÓGICO. 
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Funcionamento do Sistema Único de 
Saúde 

PIPPS II – Principais programas do 

Ministério da Saúde; Promoção da 
Saúde. 
 
PIPPS III - Constituição federal do Brasil 

artigos 196 ao 200 – Princípios do SUS; 
Planejamento em Saúde. 
 

Orientação Profissional VI  
PRÉ-INTERNATO E INTERNATO 
ODONTOLÓGICO. 

 

Modelos Sanitários Internacionais de 
Saúde 

PIPPS IV – Histórico e Conceitos em 

Epidemiologia. 
 
PIPPS V – Modelos de Atenção em 

Saúde Bucal. 
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ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDOS NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE ORIENTAÇAO PROFISSIONAL 
 

Orientação Profissional I – 1º 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

Introdução a Psicologia 

 Relação da Psicologia com a Odontologia. 
 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

 

Histórico da Orientação profissional 

 Considerar a história da visão do trabalho e da 
relação da formação do profissional. 

Orientação Profissional II, III, IV, V e VI 

Considerando o ser humano 
  
  
 

As diferentes visões do homem a partir de 
pensadores de todos os tempos. A visão judaico-
cristã do ser humano.  

 

Personalidade 

 
 A formação da personalidade e as diversas 

maneiras de lidar com os pacientes. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

Fases do Desenvolvimento 

 
As fases de evolução do ser humano com 
aplicação na prática do atendimento a diferentes 
idades. 

Orientação Profissional V, VI 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

Relacionamento Interpessoal 

 
 

A importância das relações interpessoais e suas 
aplicações ao consultório. 

Orientação Profissional III, IV, V 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

Comunicação e seus aspectos 
conflitantes  

 
 

A prática de comunicação saudável nas 
vivências diárias. 

Orientação Profissional V 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

História da saúde e Educação em 
Anápolis 

 Descrever o desenvolvimento da saúde e 
educação em Anápolis. 

  

Humanização na Odontologia - visão 
cristã 

 

 O papel e as competências do profissional 
humanizado. A importância de ver o paciente 
como ser humano indivisível e digno de respeito. 
Os aspectos de inovação no tratamento da saúde. 
A criação e a função do Programa Nacional da 
Humanização do Atendimento Hospitalar. As 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 
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contribuições do movimento pela humanização. O 
homem como criação divina. As implicações na 
relação com o próximo. Considerar todo ser 
humano como igual em dignidade e diferentes em 
habilidades. A importância da psicologia para a 
odontologia. O ser humano como unidade 
indissolúvel atendendo sua dimensão física, 
social, psíquico e emocional. A necessidade de se 
olhar o ser humano como uno. A apresentação 
ideal de um consultório humanizado. 

Cosmovisões preliminares 

 Entender os conceitos fundamentais das 
diferentes culturas e o reflexo nos 
relacionamentos 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

Introdução a Modernidade e 
pósmodernidade 

 Refletir sobre a importância da vida 
profissional/vocacional 

 

Conceito de profissão/vocação 
 Conhecer os princípios éticos e humanitários da 

vida profissional/vocacional 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida 

Orientação Profissional II - 2º 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

 
Ética, Moral, Valores, Deontologia e 
Direito. 
 

 
Orientação Profissional I 

- Considerando o ser humano 
 
 

Aproximar os acadêmicos das noções filosóficas 
dos conceitos de ética, moral, valores, deontologia, 
Direito e Direitos Humanos, incluindo as relações 
étnico-raciais. Estimular ações dentro do padrão de 
ética profissional e conduta nos aspectos da vida 
profissional. Evidenciar aspectos históricos sobre a 
prática deontológica e do Direito. Estimular a 
realização de serviços dentro dos mais altos 
padrões de qualidade e dos princípios da 
ética/bioética. Diferenciar teorias morais 
teleológicas e deontológicas. Discutir o 
ordenamento jurídico à luz do referencial utilizado 
no Brasil. Discutir aspectos relacionados à 
convicção científica, cidadania e ética 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  

Normatizações de interesse aos 
profissionais da Odontologia.  

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 

Identificar a relação do trabalho profissional em 
odontologia com Leis de ordenação geral. 
Compreender a legislação brasileira no que diz 
respeito às Leis e Decretos-Leis que interferem 
diretamente no exercício profissional da 

Orientação Profissional  
Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
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Odontologia. Identificar o exercício lícito e ilícito 
da Odontologia. Conhecer os principais pontos do 
Código de Ética Odontológica. 

 
Responsabilidade profissional do 
cirurgião-dentista.  

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 

Discutir a responsabilidade penal, civil, ética e 
administrativa da prática do cirurgião-dentista. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

 
Documentos Odontolegais e Sigilo 
profissional.  

Orientação Profissional I 

- Relacionamento Interpessoal 
Apresentar os principais documentos 
Odontolegais (e aspectos odontolegais de 
documentos) utilizados na prática do cirurgião-
dentista. Discutir a assimetria da relação 
profissional/paciente e as noções de 
consentimento. Discutir os fundamentos do 
segredo e sigilo profissional. 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

Orientação Profissional III - 3º 
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

 

As entidades no âmbito da 
odontologia 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
Reconhecer a esfera de atuação dos Conselhos 
Federal e Regional de Odontologia, Sindicatos e 
Associação Brasileira de Odontologia; 
Reconhecer a ANVISA/VISA como órgãos 
fiscalizadores do exercício das atividades de 
controle e fiscalização sanitária. 

 
Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
Orientação Profissional IV 

 
Legislação para Consultório e/ou 
Clínica Odontológica 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional  
 
 
 
 
 

Identificar os princípios básicos da proteção 
radiológica nos serviços de diagnóstico e 
tratamento médico e odontológico (Resolução 
ANVISA 453/98). Reconhecer as orientações para 
elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos em Saúde (Resolução ANVISA 
306/2004). 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
Orientação Profissional IV 

 

Fundamentos e princípios da 

administração. 

 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Relacionamento Interpessoal 

Compreender os fundamentos da administração 
sua ênfase e princípios. 

Orientação Profissional IV 
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Mercado de trabalho odontológico e 

administração de empresas e 

pessoas. 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional  
- Relacionamento Interpessoal 
Orientação Profissional II 

- Normatizações de interesse aos 
profissionais da Odontologia. 

Compreender a atual conjuntura do mercado de 
trabalho odontológico e gestão de pessoas. 
Apresentar ferramentas gerenciais e de marketing 
aplicado à Odontologia com atribuições decisórias 
para o profissional da odontologia. Gestão de 
pessoas. 

Orientação Profissional IV 

Orientação Profissional IV - 4º 
 Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

 
Legislação para abertura e 

fechamento de um Consultório e/ou 

Clínica Odontológica  

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
Orientação Profissional III 
- Fundamentos e princípios da administração 
- As entidades no âmbito da odontologia  

Reconhecer e aplicar a legislação para a 
implantação e fechamento do consultório. 
Elaborar a Pasta Documental, que contém os 
passos para a abertura do consultório 
odontológico, pesquisa acadêmica quanto á 
importância do controle financeiro na atividade do 
cirurgião dentista. 

 

 

 
Contabilidade 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
Orientação Profissional III 
- Fundamentos e princípios da administração 

 

Identificar os conceitos básicos de contabilidade 
como, partilhas dobradas, livro caixa, fluxo de 
caixa, ativo e passivo, balanço patrimonial, e 
como os mesmos são aplicados em 
empreendimentos odontológicos. 

 
 
 
 

 

 
Empreendedorismo 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Relacionamento Interpessoal 
Orientação Profissional III 
- Fundamentos e princípios da administração 
- Mercado de trabalho odontológico e 

administração de empresas e pessoas. 

Conhecer as principais teorias de 
empreendedorismo a serem aplicadas na futura 
vida profissional do discente, identificar perfis e 
atitudes empreendedoras, trabalhar com 
modelagem e criatividade em negócios. 

 
 
 
 

 

 
Organização e Orientação para a 
Elaboração do Plano de Negócios 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
Orientação Profissional III 
- Fundamentos e princípios da administração 
- Mercado de trabalho odontológico e 

administração de empresas e pessoas. 

Pesquisar com abordagens interdisciplinares e de 
conteúdos específicos. Tomar decisões com 
abordagens de outros conhecimentos. Saber 
aplicar novas técnicas abrangentes e integradoras 
com as diversas atividades profissionais e áreas 
do saber. Organizar e desenvolver atividades 
práticas voltadas para a tomada de decisões em 
situações de risco. 

 
 
 
 

 

Orientação Profissional V - 5º  
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  
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Ensino de LIBRAS 

 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Relacionamento Interpessoal 
- Comunicação e seus aspectos conflitantes 

Linguagem verbal e não verbal 
 

Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 
  

 
Linguagem verbal e não verbal 

 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Relacionamento Interpessoal 
- Fases do Desenvolvimento 
- Comunicação e seus aspectos conflitantes  
 

 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

 
Atendimento odontológico 
domiciliar 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Relacionamento Interpessoal 
- Comunicação e seus aspectos conflitantes 

 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

 
Atendimento à pacientes com 
necessidades especiais 
 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Relacionamento Interpessoal 
- Fases do Desenvolvimento 
- Comunicação e seus aspectos conflitantes 

 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

Orientação Profissional VI - 6º  
Período 

Interface c/ áreas 
(recebe conteúdos) 

Interface com conteúdos da Disciplina Interface c/ áreas 
(fornece conteúdos)  

 
Atuação em convênios 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 

  
 

 
Auditoria Odontológica 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 

Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 
 

 
Honorários Odontológicos 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 

Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 
 
 

 
Antropologia Forense 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 

Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
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Perícias odonto-legais 
 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 

Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

 
Identificação humana 
 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 

Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

 
Maus tratos a criança 
 

Orientação Profissional I 

- Histórico da Orientação profissional 
- Fases do Desenvolvimento 

 Clínica Integrada I, II, III, IV, V 
Pré-internato Odontológico, 
Internato Odontológico, Ciclo de vida  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

O curso de Odontologia do Centro Unviersitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA tem focado em estratégias de ensino-aprendizagem  que 

atendam as DCNO e corroborem na construção de habilidades e competências 

aplicadas ao exercício da profissão e formem cirurgiões-dentistas generalistas, 

críticos e reflexivos.  

Para tanto a participação docente é fundamental no estudo, na 

seleção, na organização e na execução de estratégias facilitadores para que os 

estudantes se apropriem do conhecimento (ANASTASIOU, L.G.C.; ALVES, 

L.P. Processos de Ensinagem na Universidade. 9. ed. Joinville: UNIVILLE, 

2010). A diversidade de estratégias é importante porque exitem diversos estilos 

de aprendizagem dentro de um mesmo ambiente de estudo e quanto mais o 

estilo de ensino dos professores se assemelha ao estilo de aprendizado dos 

acadêmicos, maiores se tornam os níveis de aproveitamento dos acadêmicos e 

os patamares de aprendizagem alcançados (MAZUROSKI Jr., A.; AMATO, L.J. 

D.; JASINSKI, L.; SAITO, M. Variação nos estilos de aprendizagem: 

investigando as diferenças individuais na sala de aula. ReVEL. vol. 6, n. 11, 

2008). 

As metodologias selecionadas (Quadro 8)  buscam aliar os aspectos 

cognitivos, afetivos e psicológicos que auxiliam os acadêmicos a interagirem 

com o ambiente de aprendizagem e estimulem os campos da escrita, visual, 

auditivo e cinestésico (BARBE, W.B.; MILONE JR, M.N. What we know about 

modality strengths. Educational Leadership (Association for Supervision and 

Curriculum Development). 1981, p. 378-380. Disponível em: 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198102_barbe.pdf. 

Acessado em 11/05/2017).  

A partir destas concepções os docentes têm desenvolvido as 

seguintes práticas: diversificação das estratégias de ensino-aprendizagem e 

formas de avaliação; solução de problemas inerentes à prática odontológica em 

retomada teórica; acompanhamento do desempenho acadêmico do período; 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198102_barbe.pdf
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nivelamento teórico-prático com os coordenadores de área (Áreas: Dentística, 

Periodontia, Endodontia, Prótese Dentária, Cirurgia, Diagnóstico, Saúde 

Coletiva, Clínica Infantil, Formação Humanística, Administração Odontológica, 

Clínicas); articulação teórico-prática (práticas de estágio clínico e saúde 

coletiva); flexibilidade (monitorias, estágios voluntários, extensão, interface com 

outros cursos de graduação e atividades complementares); participação 

docente e discente em ligas acadêmicas; produção de eventos voltados para a 

formação técnico-científica-cultural; desenvolvimento do eixo metodológico 

voltado para a investigação científica. 

Quadro 8 – Descrição das estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas em cada 
período. 
Períodos Estratégias de ensino-aprendizagem 

1º período 
  

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório e na clínica 
Casos clínicos 
Discussões em comentários em fóruns e nas aulas 
Elaboração de relatórios 
Encontro interdisciplinar 
Estudo de Caso 
Estudo de textos em grupo e individual 
Estudo e discussão em grupo 
Estudos dirigidos 
Exposição e discussão de vídeos 
Fórum de discussão 
Leituras e exposições de textos 
Mapa conceitual 
Monitoria 
Oficina 
O.S.C.E 
Portfólio de desenhos 
Prática de campo 
Produção de texto 
Problematização 
Retomada de conteúdo com quiz de perguntas 
Roda de conversa 
Seminário 
Simpósio 
TBL (Team-Basead Learning) 
Tempestade cerebral 
Trabalhos e leituras de periódico 
Vídeo/aula demonstrativa 
Workshop 

2º período 
  

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
Análise de pranchas com imagens radiográficas 
Atividades avaliativas 
Aulas expositivas dialogadas 
Aulas práticas ambulatoriais e em laboratórios 
Aulas práticas para atendimento clínico preventivo entre pares 
Dinâmica de perguntas e respostas 
Encontro interdisciplinar           
Estudo de caso 
Estudo de texto em grupos e individual 
Estudo dirigido 
Execução e Interpretação de Exames radiográficos 
Exposição de vídeos/imagens e discussão 
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Exposição em grupos 
Fórum de discussão 
Júri simulado 
Leitura crítica e discussão de textos 
Mapa conceitual 
Monitorias 
Oficina 
O.S.C.E 
Pesquisa bibiográfica 
Portfólio de desenhos 
Produção de texto 
Problematização e estação sensorial temática 
Quizzes 
Retomada de conteúdo 
Roda de conversa problematizadora 
Seminário  
TBL(Team-Basead Learning) 
Tempestade cerebral 
Vídeo aula 
Workshop 

3º período 
  

Análise de imagens – PIPPS 
Análise de artigo científico 
Análise e discussão de noticiário local e documentos - PIPPS 
Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório e na clínica 
Aulas práticas de interpretação radiográfica 
Aulas práticas de microcopia 
Aulas utilizando internet 
Atendimento clínico supervisionado 
Atendimento clínico entre pares??? Não vi 
Atividades na clínica 
Atividade avaliativa 
Caso clínico 
Debates  
Demonstração 
Dramatização  
Discussão em grupo 
Encontro Interdisciplinar 
Estudo de Caso 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
Exposição de imagens e discussão 
Exposição de vídeos, discussão e produção escrita 
Filmes com discussão 
Hands on 
Integração com os cursos de Medicina, Educação física e Fisioterapia 
Leituras críticas e discussão de textos 
Leitura de artigos científicos 
Leitura orientada 
Mapa conceitual 
Monitoria 
O.S.C.E 
Orientações através de consultoria 
Problematização 
Relato de caso 
Relatório (Resgate de conteúdo teórico) 
Retomada de conteúdo(Dinâmica de perguntas e respostas) 
Seminário interdisciplinar 
Tempestade cerebral 
Trabalho em grupo 
Trilha ecológica com roteiro 
Teorização das atividades práticas 
Workshop demonstrativo 
Vídeo aula 

4º Período 
  

Atendimento clínico 
Atividades orientadas 
Atividade avaliativa 
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Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório 
Avaliação do perfil empreendedor 
Dinâmicas em grupo 
Discussão de casos clínicos 
Encontro interdisciplinar 
Estudo de Caso 
Estudo de Texto 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
Hands on 
Interpretação radiográfica 
Jogo empresarial 
Leituras e discussão de textos e artigos científicos 
Mapa conceitual 
Monitoria 
Pesquisa bibliográfica 
Pesquisas na internet e na biblioteca 
Problematização 
Procedimentos práticos supervisionados e em grupo 
Quizz de perguntas 
Relatórios (Resgate teórico) 
Resolução de exercícios 
Retomada de conteúdo 
Roda de conversa 
Seminários 
TBL(Team-Basead-Learning) 
Tempestade de ideias 
Vídeo aula 
Workshop 

5º período 

Atendimento clínico 
Atividades avaliativas 
Atividades orientadas 
Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório 
Aulas utilizando Internet 
Casos clínicos 
Desenvolvimento e conversação em libras 
Dinâmicas em grupo 
Discussão de casos clínicos 
Encontro interdisciplinar 
Estação sensorial temática 
Estudo de Caso 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
Estudo de texto 
Leituras e discussão de textos 
Mapa conceitual 
Monitoria 
Oficinas  
O.S.C.E 
Orientação profissional 
Pesquisa bibliográfica 
Pesquisas na internet e na biblioteca 
Philips 66 (adaptação) com grupo de verbalização/ grupo de observação 
Prática de campo 
Procedimentos práticos supervisionados e em grupo 
Quizz de perguntas 
Relato de experiências 
Relatórios (Resgate teórico) 
Retomada de conteúdo 
Seminários 
Teorização das atividades práticas 
TBL(Team-Basead-Learning) 
Vídeos 
Workshop 

6º período Análise crítica de dados epidemiológicos – não encontrei 
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Atendimento clínico 
Atendimento clínico odontológico infantil  não tem mais 
Atividades avaliativas 
Atividades orientadas 
Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório 
Aulas práticas demonstrativa em manequins  
Dinâmica sobre ação coletiva 
Dinâmicas em grupo 
Discussão de casos clínicos 
Discussão de textos 
Dramatização 
Estudo de Caso 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
Encontro interdisciplinar 
Entrevista ao público adolescente 
Exposição de vídeos e discussão 
Leituras e discussão de textos 
Mapa conceitual 
Monitoria 
Oficina 
O.S.C.E. 
Pesquisa bibliográfica 
Pesquisas na internet e na biblioteca 
Philips 66 (adaptação) com grupo de verbalização/ grupo de observação 
Prática de campo 
Procedimentos práticos supervisionados e em grupo 
Quizz de perguntas 
Relato de caso 
Relatórios (Resgate teórico) 
Relatos de experiências 
Retomada de conteúdo 
Reuniões com o coordenador/orientador de TCC 
Seminários 
TBL(Team-Basead-Learning) 
Trabalho de campo 
Vídeos 
Workshop 

7º período 

Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório 
Atendimento clínico 
Atendimento clínico odontológico infantil 
Atividades orientadas 
Dinâmicas em grupo 
Discussão de casos clínicos 
Dramatização 
Elaboração de plano de negócio 
Estudo de Caso 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
GVGO 
Júri simulado  
Fórum 
Leituras e discussão de textos 
Leitura paragrafada 
Mapa conceitual 
Mesas redondas 
Monitoria 
Oficinas  
Palestras  
Pesquisa bibliográfica 
Pesquisa de campo 
Pesquisas na internet e na biblioteca 
Philips 66 (adaptação) com grupo de verbalização/ grupo de observação 
Portifólio  
Problematização 
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Procedimentos práticos supervisionados e em grupo 
Quizz de perguntas 
Relatórios (Resgate teórico) 
Relato de casos 
Relato de experiências 
Retomada de conteúdo 
Reuniões com o coordenador/orientador de TCC 
Roda de conversa 
Seminários 
TBL (Team-Basead-Learning) 
Tempestade cerebral 
Vídeos 
Workshop 

8º período 

Apresentação e discussão de casos clínicos 
Atendimento clínico 
Atendimento clínico odontológico infantil 
Atividade avaliativa 
Atividades orientadas 
Aula expositiva dialogada 
Aulas práticas em laboratório 
Aulas práticas desenvolvendo conversação em libras 
Conferência 
Dinâmicas em grupo 
Discussão de casos clínicos 
Discussão de textos  
Dramatização 
Estudo de Caso 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
Fórum 
GVGO 
Interpretação de músicas em libras 
Júri simulado  
Leituras e discussão de textos 
Mapa conceitual 
Mesas redondas 
Monitoria 
Pesquisa bibliográfica 
Pesquisas na internet e na biblioteca 
Philips 66 (adaptação) com grupo de verbalização/ grupo de observação 
Problematização 
Procedimentos práticos supervisionados e em grupo 
Quizz de perguntas 
Relato de casos 
Relatórios (Resgate teórico) 
Retomada de conteúdo 
Reuniões com o coordenador/orientador de TCC 
Seminários 
TBL (Team-Basead-Learning) 
Tempestade cerebral 
Vídeos 
Visita técnica 
Workshop 

9º Período 

Aula expositiva dialogada 
Atendimento clínico 
Atendimento clínico odontológico infantil 
Atividades orientadas 
Dinâmicas em grupo 
Discussão de casos clínicos 
Dramatização 
Estudo de Caso 
Estudo Dirigido 
Estudo em grupo 
Mapa conceitual 
Relatórios (Resgate teórico) 
Relato de casos 
Retomada de conteúdo 
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Seminários 
TBL (Team-Basead-Learning) 
Vídeos 

10º Período 

Atendimento clínico 
Discussão de casos clínicos 
Estudo de Caso 
Mapa conceitual 
Relatórios (Resgate teórico) 
Relato de casos 
Retomada de conteúdo 
Seminários 

Fonte: Planos de ensino  2017.1 e previsão. 

Cabe destacar que as disciplinas, a cada aula, retomam o conteúdo 

ministrado da aula anterior promovendo uma ancoragem entre os 

conhecimentos e proporcionando uma aprendizagem significativa. Cada 

disciplina desenvolve sua proposta pedagógica mencionando aplicações 

clínicas-individuais e coletivas, por meio, minimamente, de estudos de caso 

formulados para integrar todos os conteúdos/objetivos, de forma vertical e 

horizontal, conforme mencionado na estrutura curricular como articulação 

teórico-prática.  

A articulação entre as disciplinas é efetivada ainda, nos momentos 

dos encontros interdisciplinares (Imagem 14), executado durante as duas 

primeiras semanas de verificação de aprendizagem, com posterior avaliação do 

processo ensino-aprendizagem, para que as estratégias pautadas em 

metodologias ativas, a serem utilizadas durante as aulas, sejam compartilhadas 

por docentes e discentes, como sendo momentos em que se lança um olhar 

para o mesmo objeto, em diferentes perspectivas, com diferentes saberes, 

produzindo outros saberes.  
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Imagem 14 – Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação nos Encontros 

Interdisciplinares 

Ainda como prática docente pautada na articulação das disciplinas e 

que envolvem pesquisas acadêmicas desenvolvidas nas disciplinas referentes 

a pesquisa científica odontológica aborda-se como possibilidade de 

aprendizagem e interface ensino-pesquisa e extensão. 

Para atender a experiência com a tecnologia de informação e 

comunicação é utilizado, através do UniVIRTUAL, o ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) como ferramenta pedagógica de apoio, para as 

disciplinas relacionadas à saúde coletiva (Projetos Interdisiplinares de Políticas 

Públicas de Saúde I ao V).  

Considera-se que as atividades pedagógicas do curso estão 

articuladas entre ensino, pesquisa e extensão como fundamento metodológico, 

quando se propõe, para além, alguns elementos formativos, como: Mostra 

Cultural; Evento Científico Integração/Jornada Acadêmica-CIPEEX; Ligas 

acadêmicas; monitorias; interdisciplinaridade intracurso com encontros 

interdisciplinares culminando no processo avaliativo O.S.C.E.; e a 

interdisciplinaridade intercursos; além de grandes projetos extensionistas como 

Projeto UniCIDADÃ/Ciranda, Projeto Uma Semana pra Jesus, e Projeto 

UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante Amazônia Educação, Saúde e Cidadania e 

demais projetos vinculados a saúde coletiva. 
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Levando em consideração que a formação a ser constituída é 

generalista, crítica e reflexiva, as propostas metodológicas de ensino, enquanto 

estratégias de ensino-aprendizagem perpassam momentos também como o 

ComVocação que se reporta a temas abrangentes referentes a formação 

humana com o despertar para a consciência de cidadão, para além do 

profissional. 

9.1- Tecnologias de Informação e Comunicação 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) podem ser 

definidas:  

São recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e 

tecnologias, síncronas
21

 e assíncronas
22

, tais como ambientes 

virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas ferramentas, fóruns 

eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, teleconferências, 

videoconferências, TV digital e interativa, rádio, programas 

específicos de computadores (softwares), objetos de aprendizagem, 

conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em 

suportes eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros 

(BRASIL, 2015, p.55)
23

. 

Entendendo que se defini por mídias:  

sf (ingl mass media) Propag 1 Veículo ou meio de divulgação da 

ação publicitária. 2 Seção ou departamento de uma agência de 

propaganda, que faz as recomendações, estudos, distribuições de 

anúncios e contato com os veículos (jornais, revistas, rádio, televisão 

etc.). 3 Numa agência de propaganda, pessoa encarregada da 

ligação com os veículos e da compra de espaço (eventualmente de 

tempo) para inserção ou transmissão de anúncios. 4 Inform Qualquer 

material físico que pode ser usado para armazenar dados. Os 

computadores podem utilizar uma variedade de mídias, como discos, 

fitas ou CD-ROM. Sin: meio. M. eletrônica: a televisão, quando 

considerada como veículo de comunicação. M. impressa: os jornais 

e revistas, quando considerados como veículos de comunicação 

(MICHAELIS, 2015)
24

. 

Entendendo que defini-se por tecnologias:  

                                                           
21

 Em tempo real. 
22

 Não são em tempo real. 
23

 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira. Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Instrumento de Avaliação de 
Cursos de Graduação – presencial e a distância. Brasília: Ministério da Educação, agosto, 
2015. 
24

 MICHAELIS. Disponível em:< 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=m%EDdia>. Acesso em: 20 jun. 2015.  
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sf (tecno+logo
2
+ia

1
) 1 Tratado das artes em geral. 2 Conjunto dos 

processos especiais relativos a uma determinada arte ou 

indústria. 3 Linguagem peculiar a um ramo determinado do 

conhecimento, teórico ou prático. 4 Aplicação dos conhecimentos 

científicos à produção em geral: Nossa era é a da grande 

tecnologia. T. de montagem de superfície, Inform: método de 

fabricação de placas de circuito, no qual os componentes eletrônicos 

são soldados diretamente sobre a superfície da placa, e não inseridos 

em orifícios e soldados no local. T. social, Sociol: conjunto de artes 

e técnicas sociais aplicadas para fundamentar o trabalho social, a 

planificação e a engenharia, como formas de controle. De alta 

tecnologia, Eletrôn e Inform: tecnologicamente 

avançado: Vendemos computadores e vídeos de alta 

tecnologia. Sin: high-tech (MICHAELIS, 2015)
25

.  

Ainda para Setton (2010, p.7)26 mídias refere-se a,   

[...] todo o aparato simbólico e material relativo à produção de 

mercadorias de caráter cultural. Como aparato simbólico, considero o 

universo das mensagens que são difundidas com ajuda de um 

suporte material, como livros, CDs etc., a totalidade de conteúdos 

expressos nas revistas em quadrinhos, nas novelas, nos filmes, ou na 

publicidade; ou seja, todo um campo da produção de cultura que 

chega até nós pela mediação de tecnologias, sejam elas as 

emissoras de TV, rádio ou internet. 

Trata-se de espaços educativos que nos indica possibilidade de 

compreender os rumos da sociedade ou enfoques dados por construções 

ideológicas, no entanto em que pese as relações de poder expressas nas 

mídias há que se considerar o papel ativo dos grupos sociais e ou dos 

indivíduos que podem consumir ou não o que se propõe (SETTON, 2010). 

Portanto, há que se destacar o quanto a cultura midiática pode oportunizar a 

aprendizagem significativa em tempos de mundo virtual. 

Desse modo, pode-se afirmar que as TIC estão presentes neste 

ambiente acadêmico desde os suportes tradicionais (livros), os quais constam 

indicados em plano de ensino, como nos suportes eletrônicos que são 

geralmente o locus de arquivar e registrar as produções científicas solicitadas 

dos acadêmicos como trabalhos dentro das disciplinas (CD ou pen drive). 

Ainda como ferramenta de estratégia ensino-aprendizagem deve-se destacar 

os DVD que por meio de filmes seculares, não científicos, mas impregnados de 

                                                           
25

 MICHAELIS. Disponível em:< 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=tecnologia>. Acesso em: 20 jun. 2015.  
26

 SETTON, M. da G. Mídia e Educação. São Paulo: Contexto, 2010. 
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preceitos éticos e experiência de vida, podem ser transportados para a prática 

do profissional de saúde e consequentemente de sua formação.  

Faz-se uso de diferentes mídias e tecnologias as síncronas quando 

projetadas instantaneamente em TV e as assíncronas para reproduzir a 

estratégia de ensino-aprendizagem utilizada nas demonstrações práticas.  

Entende-se que há a necessidade de desenvolver competências e habilidades 

que envolvem o cognitivo, o procedimental e o atitudinal e os mesmos devem 

estar articulados. Neste sentido, os vídeos de aulas práticas (áreas temáticas 

do curso) buscam esta articulação ao aliar conhecimento e técnica, com a 

postura docente, de relação docente-acadêmico em exposição/demonstração, 

denotando a postura profissional. 

Cabe ainda destaque para as disciplinas desenvolvidas em âmbito 

institucional, com apoio do AVA, mediante a compreensão de que, 

[...] caracteriza-se a educação a distância como modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos (BRASIL, 2005, cap. 1, art.1º)
27

. 

Neste sentido, definiu-se pela abordagem do AVA, para as 

disciplinas Língua Portuguesa (1º período) e Metodologia do Trabalho 

Científico (2º período), sendo que “[...] o material didático foi desenvolvido pelo 

UniVIRTUAL28 contando com professores-autores docentes da área que já 

atuavam na UniEVANGÉLICA” (Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, 2014-2018, p. 68). Neste ambiente virtual de aprendizagem 

contam com as seguintes comunicações assíncronas: ambiente digital de 

aprendizagem; fórum; correio eletrônico (e-mail); avaliações presenciais e a 

distância; chat; além das teleaulas. 

                                                           
27 BRASIL. Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei n 

o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/portarias/dec5.622.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2014. 
28

 “O UniVIRTUAL foi criado em 2009, com a finalidade de implantar disciplinas na modalidade 
semipresencial aos cursos reconhecidos pelo MEC e oferecer apoio às demais atividades 
presenciais de ensino, pesquisa e extensão, utilizando recursos tecnológicos específicos da 
Educação a Distância” (Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, 2014-2018, p.67-
68).  
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Esta abordagem em AVA também está vinculada as disciplinas 

referentes ao PIPPS, para registro e arquivo das atividades desenvolvidas em 

campo de estágio curricular supervisionado, desde o primeiro ao sexto período, 

como diário de campo, em que há participação do docente orientador 

mediando este processo.  

Para além do citado anteriormente a inserção ao mundo digital se dá 

por meio da: 

 Ampliação e disponibilização da rede WiFi; 

 Disponibilização de 434 equipamentos de computador distribuídos em oito 

laboratórios de informática e 42 equipamentos de computador na biblioteca 

central; 

 Disponibilização de revistas online para divulgação de trabalhos científicos29, 

inclusive a produzida no Curso de Odontologia (periódico SCIENTIFIC 

INVESTIGATION IN DENTISTRY (Investigação Científica em 

Odontologia)30; 

 Disponibilização de vídeo-aulas de diversas áreas para nivelamento 

acadêmico; 

 Comunicação via redes sociais (Facebook e Twitter) e do aplicativo de 

mensagens WhatsApp.  

 Uso de Biblioteca Virtual31 disponibilizada na página da UniEVANGÉLICA 

com títulos para acesso virtual, sendo disponibilizadas senhas individuais 

para o uso de cada acadêmico e senhas aos professores do curso.  

 Além da consulta que pode ser feita pelo sistema para identificar o acervo 

físico e quantidade de exemplares32. 

 Uso de auditório com clínica odontológica de transmissão simultânea de 

procedimentos clínicos. 

                                                           
29

 Portal de Periódicos Eletrônicos da UniEVANGÉLICA. Disponível em:< 

http://revistas.unievangelica.edu.br/>. Acesso em: 20 jul. 2014. 
30

 É uma publicação técnico-científica semestral que apresenta trabalhos originais e relatos de 

caso avaliados por pares (peer review). Continuação da Revista da Faculdade de Odontologia 
de Anápolis (Revista da FOA) 1999-2006 e Revista do Curso de Odontologia (RCO) 2007-
2009. Disponível em:< 
31

 Biblioteca Virtual. Disponível em:< https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=evang>. 

Acesso em: 20 jul. 2014. 
32

 Biblioteca Central. Disponível em: <http://www.unievangelica.edu.br/biblioteca/>. Acesso em: 
20 jul. 2014. 
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No processo ensino-aprendizagem várias estratégias com utilização 

das TICs estão sendo utilizadas. As plataformas mais utilizadas são socrative, 

picklers, goconqr, edmod, evernote e khan academy, contempladas nos planos 

de ensino. 

Quanto a gestão acadêmica no que se refere as TIC menciona-se o 

sistema acadêmico Lyceum utilizado para algumas atividades, como: 

informações e recursos para efetivação de matrícula via internet, com emissão 

de contrato e boleto bancário; horários de aula; agendas; calendários de 

provas; frequência; situação financeira; e acesso as disciplinas para obtenção 

de materiais didáticos postados pelos professores. Tem-se também a 

plataforma surveymonkey utilizada para o processo de autoavaliação dos 

cursos e avaliação institucional, para aplicação de questionários, em tempo 

real. Assim como também há informatização e comunicação entre os setores 

da UniEVANGÉLICA e ainda se utiliza o sistema integrado de gestão Factum 

para as rotinas administrativo-financeiras (PDI, 2014-2018). 
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10.1 - Apoio Discente 

O apoio discente no curso de Odontologia está voltado para 

programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade seja 

atitudinal ou pedagógica, de comunicações e digital (vide acessibilidade plena), 

bem como atividades de nivelamento e extracurriculares, as quais estão 

vinculadas as políticas institucionais e difundidas no funcionamento do curso. 

Parte-se do pressuposto que há demandas individuais e coletivas 

que precisam ser atendidas por um grupo de professores com experiência 

docente em cada área (Básica, Diagnóstico, Dentística, Periodontia, Cirurgia, 

Endodontia, Prótese Dentária, Ciclo de vida, Orientação Profissional, Saúde 

Coletiva, Pesquisa, Clínica), que constituem o NAPEDD33 do curso de 

Odontologia, vinculados a proposta pedagógica do curso e alinhavados com a 

proposta institucional, visando contribuir para melhoria do desempenho 

acadêmico e formação profissional do futuro egresso profissional. 

10.1.1- Demanda individual 

Quanto a demanda individual é levado em consideração que o(a) 

acadêmico(a) precisa ser percebido sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações; com estímulo para romper as barreiras da comunicação 

interpessoal (face a face, LIBRAS), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila 

etc.), com nivelamento em Língua Portuguesa, com acesso a tecnologias 

assistivas, compreendendo equipamentos e programas adequados a proposta 

pedagógica do curso e mediada pelos docentes.  

Os acadêmicos portatodes de deficiência, física e/ou cognitiva terão 

seu direito à educação garantido (Lei 7.853/1989) por meio de planejamento 

específico por docentes que estão preparados para ampará-los através do 

NAPEDD do curso aliados ao Núcelo de Acessibilidade e UniAtender, estes 

                                                           
33

 O NAPEDD tem por premissa o atendimento interdisciplinar, sendo o núcleo composto por: 
psicólogo, pedagogo, e professores do curso de Odontologia, incluindo os componentes do 
Núcleo Docente Estruturante – NDE. Para maiores informações vide em apêndice 
Regulamento NAPEDD (Apêndice 2).  
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últimos institucionais, que corroboram com o curso buscando a excelência no 

atendimento ao portador dos diversos tipos de deficiências em todos os 

sentidos, priorizando a acessibilidade e formação da cultura de inclusão” (PDI, 

2014-2018). 

Os portadores de deficiência física, cadeirantes, tem acesso a todas 

as dependências do curso, bem como acessibilidade nos laboratórios e clínica 

odontológica de ensino (vide Condições de Acessibilidade às Instalações do 

Curso de Odontologia). Os portadores de deficiência auditiva podem ter um 

intérprete em LIBRAS, caso necessário. Os portadores de alguma deficiência 

visual utilizarão textos com grafia ampliada e/ou Braile obtidos por meio do 

Núcleo de Acessibiliadde. 

Os docentes participarão de Educação Continuada para se preparar 

para mediar o processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos com 

transtorno do espectro autista (Lei 12.764/2012), porque conhecer e 

compreender as peculiaridades de cada educando é imprescindível. Na 

presença de acadêmicos com este transtorno o professor investirá “[...] tempo 

no conhecimento desse acadêmico através do cotidiano escolar para que se 

possa estabelecer as estratégias pedagógicas e reconhecer as possibilidades 

de aprendizado”. Assim, quanto maior o nível de entendimento do professor, 

melhor será o tipo de intervenção direcionado aos educandos com deficiência 

(PEREIRA et al. Transtorno do Espectro Autista (TEA): definição, 

características e atendimento educacional. Educação, v. 5, n. 2, p. 191-212, 

2015). 

Os professores do NAPEDD estão preparados para a identificação 

da limitação, bem como promoção das condições adequadas para o processo 

ensino-aprendizagem. Juntamente com o corpo docente, receberão Educação 

Continuada para que possam identificar a mínina dificuldade do acadêmico(a) e 

auxiliá-lo na sua jornada estudantil o mais breve possível e dentro de suas 

áreas, fazem atendimento em horário pré-determinado e divulgado no início de 

cada semestre. Além deste apoio cognitivo e procedimental há também o apoio 

atitudinal em que os coordenadores de área NAPEDD elaboram um documento 
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junto ao acadêmico(a) denominado plano de estudo individual e adequa 

metodologias de ensino-aprendizagem que favoreçam a aprendizagem.   

O plano de estudo é elaborado pelo coordenador NAPEDD de 

qualquer área junto ao acadêmico(a), subsidiados ambos por um questionário 

autoaplicável preenchido previamente pelo acadêmico(a) com informações 

sobre quais disciplina(s) apresenta dificuldade, qual o tempo destinado ao 

estudo, qual(is) dificuldade(s) apresentada(s) e motivação pela escolha do 

curso. A partir destas informações gera-se o documento plano de estudo com 

organização temporal, priorizando o estudo diário e instruções pedagógicas 

quanto técnica de estudo34. Pauta-se esta orientação da técnica de estudo por 

um ciclo que vai desde o preparo prévio do(a) acadêmico(a) para aula, 

desenvolvimento dos estudos durante a aula e estudo por parte do(a) 

acadêmico(a) do conteúdo novo minstrado durante a aula. 

Quando se propõe esta prática de estudo aproxima-se da teoria de 

Vygotsky que aborda sobre zonas de desenvolvimento real, status quo do(a) 

acadêmico(a) que se altera para alcançar a zona de desenvolvimento proximal 

(OLIVEIRA, 1992)35. Este alcance se dá por meio da mediação que pode ser 

feita pelo professor, pelos seus pares, por outra experiência como grupos de 

estudo, monitorias, ligas acadêmicas, entre outras mencionadas nas atividades 

complementares, ou mesmo o próprio conhecimento seja pelo material físico 

ou virtual. 

Considera-se que com esta abordagem desenvolvida pelo NAPEDD 

há ausências de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo, uma vez que 

cada coordenador NAPEDD, dentro da sua respectiva área, difunde com seus 

professores que a atuação docente dever ser dinâmica, com a compreensão de 

que no mundo globalizado o conhecimento científico é mutável, produzido 

historicamente e contemporaneamente, junto aos acadêmicos com sólida base 

científica; discute-se que aprendizagem requer aproximar a zona de 

                                                           
34

 SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. Referência utilizada para orientação dos acadêmicos durante a entrega do plano 
de estudo. 
35

 OLIVEIRA, M.K.de. Vygotsky e o Processo de Formação de Conceitos. In: LA TAILLE, Y. de; 
OLIVEIRA, M.K. de; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias pscogenéticas em 
discussão. São Paulo: Summus, 1992. 
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desenvolvimento real da zona de desenvolvimento proximal buscando 

estratégias de ensino-aprendizagem que torne o(a) acadêmico(a) participante 

do processo promovendo a inclusão educacional, a partir do nivelamento; e a 

avaliação entendida como processo de diagnóstico para retomadas de 

conteúdos e efetivação da aprendizagem a partir das fragilidades 

apresentadas. 

10.1.2- Demanda coletiva 

A demanda coletiva é detectada por meio da análise do 

desempenho acadêmico, ao longo do semestre letivo, feita pela equipe do 

NAPEDD que discute sobre o aproveitamento acadêmico obtido em cada 

período, por disciplina. Este levantamento indica a(s) disciplina(s) com 

aproveitamento acadêmico abaixo da média estabelecida (60 pontos), na 

média, ou acima da média. Além desta análise feita por período também se 

identifica os acadêmicos que obtiveram nota abaixo de 60 que são orientados a 

procurarem pelo NAPEDD para elaboração do plano de estudo e adequação 

de estratégias de aprendizagem. 

Desse modo, acompanha-se o processo avaliativo do processo 

ensino-aprendizagem, que apresenta realmente um cunho de diagnóstico, 

norteador da prática docente e busca o resgate destes acadêmicos em um 

atendimento individual, dentro de suas necessidades apresentadas, para que 

se reestabeleça os rumos da formação proposta neste PPC. Esta prática da 

análise do desempenho acadêmico vem sendo desenvolvida desde 2014, 

fortalecendo-se com identificação própria, a partir da implementação do 

NAPEDD em 2015, considerando que a implantação destas ações 

desenvolvidas no núcleo vêm ocorrendo desde a primeira data citada. 

O NAPEDD tem destaque no que se refere a demanda coletiva, uma 

vez que se propõe a interdisciplinaridade  promovendo educação permanente 

para os seus integrantes, ou mesmo, voltadas para o colegiado do curso, o que 

repercute e corrobora ao apoio discente.  
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10.2- Estágio Curricular Supervisionado36 

O Estágio Curricular Supervisionado está previsto nas DCNO, no art. 

7º, como, “A formação do Cirurgião-Dentista deve garantir o desenvolvimento 

de estágios curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser 

desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do 

processo de formação” (BRASIL, 2002, p.4)37. Destaca-se que, neste curso, a 

cada período é ampliada a oportunidade de atuação do estudante em níveis 

mais complexos, à medida que são inseridos novos procedimentos de 

diferentes áreas.  

Neste currículo há o desenvolvimento de atividades do ECS ao 

longo de todo o curso. Destacam-se abaixo prioritariamente as ações que 

abrangem desde a promoção até a reabilitação, com as disciplinas Clínica 

Integrada I, Clínica Integrada II, Clínica Integrada III, Clínica Integrada IV, 

Clínica Integrada V, Pré-Internato Odontológico e Internato Odontológico 

(Quadro 9). Nestas disciplinas, as cargas horárias práticas somam 1140h/a de 

5040h/a, o que corresponde a 22,61% do curso, atendendo as exigências do 

art. 7º das DCNO. 

As disciplinas, os períodos, os níveis de atenção, carga horárias 

estão descritos a seguir. Serão respeitadas as proporções entre acadêmicos e 

docentes para o desenvolvimento do ECS, tanto no âmbito da COE quanto na 

integração com o SUS. 

Quadro 9 – Carga Horária Estágio Curricular Supervisionado e Nível de Atenção.  
Período Disciplinas Nível de Atenção Teórica Prática Total 

4º Clínica Integrada I Básica 40 80 120 

5º Clínica Integrada II Básica 
Secundária 

40 160 200 

6º Clínica Integrada III Básica 
Secundária 

40 160 200 

7º Clínica Integrada IV Básica 
Secundária 

40 160 200 

8º Clínica Integrada V Básica 
Secundária 

40 160 200 

9º Pré-Internato Odontológico Básica 
Secundária 

0 160 160 

10º Internato Odontológico Básica 
Secundária 

0 440 440 

                                                           
36

 Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado (Apêndice 4). 
37

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Superior. RESOLUÇÃO 

CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Odontologia. 2002. 
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Terciária 

 Carga horária Estágio Curricular Supervisionado (Matriz 2015/1) 200 1320 1520 

 

Para além dos 20% de ECS obrigatórios e levando em consideração 

que o ECS é definido como “Período durante o qual um estudante exerce uma 

atividade temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional 

e que compõe a matriz curricular e é supervisionado por docentes do curso de 

graduação” (BRASIL, 2015, p.46)38, cabe ressaltar os momentos curriculares 

em que o estudante exerce uma atividade temporária, supervisionados por 

docentes, nas seguintes disciplinas: Pré-Clínica III; Odontologia Pediátrica I, 

Odontologia Pediátrica II, Ortodontia Preventiva II e Clínica de Diagnóstico 

(Quadro 10).  

Quadro 10 – Carga horária Estágio Curricular Supervisionado e locais de estágio. 
Período Disciplinas Local de Estágio Teórica Prática Total 

3º Pré-Clínica III COE
1
 20 60 80 

7º Odontologia Pediátrica I COE
1
 40 40 80 

8º Odontologia Pediátrica II COE
1
 40 40 80 

8º Ortodontia Preventiva II COE
1
 20 40 60 

9º Clínica de Diagnóstico COE
1
 0 80 80 

Carga horária Estágio Curricular Supervisionado (Matriz 2015/1) 120 260 380 

 

Ressalta-se que nos ECS tem-se desenvolvido a articulação teórico-

prática, por meio de arguições e relatórios de resgate teórico com modelo 

anexado aos planos de ensino, que retomam a teoria, no momento 

antecedente aos procedimentos a serem executados no paciente.  

Por fim, cabe destaque a disciplina Pré-Internato Odontológico e a 

disciplina Internato Odontológico. Estas disciplinas (Quadro 11) serão 

realizadas na COE e no SUS, uma vez que o Curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA possui convênio firmado, 

atendendo atenção básica e compondo o sistema de referência e 

contrarreferência.  

 

 

                                                           
38

 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Instrumento de Avaliação de 
Cursos de Graduação – presencial e a distância. Brasília: Ministério da Educação, agosto, 
2015. 
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Quadro 11 – Disciplina Pré-Internato Odontológico. 
Período Disciplinas Teórica Prática Total Local de estágio 

9º Pré-Internato Odontológico --- 160 160 COE 
OSEGO 
CAIS Jardim 
Progresso 
Unidade Prisional de 
Anápolis 

10º Internato  ---- 440 440 COE 
OSEGO 
CAIS Jardim 
Progresso 
UPA 
Unidade Prisional de 
Anápolis 
CEO Maracanã 
CEO Jaiara 
HUANA 
Hospital Evangélico 
Goiano 
Central de 
Odontologia de 
Goiânia

14 

Hospital Araújo Jorge 

 

Levando em consideração a distribuição dos procedimentos/locais 

de estágio e seus respectivos níveis de atenção em saúde, segue 

detalhamento para a disciplina Internato Odontológico (Quadro 12). 

Quadro 12 – Níveis de Atenção em Saúde/Local(is) de  Estágio. 
Níveis de Atenção 
em Saúde 

Procedimentos/Acompanhamento Local(is) de Estágio 

Atenção Básica Diagnóstico, Dentística, Cirurgia e 
Periodontia 

COE
 

OSEGO
2 

 
CAIS Jardim Progresso

3
 

Unidade Prisional de Anápolis UPA
6
 

Atenção Secundária Endodontia, Cirurgia, Periodontia, Prótese 
Dentária, Implantodontia, Estomatologia e 
Ortodontia 

COE
1
  

Central de Odontologia de Goiânia
14

 
CEO Maracanã 
CEO Jaiara 

Atenção Terciária Promoção e Prevenção em Saúde em 
unidades terciárias 

HUAna
15 

Hospital Evangélico Goiano  
Hospital Araújo Jorge 

 

Será oportunizado ao acadêmico o acompanhamento de 

atendimentos no ambiente de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 

plantões, durante o Internato Odontológico.  

As referências atendidas na COE são provenientes de todas as 

unidades que atendem atenção básica no município, bem como dos 

acadêmicos que estão inseridos nela. Neste caso, as referências serão feitas 

pelos acadêmicos, supervisionados pelos docentes, dos casos que necessitam 

de atenção secundária (prótese, endodontia, cirurgia de terceiros molares, 
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estomatologia, periodontia avançada) à COE e ao CEO. Após a realização do 

tratamento na atenção secundária, o paciente será contrarreferenciado e 

retornará a unidade de origem para finalização do tratamento e/ou 

acompanhamento. A ficha da referência será arquivada no prontuário do 

paciente do COE ou CEO e a ficha de contrareferência será anexada no 

prontuário do paciente, na unidade de origem, cabendo ao município a 

fiscalização destes procedimentos e arquivamento das fichas nos prontuários. 
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10.3- Atividades Complementares39 

As Atividades Complementares se constituem obrigatórias para a 

integralização do curso e concretizam o processo de flexibilização curricular 

proposta, pois busca desenvolver nos acadêmicos vocações, interesses e 

potenciais específicos (individuais) conforme preconiza as diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de graduação em Odontologia. 

Destaca-se a relevância para a formação do futuro cirurgião-dentista 

apresentar diversidade no desenvolvimento das atividades complementares, 

uma vez que a proposta das DCN dos cursos de graduação em Odontologia 

prevê “formação generalista, crítica, reflexiva...” que advém de formação em 

diferentes espaços de aprendizagem. 

A carga horária a ser cumprida é de 100h/a, portanto, também cabe 

estipular uma pontuação máxima para cada certificação, de acordo com a 

categoria a ser analisada, sendo feita esta análise por uma pessoa designada 

pela direção junto a coordenação pedagógica, conforme prevê o regulamento 

(apêndice). A análise dentro de cada categoria propicia que haja diversificação 

quanto as possibilidades de formação e serão lançadas as pontuações no 

sistema acadêmico lyceum, a medida em que os acadêmicos forem 

apresentando o(s) certificado(s) na secretaria setorial.  

10.4- Trabalho  de Curso  

O Trabalho  de Curso (TC) está previsto na matriz 2017.2 do Curso 

de Odontologia e será desenvolvido ao longo das disciplinas de Produção 

Científica I, II e III, com 20h/a cada, sendo elaborado de acordo com a normas 

vigentes no Regulamento do Trabalho de Curso (Apêndice 6). Assim fica 

previsto  60 h/a ao total, para as disciplinas de Produção Científica com a 

finalidade de orientar metodologicamente a confecção do TC durante o sexto, 

sétimo e oitavo períodos do curso.  

Os TCs deverão ser apresentados ao final do oitavo período letivo 

do curso na forma escrita e na forma oral. Os Trabalhos de Curso de 

                                                           
39

 Regulamento das Atividades Complementares (Apêndice 5). 
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Odontologia elaborados na forma escrita deverão estar no formato de um artigo 

científico para publicação em um periódico específico da área odontológica. 

A orientação metodológica do TC tomará por base as normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes ou Vancouver 

(from International Committee of Medical Journal Editors), respeitando os 

aspectos éticos dispostos na Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, os preceitos dispostos na Lei Nº 11.794, de 08/10/2008 e as normas do 

periódico escolhido para a publicação do trabalho.  

Visando a difusão adequada das informações científicas produzidas 

no curso, o periódico escolhido para envio do trabalho deve apresentar a 

classificação mínima Qualis na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). Deverá ser anexado ao trabalho, para efeito de 

avaliação da Banca Examinadora, as normas para publicação no periódico 

escolhido para envio do trabalho, assim como o parecer de aprovação emitido 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) nos casos de pesquisas que 

envolvam direta ou indiretamente seres humanos. O acadêmico deverá 

entregar 3 (três) cópias impressas do trabalho escrito, na data prevista em 

edital, na secretaria setorial do curso. O depósito do trabalho escrito só poderá 

ser realizado após a aprovação do manuscrito pelo orientador responsável. 

A apresentação oral dos TCs pelos discentes será realizada por 

meio de defesa pública do trabalho a uma banca examinadora qualificada no 

dia e horário previamente estipulado pelo Coordenador do TC. 

O Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA conta com um 

Coordenador do Trabalho  de Curso responsável pela sua operacionalização, 

orientação administrativa e permanente avaliação das atividades docentes e 

discentes, competindo a ele  a articulação com a Diretora do Curso, com o 

Núcleo Docente Estruturante e com o Colegiado do Curso para compatibilizar 

diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos; coordenar a 

elaboração e constante revisão do regulamento específico do TC, em conjunto 

com a Diretora, com o Núcleo Docente Estruturante e com o Colegiado de 

Curso; coordenar o processo de escolha dos professores orientadores pelos 

acadêmicos; estabelecer o plano e cronograma de trabalho com os professores 
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orientadores; informar aos professores orientadores sobre as normas, 

procedimentos e critérios de avaliação respectivos; acompanhar, por meio de 

relatórios periódicos preenchidos pelos orientadores e orientandos, o 

andamento das orientações; convocar, sempre que necessário, os orientadores 

para discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento 

e avaliação do Trabalho de Curso; organizar a listagem de alunos por 

orientador, encaminhando-a para homologação da Direção do Curso; 

administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, 

encaminhando-o para homologação da Direção do Curso; coordenar o 

processo de constituição das Bancas Examinadoras e definir o cronograma de 

apresentação de trabalhos a cada semestre letivo, com a homologação da 

Direção do Curso; divulgar, por meio de editais devidamente datados e 

assinados, a listagem de orientadores e orientandos, a composição da Banca 

Examinadora, o local e as datas para a defesa pública do TC; arquivar os 

documentos referentes ao TC. 

O  TC será orientado por Docente do Curso de Odontologia da 

UniEVANGÉLICA após a formalização da orientação mediante assinatura de 

Termo de Compromisso onde o professor orientador assume responsabilidade 

pela orientação do trabalho de acordo com o regulamento estabelecido. 

Compete ao orientador: orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 

trabalho em todas as suas fases; atender os acadêmicos orientandos nos dias 

e horários previamente fixados e registrados na folha individual de frequência 

do acadêmico; cumprir o plano e cronograma de trabalho em conjunto com 

o orientando, de acordo com as diretrizes estabelecidas com o Coordenador do 

TC; informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de 

avaliação respectivos; auxiliar os seus orientandos na escolha do tema a ser 

trabalhado no TC; encaminhar e acompanhar a apreciação dos trabalhos 

submetidos ao CEP da UniEVANGÉLICA; preencher os relatórios periódicos de 

frequência (mensalmente) e andamento do TC (semestralmente) e entregá-los 

ao Coordenador do TC; notificar ao Coordenador de TC, caso haja desistência 

de orientação; escolher a revista científica para qual o TC deverá ser 

submetido no formato de artigo; contribuir efetivamente no desenvolvimento do 

artigo científico; registrar, na folha individual do acadêmico, a frequência, o 
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acompanhamento e a nota final da Banca Examinadora; encaminhar ao 

Coordenador do TC, nos prazos acertados, os relatórios de orientação; 

encaminhar ao Coordenador do TC, no final do período letivo, a folha individual 

do acadêmico, devidamente preenchida. 

As demais normas e a organização administrativa do TC seguem no 

Regulamento do Trabalho de Curso.  

10.5- Núcleo de Assuntos Internacionais  

 O curso de Odontologia tem se envolvido nos processos de 

seleção promovidos pelo NAI, para promover a mobilidade estudantil, e até o 

momento tem participado do programa Erasmu Mundus, com parceria para 

Universidade do Porto – Portugal. Iniciou-se esta participação, por meio do 

NAI, com a ida de uma acadêmica em setembro de 2015 e retorno em fevereiro 

de 2016, que cursaria na graduação o 5º período.   A partir de fevereiro de 

2016, com retorno previsto para julho de 2016, foram duas acadêmicas que 

cursariam na graduação o 5º período.  No segundo semestre de 2016 foram 

para a Universidade do Porto cinco acadêmicos que cursariam na graduação o 

6º período.  

 Este envio de estudante é acompanhado pela coordenação 

pedagógica do curso que faz uma análise das ementas das disciplinas e 

juntamente ao NAI traçam um plano de estudo, com previsão de realização de 

disciplinas em número referente ao que seria cursado na graduação, para que 

haja aproveitamento destas disciplinas no retorno. Ainda fica disponibilizado ao 

acadêmico quando do retorno ao curso apoio pelo NAPEDD, de  

coordenadores de área, para que sejam esclarecidas dúvidas na parte 

cognitiva e procedimental, caso haja, sendo que na atitudinal, pela imersão 

cultural, há um desenvolvimento das relações interpessoais e oportunidades de 

trocas sejam culturais e/ou mesmo acadêmicas com os seus pares discentes e 

os próprios docentes. 

O NAI foi criado pela Portaria nº. 051, de 16 de novembro de 2013, 

da Presidência da AEE, com a finalidade de “[...] desenvolver diversos projetos 

de internacionalização, considerando o ensino, a pesquisa e a extensão, na 



243 

 

consecução dos objetivos acadêmicos, científicos, culturais e confessionais” 

(PDI, 2014-2018). Ainda busca,  

Implementar a internacionalização na cultura e na estratégia 

organizacional da UniEVANGÉLICA, em seus processos de ensino, 

pesquisa e extensão, desenvolvendo atividades internacionais como 

forma de ampliar suas ações culturais, educacionais, científicas e 

humanitárias  (PDI,2014-2018, p.97). 

Desse modo, como previsto na documentação institucional o curso 

de Odontologia se propõe a “dar continuidade aos programas de mobilidade 

estudantil internacional” e a “intensificar a divulgação do programa de 

internacionalização, junto à comunidade acadêmica deste curso, por meio de 

eventos acadêmicos e culturais” (PDI, 2014-2018). 

10.6- Monitorias 

A monitoria no curso de Odontologia é proposta para que haja um 

aprimoramento na formação do egresso quanto ao aprofundamento na 

disciplina escolhida, a partir da compreensão que se trata de momentos 

formativos. Na proposta do desenvolvimento da monitoria de cada disciplina 

considera-se que há a promoção da acessibilidade pedagógica e atitudinal. 

Atendendo as diretrizes extensionistas estabelecidas no curso, de 

trocas de saberes sistematizados, internamente entre os acadêmicos são  

desenvolvidos os programas de Monitoria Voluntária, que visa oferece ao aluno 

a oportunidade de desenvolver atividades de ensino–aprendizagem, nas 

diferentes áreas da Odontologia, sendo supervisionado por um professor–

orientador, tendo em vista os seguintes objetivos: 

1. Despertar no aluno o interesse pela carreira docente, oferecendo-lhe a 

oportunidade de ser iniciado no exercício das atividades pedagógicas no 

ensino superior; 

2. Promover a cooperação acadêmica entre discentes e docente, fortalecendo 

a relação professor-aluno; 

3. Reduzir problemas crônicos de repetência, evasão e falta de motivação, 

comuns em muitas disciplinas; 

4. Contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem; 
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5. Contribuir para o processo de formação do estudante, integrando-o nas 

atividades de pesquisa, aprofundamento de estudos e elaboração de 

estudos monográficos. 

Todos os acadêmicos veteranos do curso de odontologia são aptos 

a desenvolverem atividades de monitoria e o processo seletivo se dá por 

avaliação de habilidade específica e média geral das disciplinas cursadas e 

aprovadas, não podendo ser inferior a média aritmética 70. 

10.7- Ligas acadêmicas 

As Ligas acadêmicas foram fundadas a partir de 2014 com a 

finalidade de articular o ensino, a pesquisa e a extensão, sendo uma ação 

efetiva para concretizar a proposta de articulação, no sentido de contribuir para 

a formação acadêmica.  

As Ligas acadêmicas são consideradas atividade extensionista de 

cunho formativo, gerida por uma diretoria acadêmica e regulada pelo NDE do 

Curso. As Ligas, criadas por livre demanda e por iniciativa do corpo docente 

atendem os interesses de formação complementar dos mesmos, sendo que 

cada uma possui um docente coordenador, juntamente com sua diretoria 

própria instituída. 

Atualmente as Ligas são: 

 Liga de Diagnóstico e Cirurgia Oral – dr. Satiro Watanabe – LADCO  criada 

em 08/10/2014; 

 Liga de Prótese Dentária – LAPD  criada em 01/12/2014 

 Liga Acadêmica de Periodontia – LAPE  criada em 03/12/201 

 Liga Acadêmica de Prevenção e Promoção a Saúde – LAPPS criada em 

05/12/2014 

 Liga de Dentística e Estética – LADE criada em 10/04/2015 

 Liga de Endodontia – LAE criada em 15/04/2015 

 Liga de Odontopediatria – LOP criada em 18/05/2015 

 Liga de Pacientes Especiais nos Ciclos de Vida – LAPEC criada em 

18/05/2015 

As ligas desenvolvem, prioritariamente, atividades de extensão 

ligadas à UniEVANGÉLICA atuando interna e externamente às dependências 

do curso, contribuindo para uma aproximação do discente com a comunidade 

por meio de ações em saúde, fomenta atividades científicas e publicações 
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através de observações e dados oriundos de sua atividade, apesar das 

mesmas não constituírem objetivo principal ou propósito do fundamento da liga 

acadêmica, promovendo medidas que aproximem curso e comunidade na qual 

está inserida e busca desfazer o estigma da comunidade como campo de 

estágio ou fonte de dados, reforçando que esse é um cenário de atuação 

acadêmica orientado com o propósito maior de ação em educação em saúde.  

10.8-  Mostra Cultural 

A Mostra Cultural do Curso de Odontologia é um evento de extensão 

registrado na CEAC. Tem por finalidades: Integrar os acadêmicos dos 

diferentes períodos e os professores do curso; estimular a criatividade e o 

pensamento crítico e reflexivo sobre a realidade da Odontologia e suas 

possibilidades de intersecção com aspectos culturais; estimular a diversificação 

da produção de conhecimento contribuindo para a formação somativa 

(conhecimentos, atitudes e habilidades); disseminar as produções culturais-

acadêmicas do curso de Odontologia. Apresenta trabalhos na seguintes 

modalidades de apresentação: Dramatização (stand-up/ poesia/ teatro, entre 

outros); apresentação musical (gravada ou ao vivo); material de produção 

acadêmica (exposição de objetos bi ou tridimensionais mesa demonstrativa, 

painel fotográfico, esculturas, bricolagens, pinturas, mosaicos, entre outros);  

fotografia; e vídeo.  

A inscrição dos trabalhos deve ser feita com submissão de resumo 

contextualizado e articulando a Odontologia com uma temática atual. Foram 

realizados até o momento três edições com ampliação do número dos 

trabalhos enviados para participação e publicação. 

10.9- Integração do Curso com o Sistema de Saúde Local e Regional/ SUS 

 Nos últimos anos, no Brasil, tem-se discutido e implementado 

diferentes estratégias que visam a reorientação da formação profissional em 

saúde para que as universidades formem egressos com um perfil mais 

conectado com a realidade epidemiológica e social do país.  Uma destas 
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estratégias é a diversificação dos cenários de práticas que requer uma 

integração entre o ensino, serviço e comunidade (BRASIL, 2007)40. 

 No Curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, esta integração acontece em diferentes momentos e 

vinculadas a distintas disciplinas que integram os eixos teóricos Ciências 

Biológicas e da Saúde; Ciências Humanas e Sociais; Ciências Odontológicas; e 

no eixo metodológico Investigação Científica. A integração também pode ser 

percebida em atividades de pesquisa e extensão. 

No eixo metodológico Investigação Científica, da área de pesquisa, 

há estímulo para que os estudantes e professores investiguem o perfil 

epidemiológico da população, tendo já sido produzidos trabalhos de curso com 

esta finalidade, tendo como espaço de aprendizagem e objeto investigado o 

sistema local e regional de saúde/SUS. Ainda há um projeto de pesquisa e 

extensão em que estudantes são selecionados semestralmente para 

desenvolver levantamento epidemiológico em saúde bucal em municípios 

ribeirinhos na Amazônia - em parceria com as respectivas secretarias 

municipais de saúde - além de atividades de proteção, promoção e 

recuperação em saúde, propriamente ditos. Em outros projetos de extensão de 

caráter sazonal (duas edições anuais) também são desenvolvidas atividades 

de atendimento à população em parceria com os sistemas locais de saúde, 

como, por exemplo, screening da população em ações para diagnóstico 

precoce do câncer de boca, sendo que os casos diagnosticados são 

encaminhados para o Unidade Oncológica Dr. Mauá Cavalcante Sávio. 

Para além da área da pesquisa, a integração do curso com o 

sistema local e regional de saúde/SUS dá-se nas disciplinas permeadas em 

todos os eixos teóricos do curso mencionados anteriormente, tendo destaque 

para as áreas Básica, Diagnóstico, Dentística, Periodontia, Cirurgia, 

Endodontia, Prótese Dentária, Ciclo de Vida, Orientação Profissional, Saúde 

Coletiva e Clínica.  

                                                           
40

 Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde : objetivos, implementação e desenvolvimento 
potencial / Ministério da Saúde, Ministério da Educação. – Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 
86 p. : il. – (Série C. Projetos, Programas e Relatórios). 
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Na área Saúde Coletiva nas disciplinas Projeto Interdisciplinar de 

Políticas Públicas de Saúde do 1º ao 6º períodos é feita a inserção do 

acadêmico na realidade do SUS. No 1º período - visitas técnicas para inserção 

na atenção básica do SUS; no 2º período - âmbito da atenção básica 

(promoção e prevenção em saúde) atuação em sala de espera em âmbito 

hospitalar (Unidade Oncológica dr. Mauá Cavalcante Sávio, em Anápolis) e 

atividades de educação em saúde nos Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEI), situados na área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde com 

Estratégia Saúde da Família, tanto para os escolares quanto para professores 

e gestores; no 3º período - vivência na atenção básica para iniciar o processo 

de elaboração de projeto de intervenção na comunidade, de acordo com o arco 

de Maguerez, realizando territorização, levantamentos de pontos-chave da 

comunidade, observação da área e diagnóstico socioambiental, 

correlacionando com as Políticas de Educação Ambiental; no 4º período - na 

atenção básica é realizado um levantamento epidemiológico em saúde bucal 

para que, juntamente com o diagnóstico da comunidade feito no semestre 

anterior, o acadêmico construa o projeto de intervenção na comunidade com a 

finalidade melhorar a qualidade de vida da comunidade observando os 

principais agravos e os ciclos de vida, incluindo, ainda o empoderamento da 

comunidade nas questões sobre Política de Educação Ambiental, Diretrizes 

Curriculares para a Educação em Direitos Humanos e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; no 5º período - na 

atenção básica é feita a execução do projeto de intervenção na comunidade 

tanto no âmbito da Unidade Básica de Saúde com Estratégia Saúde da Família 

quanto em equipamentos sociais; e no 6º período realizam visitas técnicas a 

unidades de saúde de média complexidade (CEOs) e aos sistemas de gestão 

locais (Secretaria Municipal de Saúde; Coordenação de Saúde Bucal; Sistema 

de Vigilância em Saúde) e regional (Regional de Saúde Pirineus).  Conforme 

segue abaixo no Quadro 13: 
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Quadro 13 – Campos de estágio nas disciplinas de Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde. 
PERÍODO UNIDADES DE SAÚDE 

1º Período 

03 dias de estágio 
Estágio de observação do funcionamento da 
UBS/ESF. 

Unidades Básicas de Saúde com  Estratégia Saúde 
da Família  

2º Período 

01 dia de estágio na Unidade Oncológica  
04 dias de estágio nos C.M.E.I. 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) 
Unidade Oncolólica dr. Mauá Cavalcante Sávio, em 
Anápolis 

3º Período 

03 dias de estágio 
1º dia - Mapeamento da área e croqui da UBS/ESF 

(Necessário alguém da equipe para apresentar a 
UBS/ESF e falar das áreas de abrangência); 
2º dia - Roteiro de Observação (ACS, caminhar 

pela área de abrangência) e observação do 
atendimento clínico odontológico (relacionar 
atendimento odontológico na atenção básica com 
as demais disciplinas do período) 
3º dia - Entrevista com Informantes-chave e 

observação do atendimento clínico odontológico 
(relacionar atendimento odontológico na atenção 
básica com as demais disciplinas do período) 

Unidades Básicas de Saúde com  Estratégia Saúde 
da Família  

4º Período 

03 dias de estágio: 
1º dia – Reunião com a equipe de saúde para a 
identificação do ponto-chave e busca de 
equipamentos sociais. 
2º dia – Levantamento epidemiológico 
3º dia – Levantamento epidemiológico 

Unidades Básicas de Saúde com  Estratégia Saúde 
da Família ou equipamentos sociais  

5º Período 

06 dias de estágio: 
Ações de educação em saúde a serem realizadas 
na UBS/ESF ou equipamentos sociais. 

Unidades Básicas de Saúde com  Estratégia Saúde 
da Família ou equipamentos sociais 

6º Período 

03 dias de estágio: Gestão em saúde 

1. Secretaria Municipal de Saúde 
2. Sistema de Vigilância em Saúde 
3. Regional de Saúde Pirineus 
4. Centro de Especialidades Odontológicas 

 

 Na área Clínica que envolve atendimento a pacientes desde o 3º 

período, na disciplina Pré-Clínica III, nas disciplinas Clínica Integrada I a Clínica 

Integrada V (4º ao 8º período) são feitos os atendimentos mediante 

apresentação do Cartão SUS e em articulação com o internato são feitos 

encaminhamentos à COE quando necessário. Além disso, os profissionais de 

saúde da rede municipal de saúde/SUS referenciam os usuários para 

atendimentos de nível secundário para a COE. 

 Nas áreas de Diagnóstico, Dentística, Periodontia, Cirurgia, 

Endodontia e Prótese dentária que demandam atendimento de média 

complexidade (nível de atenção secundária) são realizados na COE. A área 

Básica está imbricada nas demais áreas mencionadas anteriormente. A área 
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de Ciclo de Vida abarca as especialidades da Odontologia, Odontohebiatria, 

Odontogeriatria, Odontologia Pediátrica e Odontologia para pacientes com 

Necessidades Especiais que podem  ser atendidos na atenção primária, 

podendo, dentro do perfil do paciente, serem encaminhados para atenção 

secundária, na COE ou CEO.  A área de Orientação Profissional 

instrumentaliza os acadêmicos para atuarem em todos os níveis de atenção. 

Todas as áreas articuladas no Pré-Internato Odontológico e no Internato 

Odontológico que prevêm atuação em diferentes espaços do SUS conforme 

descrito no item estágio curricular supervisionado. 

Esta integração ensino-serviço proposta com o sistema de saúde 

local e regional/SUS é feita por meio de convênio, considerando a relação 

alunos/usuário e o atendimento aos princípios éticos da formação e atuação 

profissional, Bem como cumprindo a relação docente/aluno de acordo com o 

estabelecido no item estágio curricular supervisionado.  

A segurança do usurário do SUS dá-se pela supervisão 

docente/discente, uso de materiais descartáveis e esterelizáveis, controle de 

esterilização em ambos locais COE e unidades de atendimento no SUS. Para 

além, supervisão do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o 

Manual de Procedimento Operacional Padrão do Centro de Material e 

Esterilização, laudo ambiental radiológico e alvará de licença sanitária, eestes 

últimos nas dependências do Centro Universitário de Anápolis, 

UniEVANGÉLICA. A supervisão destes itens no SUS é de competência da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



250 

 

 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e Avaliação 

Externa 

O SINAES, instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, tem 

como fundamento a necessidade de promover a melhoria da qualidade da 

educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social 

e, especialmente, do aprofundamento de seus compromissos e 

responsabilidades sociais (PDI, 2014-2018).  

O SINAES busca assegurar a integração das dimensões interna e 

externa, particular e global, somativa e formativa, quantitativa e qualitativa, com 

os diversos objetos e objetivos da avaliação. A perspectiva do SINAES é a 

ideia de integração, de articulação e de participação de todos os agentes da 

comunidade de ensino superior, das instâncias institucionais, governamentais e 

membros concernidos da sociedade. É composto por três vertentes de 

avaliação aplicadas em diferentes momentos:  

 Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – é 

desenvolvido em duas etapas principais: 

- Auto avaliação – coordenada pela CPA de cada IES;  

- Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, 

segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES). 

 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avaliação dos cursos de 

graduação por meio de visitas in loco de comissões externas.  

 ENADE – inscrição de ingressantes e do concluintes que estão habilitados, 

estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. 

 

O SINAES se apoia em uma concepção de avaliação “comprometida 

com a melhoria da qualidade e da relevância das atividades de cada uma e do 

conjunto das instituições educacionais.” Preconiza a avaliação como 
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instrumento de política educacional, cujos resultados permitem ao governo 

estabelecer mecanismos reguladores do sistema educativo, e, às instituições, 

criar estratégias de gestão, com vistas ao aperfeiçoamento permanente do 

projeto institucional, “sustentado por princípios como a gestão democrática e a 

autonomia”. Esse aperfeiçoamento envolve não só a melhoria da qualidade das 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, mas a relevância de 

seu significado “quanto aos impactos sociais, econômicos, culturais e políticos”. 

Nesse sentido a avaliação é revestida de caráter ético, tanto em relação às 

exigências normativas do sistema, quanto pelo caráter da educação como bem 

público,que deve ser legitimado pela avaliação dos gestores, da comunidade 

acadêmica e da sociedade em geral. 

 

A Avaliação das Instituições de Educação Superior 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter 

formativo e busca o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e 

da instituição como um todo. É pressuposto para este aperfeiçoamento a 

participação efetiva da comunidade interna com a representação de seus 

diferentes setores e, ainda com a contribuição de atores externos ao entorno 

institucional. Assim a instituição constroi uma cultura de avaliação que 

possibilita uma tomada de consciência permanente sobre sua missão e 

finalidades acadêmica e social.  

A avaliação interna ou auto avaliação tem como principais objetivos 

produzir conhecimentos acerca da adequação dos processos de gestão 

institucional, por em questão os sentidos do conjunto de atividades e 

finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas 

e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional 

do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de 

cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a 

vinculação da instituição com a comunidade, avaliar a relevância científica e 

social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade.   

A avaliação externa é a outra dimensão essencial da avaliação 

institucional. A apreciação de comissões de especialistas externos à instituição, 
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além de contribuir para o autoconhecimento e aperfeiçoamento das atividades 

desenvolvidas pela UniEVANGÉLICA, também traz subsídios importantes para 

a regulação e a formulação de políticas educacionais. Mediante análises 

documentais, visitas in loco, interlocução com membros dos diferentes 

segmentos da instituição e da comunidade local ou regional, as comissões 

externas ajudam a identificar acertos e equívocos da avaliação interna, 

apontam fortalezas e debilidades institucionais, apresentam críticas e 

sugestões de melhoramento ou, mesmo, de providências a serem tomadas - 

seja pela própria instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC. 

 Avaliação Interna 

Avaliação Interna ou autoavaliação é um processo contínuo por meio 

do qual uma instituição constroi conhecimento sobre sua própria realidade, 

buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para 

melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, 

sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas 

realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica 

pontos fortes e potencialidades, bem como pontos fracos e estabelece 

estratégias de superação de problemas.  

A avaliação interna é, portanto, um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a 

Instituição.  

- Comissão Própria de Avaliação  

A CPA é um órgão aprovado pelo CAS e cadastrado no SINAES, que 

tem a função principal de conduzir o processo de auto avaliação na Instituição. 

Na condução dos processos internos de auto avaliação institucional, 

sistematização e prestação de informações ao Ministério da Educação e 

Comunicação, à CPA compete: 

1. Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de 

auto- avaliação institucional de cursos e de desempenho dos discentes; 
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2. Estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos processos 

internos de auto avaliação, bem como analisar relatórios, elaborar pareceres 

e encaminhar recomendações à direção superior do Centro Universitário; 

3. Acompanhar e avaliar, permanentemente, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, propondo alterações ou correções de rumos; 

4. Acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos dos cursos 

ministrados pelo Centro Universitário; 

5. Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido 

pela UniEVANGÉLICA, com base nas análises e recomendações produzidas 

nos processos internos de auto avaliação; 

6. Articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais IES 

integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem como com a CONAES, 

visando o estabelecimento de ações e critérios comuns de avaliação, 

levando-se em consideração o perfil institucional da UniEVANGÉLICA; 

7. Encaminhar, até 30 de setembro de cada ano, ao presidente do CAS, o 

relatório das atividades realizadas no ano corrente, bem como as propostas 

de melhoria; 

8. Divulgar os resultados da auto avaliação à comunidade interna e externa; 

9. Designar subcomissões para o desenvolvimento de atividades específicas e 

de articulação da avaliação em todos os níveis; 

10. Realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que 

convocadas pelo presidente da CPA; 

11. Acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação da UniEVANGÉLICA, realizada mediante aplicação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE; 

12. Realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes dos 

cursos de graduação participantes do ENADE, colocando-os em confronto 

com o desempenho demonstrado pelos mesmos no processo regular de 

avaliação da aprendizagem. 

Para o cumprimento de suas atribuições, a CPA conta com o apoio 

operacional e logístico da UniEVANGÉLICA e com os recursos orçamentários 

para este fim alocados. 
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No uso de suas atribuições a CPA instituiu dois tipos de 

subcomissões como agentes multiplicadores do processo de auto avaliação: 

 Subcomissão de Especialista em Avaliação (SEA) 

Formada por docentes representantes (dois docentes) dos Institutos do Centro 

Universitário, com a função de avaliar os projetos pedagógicos dos cursos 

novos, em implantação e os existentes. A SEA deve garantir um olhar externo 

aos cursos evidenciando suas fortalezas e potencialidades e ajudá-los a 

manter os padrões de qualidade indispensáveis ao funcionamento dos cursos.  

São atribuições da SEA: 

1. Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos, enquanto documento formal, e 

as condições de oferta destes cursos, como também, avaliar os processos 

de mudança nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e nas matrizes 

curriculares ao longo do curso, emitindo relatório e parecer a ser apreciado 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), e aprovado pelo Conselho 

Acadêmico Superior (CAS). 

2. Analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações para a 

CPA; 

3. Auxiliar nos processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da 

Educação; 

4. Realizar reuniões ordinárias mensais, e extraordinárias. As reuniões 

extraordinárias podem ser convocadas pelo coordenador da CDA ou pela 

presidência da CPA 

5. Orientar o planejamento das ações internas dos cursos e unidades, quando 

solicitado; 

6. Contribuir com os cursos e unidades no processo de compreensão e análise 

do que se pratica, organização e administração, buscando identificação de 

práticas tanto exitosas, como omissões e equívocos. 

 

 Subcomissão Interna de Avaliação (SIA)  

Formada pelo NDE de cada curso. Tem a função de avaliar internamente o 

curso, com um olhar crítico de seu projeto e a execução deste.  
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São Atribuições da SIA: 

1. Planejar e operacionalizar os processos avaliativos no curso; 

2. Coletar e disponibilizar informações do curso à CPA; 

3. Avaliar os processos oriundos da Ouvidoria, encaminhando relatório ao setor 

competente, conforme o caso.  

4. Elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso, com pareceres e 

recomendações enviando-os à CPA; 

5. Auxiliar nos processos de avaliação do curso desenvolvidos pelo Ministério 

da Educação; 

6. Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme planejamento feito 

pela SIA e cumprimento de prazo junto a CPA; 

7. Servir de elo entre a CPA e o curso; 

8. Articular a avaliação interna do curso com as prioridades da CPA.  

- SIA ODONTO  

A avaliação do Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA é feita 

pela sua SIA-ODONTO. A SIA-ODONTO é composta pelo Núcleo Docente 

Estruturante e tem como objetivos: 

1. Promover a qualidade acadêmica do Curso de Odontologia no ensino, 

pesquisa, extensão, gestão e cumprimento de sua responsabilidade 

social; 

2. Garantir o efetivo cumprimento do Projeto Pedagógico do Curso; 

3. Orientar as mudanças necessárias no Projeto Pedagógico do Curso 

para aprimorar a qualidade; 

4. Reforçar os pontos fortes e positivos do Curso; 

5. Evidenciar as fragilidades e potencialidades; 

6. Subsidiar planos de melhorias e ações de planejamento; 

7. Planejar e executar a avaliação interna do curso no que tange ao corpo 

docente, discente e colaboradores, infraestrutura, dentre outras. 

Estratégias para implantação da Avaliação 

- Diagnóstico 
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Descrição da realidade do Curso, através do levantamento de 

informações relacionadas com a origem do Curso, objetivos, tempo de 

funcionamento, estrutura e organização curricular, procedimentos didáticos, 

disciplinas ministradas, corpo docente, discente e colaboradores, visando ao 

diagnóstico do curso. 

Análise do Curso a partir do Diagnóstico 

Análise crítica da realidade observada com a finalidade de revelar os 

pontos exitosos e os aspectos a serem repensados, refletindo-se, também, 

sobre a relevância humana e social do curso. Nessa etapa, o colegiado do 

curso analisa o desempenho do mesmo, apontando os pontos facilitadores e 

dificultadores do projeto pedagógico do curso e elabora o relatório de análise.   

11.1- Ações Decorrentes do Processo De Avaliação 

As ações decorrentes do processo de avaliação são subsidiadas 

pela avaliação interna e avalição externa. Sendo as instâncias em que o curso 

é avaliado desde a avaliação interna (Subcomissão Interna de Avaliação – SIA 

– acompanhada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA; e Núcleo Docente 

Estruturante – NDE) até a avaliação externa (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES). 

Todos os projetos e respectivos relatórios do processo de avaliação 

do curso estão disponíveis na pasta 3 do curso de Odontologia. 

11.2- Organização Didático-Pedagógica 

A partir da aplicação do questionário avaliação docente de 

Odontologia aplicado em 2015, 2016 e 2017 foram encontrados resultados em 

que os acadêmicos concordam que o curso utiliza metodologias de ensino que 

os desafiam a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências 

reflexivas e críticas, que o curso exige uma organização e dedicação frequente 

frente aos estudos e propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou 

contemporâneos em sua área de formação, o que implica em manter as 

estratégias de ensino-aprendizagem e a prática docente, e aprimorá-las com 

capacitação docente (Fonte: questionário de avaliação docente 2015, 2016 e 

2017). 
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O processo avaliativo do curso de Odontologia está voltado para o 

processo de ensino e se propõe a avaliar continuamente a aprendizagem, 

atribuindo valores em escalas relacionadas aos aspectos quantitativos e 

qualitativos, sendo que as avaliações são construídas com complexidade e 

particularidades crescentes. Portanto, o conceito vai sendo construído 

paulatinamente envolvendo habilidades, conhecimentos, valores, estratégias e 

capacidades para recorrer a estes recursos em contexto. As avalia 

Estão contempladas nas disciplinas de PIPPS os requisitos legais e 

normativos, como as relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira e 

indígena, direitos humanos e educação ambiental; Está previsto Libras na 

disciplina Orientação Profissional V. 

Estão consolidadas o uso de metodologias ativas como estudos de 

caso, estudos clínicos e coletivos, uso das TICs, assistência individual e 

coletiva, visando o aprimoramento da interdisciplinaridade e aplicação de 

estudos dirigidos. 

Ampliação do acompanhamento personalizado aos discentes 

através do fortalecimento do NAPEDD. No início de cada semestre letivo é 

apresentado aos acadêmicos de todos os períodos do curso o plano de estudo 

coletivo que contempla os horários de aula, bem como os horários e as 

disciplinas que os acadêmicos devem estudar durante a semana. É 

apresentado também, as orientações de como estudar em casa (SEVERINO, 

2007). Para além, há a oferta ao acadêmico de acompanhamentoindividual 

pelo NAPEDD para realizar um plano de estudo e receber orientações 

individualizadas. Outra ação realizada pelo NAPEDD é a compilação de todas 

as notas obtidas durante todo o processo avaliativo e a detecção dos 

acadêmicos com baixo desempenho no aprendizado sendo que resultados são 

apresentados em reuniões realizadas com os professores membros do 

NAPEDD, NDE e direção e os acadêmicos são orientados a buscarem 

individualmente o NAPEDD.  

A aplicação do O.S.C.E. ocorre em todos os períodos do Curso de 

Odontologia. Resultados positivos no desenvolvimento psicomotor e cognitivo 

são observados nas atividades durante a realização das edições do O.S.C.E.. 
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Além do benefício ao discente, a elaboração do O.S.C.E. também 

contribui para a aplicação do conteúdo científico de maneira interdisciplinar em 

todo o curso. A elaboração das estações para as Verificações de 

Aprendizagem em forma de O.S.C.E. reúne professores representantes de 

todas as disciplinas ministradas aos acadêmicos no semestre e a avaliação é 

planejada de forma a fazer uma associação entre os conteúdos das diferentes 

áreas do conhecimento. O desenvolvimento do O.S.C.E. enquanto processo 

avaliativo cumpre a interdisciplinaridade intracurso.  

Realização da Semana de Planejamento Docente/Formação 

docente em parceria com a Pró-Reitoria Acadêmica PROACAD visando a 

capacitação docente dentro da realidade e das peculiaridades do Curso de 

Odontologia, de acordo com as demandas apresentadas pelos atores 

participantes do curso de Odontologia. 

Os certificados de participação em evento e atividades 

extracurriculares são providenciados com auxílio dos colaboradores 

administrativos da secretaria setorial do Curso de Odontologia, sob supervisão 

do coordenador de extensão, atualizando a entrega dos mesmos.  

11.3- Corpo Docente 

O NDE conta atualmente com 5 professores em regime de tempo 

integral, sendo 1 doutor e 4 mestres. O corpo docente tem experiência 

profissional e no ensino superior. 

O corpo docente recebe capacitação de acordo com as 

necessidades verificadas pelo NDE e direção. Desta forma, são elaboradas 

ações para Planejamento Docente/Formação docente durante todo o semestre 

(Seminários de Práticas Docentes e Colegiado de Curso) com atividades 

direcionadas para as principais necessidades e demandas apontadas pelos 

NDE, direção e corpo docente. 

A produção intelectual realizada pelo corpo docente encontra-se 

crescente e tende a aumentar com políticas de incentivo a elaboração e 

publicação de produtos em: eventos fomentados dentro da instituição, como o 

CIPPEX, Jornada Odontológica de Anápolis e Mostra Cultural do curso de 
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Odontologia; Periódicos e Congressos da área da saúde em âmbito local, 

regional, nacional e internacional.  

A implantação do CDI com equipamentos de alta tecnologia 

incentiva o desenvolvimento de pesquisas científicas em colaborações entre o 

corpo docente e discente. 

11.4- Infraestrutura 

Secretaria Setorial 

Anexo a secretaria do Curso de Odontologia há gabinetes de 

trabalho para professores em tempo integral, sala para reuniões do NDE, cinco 

estações de atendimento NAPEDD. 

Centro de Diagnóstico por Imagem 

Todo o setor de radiologia foi revitalizado e inaugurou-se o CDI do 

Curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis com a aquisição de 

1 aparelho digital para radiografias extrabucais e tomografia computadorizada 

por feixe cônico (OP300 – Kavo); 11 aparelhos digitais para radiografias 

periapicais (FOCUS – Kavo); 2 (duas) impressoras DRYVIEW 5700 laser para 

imagens digitais (CARESTREAM/KODAK); 3 Sistemas digitais para 

radiografias periapicais intrabucais (VistaScan Perio Plus – Durr). Obs.: 2 (dois) 

para o CDI e 1 (um) para a clínica. 

Clínica Odontológica de Ensino 

A COE A foi revitalizada e moderniza com a substituição de todos os 

Postos de Trabalho Odontológico antigos por novos consultórios odontológicos 

de alto padrão de ergonômia, tecnologia e design - modelo G3 Syncrus, 

Gnatus, com cadeira odontológica, unidade auxiliar, equipo completo, foco 

refletor de LED e mocho à gaz. 

Laboratórios de Habilidades 

Os laboratórios de habilidades receberam novos equipos  e 

simuladores de cabeça, climatização, equipamento de multimídia e TV tela 

plana e tiveram substituídos os coletores de água das bancadas.  
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Salas de aula 

As salas de aulas estão equipadas com equipamento de multimídia, 

quadro branco, climatização e foram instaladas tomadas a cada dois metros na 

área da sala. 

Acervo 

Atualização constante do acervo da biblioteca com a aquisição de 

exemplares de livros e periódicos impressos e disponibilização de vários títulos 

pela biblioteca virtual (https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=evang). As 

bibliografias básicas e complementares são revisadas pelos professores das 

respectivas disciplinas durante a semana de práticas docentes no início de 

cada semestre. 
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A avaliação é uma tarefa didática, sistemática, compreensiva, 

comparativa, cumulativa, informativa, global, necessária e permanente do 

trabalho docente, que deve acompanhar o processo de ensino e aprendizagem 

(MARQUES, J.C. A aula como processo. Um processo de autoensino. 

Porto Alegre: Globo, 1976). É realizada de formas diversas, com instrumentos 

variados, de maneira bem elaborada em consonância com o descrito na LDB 

(11.274/2006) na qual o acadêmico deve ser avaliado ao longo do processo de 

ensino aprendizagem, em ato contínuo e a todo momento (Quadro 14). Daí a 

necessidade da pluralidade de instrumentos de aplicação para análise final do 

educando atingindo seu real objetivo, que é verificar se houve aprendizagem 

significativa de conteúdos relevantes (MORETTO, V.P. “Prova um momento 

privilegiado de estudos e não um acerto de contas”. Rio de Janeiro: DP&A 

Editora, 2005).  

A avaliação do processo de ensino aprendizagem está a serviço de 

pressupostos teórico inseridos neste PPC. Por meio dela os resultados que vão 

sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto entre docentes e acadêmicos 

são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar progressos, 

dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias traçando as 

mudanças de comportamento do acadêmico e em que medida estas mudanças 

ocorrerão (BLOOM, B.S. Taxonomia de objetivos educacionais. Porto 

Alegre: Globo, 1980; LIBÂNEO, J.C. Didática. Cortez Editora: São Paulo, 

1994). 

A avaliação visa, a cada momento, detectar falhas, como a não 

compreensão de conceitos, aprofundamento insuficiente do raciocínio dedutivo 

ou indutivo na resolução de problemas, falhas no interesse e participação, etc, 

de modo que sejam prontamente corrigidas, utilizando-se reforço imediato dos 

conteúdos insatisfatórios, ajustes na programação e na trajetória para os 

objetivos, chegando até a assistência psicológica individual daqueles que não 

estejam lidando adequadamente com o desenrolar do processo (CAVALCANTI, 

R.A.; GAYO, M.A.F.S. Andragogia na educação universitária. Conceito, 2005). 
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Isto posto, o curso de Odontologia conta com a ação dos 

coordenadores de área NAPEDD que acompanham o desempenho acadêmico, 

tanto em avaliação formativa quanto em avaliação somativa junto ao Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), durante todo o semestre letivo evitando que as 

falhas sejam acumuladas sem tempo hábil para resgate do acadêmico 

(CAVALCANTI, R.A.; GAYO, M.A.F.S. Andragogia na educação universitária. 

Conceito, 2005). O acompanhamento do desempenho acadêmico é realizado 

por meio de reuniões diagnósticas e de planejamento, durante todo período 

letivo, que visam o estabelecimento de estratégias de melhoria e resgate dos 

acadêmicos com baixo desempenho e manutenção e melhoria do processo 

ensino-aprendizagem dos acadêmicos com desempenho esperado. 

No curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis o 

aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do 

acadêmico e mediante resultados por ele obtidos nos exercícios escolares, 

trabalhos, relatórios e demais atividades programadas em cada disciplina (Art. 

33 do Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA). Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os 

exercícios escolares, trabalhos, provas e outros meios de verificação de 

aprendizagem, bem como avaliar-lhes os resultados, ressalvados os casos de 

impedimentos justificados (§ 1º do Art. 33 do Regimento Geral do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA). Cada disciplina detalha as 

formas de avaliação e os pesos de cada uma no plano de ensino do semestre 

vigente. Nos diversos meios de avaliação do aproveitamento escolar, serão 

conferidas notas da escala da 0 a 100 (§ 4º do Art. 33 do Regimento Geral do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA). 

Os resultados obtidos no processo avaliativo, durante o período 

letivo, é expresso pela média aritmética simples das três médias atribuídas ao 

acadêmico (Art. 34 do Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA).  

Será atribuída nota zero ao acadêmico que deixar de submeter-se 

aos instrumentos de avaliação, durante todo o semestre, nas datas 

designadas, bem como ao que nele se utilizar de meio fraudulento (Art. 39 do 



263 

 

Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA). Ao 

acadêmico matriculado em disciplina presencial que, justificadamente, não 

comparecer ao processo avaliativo, poderá ser oportunizada a realização de 

avaliação substitutiva oral, mediante requerimento documentado na secretaria 

setorial do curso no prazo de três dias úteis da realização da avaliação. Os 

pedidos serão encaminhados para a direção do curso para deferimento, ou 

não. Ressalta-se que quanto ao instrumento avaliativo O.S.C.E. não cabe  

substitutiva (§ 1º e § 2º do Art. 39 do Regimento Geral do Centro Universitário 

de Anápolis – UniEVANGÉLICA). É permitida a revisão do processo avaliativo 

ao aluno que, em requerimento fundamentado, o solicitar, no prazo de três dias 

úteis da publicação do resultado (Art. 40 do Regimento Geral do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA). 

Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o acadêmico cuja a 

média final seja igual ou superior a sessenta, obtida do aproveitamento nas três 

médias do semestre, observada a frequencia mínima obrigatória de setenta e 

cinco por cento das aulas e/ou encontros presenciais (Art. 37 do Regimento 

Geral do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA). Independe dos 

demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o acadêmico 

que não obtiver frequencia equivalente a, no mínimo, setenta e cinco por cento 

das aulas e demais atividades programadas (§ 1º do Art. 32 do Regimento 

Geral do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA). 

Quadro 14 – Processos Avaliativos 
Períodos Critérios e Instrumento de avaliação 

1º período 
  

Fundamento Biológico I: 

Prova teórica, prova prática, mapa conceitual, atividades em sala de aula e Objective 

Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Língua Portuguesa: 

Avaliação Teórica e Atividades avaliativas no ambiente virtual de aprendizagem 

(Fórum, quiz, produção de texto, nivelamento, aprofundamento). 

Morfologia e Escultura Dental: 

Avaliação Teórica/Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Conhecimento observado 

Orientação Profissional I: 

Avaliação Teórica 

Avaliação processual (atividades em sala) 

Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Pré-Clínica I: 

Prova teórica, Atividade prática (Relatórios) e Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde I: 

Avaliação Teórica e Processual, Prática de estágio, Diário de Campo (AVA), 
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Apresentação do relatório do estágio em forma de produção de vídeo e Objective 

Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

2º período 
  

Dentística I:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Fundamento Biológico II:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Metodologia do Trabalho Científico:  

Avaliação Teórica e Atividades avaliativas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

(Fórum, quiz, produção de texto, nivelamento, aprofundamento) 

Orientação Profissional II:  

Avaliação Teórica/ Prática, avaliação continuada (atividades em sala de aula) e 

Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Periodontia I:  

Avaliação Teórica/ Prática (Portfólio, avaliação de reconhecimento de imagens de 

anatomia e histologia e instrumentais, laboratorial) e Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 

Pré-Clínica II:  

Avaliação Teórica/ Prática entre pares, avaliação processual (atividades diárias), 

avaliação do fórum  e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde II:  

Avaliação Teórica e Processual (atividades em sala de aula), Prática de estágio, Diário 

de campo (AVA), Apresentação do relatório do estágio pelo grupo em forma de 

produção de vídeo e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Radiologia:   

Avaliação Teórica/ Prática (interpretação de imagens e atendimento de pacientes) e 

Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Semiologia:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

3º PERÍODO 

Base Científica:  

Avaliação Teórica, atividades realizadas em sala, fichamentos de artigos e Entrega do 

Artigo. 

Cultura Religiosa:  

Avaliação teórica, Avaliação processual e visita técnica. 

Dentística II:  

Avaliação Teórica/ Prática e  Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Estomatopatologia: :  

Avaliação Teórica/ Prática e  Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Fundamento Biológico III: 

 Avaliação Teórica, Atividade Prática anestésica, atividades realizadas em sala, e 

Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Oclusão:  

Avaliação Teórica/ Prática (em sala) e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Orientação Profissional III:  

Avaliação Teórica, Discussão de textos, atividades em sala de aula, avaliação 

formativa e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Periodontia II:  

Avaliação Teórica/ Prática no laboratório e entre pares e  Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 

Pré-Clínica III:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde III: 

Avaliação Teórica e Processual, Prática de estágio, Diário de campo (AVA), 

Apresentação da prática do estágio, atividade integrada com o curso de medicina e 

Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

4º PERÍODO 

Clínica Integrada I:  

Avaliação Teórica/ Prática, apresentação de casos clínicos, e Objective Structured 

Clinical Examination (O.S.C.E.). 
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Dentística III:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Endodontia I:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.).. 

Orientação Profissional IV:  

Avaliação Teórica, Avaliação Processual, avaliação de pasta documental e plano de 

negócios e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Periodontia III:  

Avaliação Teórica, Avaliação de Seminário e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Pesquisa Científica I:  

Entrega do projeto de pesquisa. 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde IV:  

Avaliação Teórica, avaliação processual (atividades diárias em sala de aula), relatório 

de levantamento epidemiológico, avaliação do mural sobre DCNs, projeto de 

intervenção na comunidade ,Prática de estágio, Diário de campo (AVA), Apresentação 

do projeto, Projeto final e  Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Prótese Dentária I:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.).  

5º PERÍODO 

Cirurgia I: 

Avaliação Teórica/ Prática, avaliação da oficina (suporte básico de vida) e Objective 

Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Clínica Integrada II:  

Avaliação Teórica/ Prática, Seminários (apresentação de artigos científicos e casos 

clínicos) e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Endodontia II:  

Avaliação Teórica/ Prática, avaliação processual diária, Relatório e Objective 

Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Orientação Profissional V:  

Avaliação Teórica, Atividades e resenhas, atividade (Relatório) sobre filme, 

Apresentação final em LIBRAS, avaliação em vídeo, seminário e Objective Structured 

Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Pesquisa Científica II:  

Entrega do projeto de pesquisa. 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde V:  

Avaliação Teórica e Processual, Diário de campo (AVA), Apresentação da prática do 

estágio (Poster) e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Prótese II:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

6º PERÍODO 

Cirurgia I:  

Avaliação teórica/Prática, Avaliação da oficina e Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 

Clínica Integrada III:  

Avaliação Teórica/ Prática, Seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Orientação Profissional VI:  

Avaliação Teórica/Prática Apresentação de artigos e casos clínicos, Seminários e 

Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Produção Científica I:  

Entrega de trabalho. 

Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde VI:  

Avaliação teórica, Avaliação processual diária em sala, e Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 

Prótese III:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

7º PERÍODO 

Cirurgia II: 

Avaliação teórica/Prática, Avaliação da oficina e Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 
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Clínica Integrada IV: 

Avaliação Teórica/ Prática, Seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Odontologia pediátrica I 

Avaliação Teórica/ Prática, seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Ortodontia preventiva  I 

Avaliação Teórica/ Prática, seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Produção Científica II:  

Entrega de trabalho e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

8º PERÍODO 

Clínica Integrada V: 

Avaliação Teórica/ Prática, Seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Odontologia pediátrica II: 

Avaliação Teórica/ Prática, seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Ortodontia preventiva  II: 

Avaliação Teórica/ Prática, seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Odontologia do trabalho: 

Avaliação Teórica, seminários e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Produção Científica III:  

Entrega de trabalho e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Odontohebiatria: 

Avaliação Teórica/ Prática, Avaliação da dramatização e seminário e Objective 

Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

9º PERÍODO 

Clínica de Diagnóstico:  

Avaliação Teórica/ Prática, mapa conceitual e Objective Structured Clinical 

Examination (O.S.C.E.). 

Odontogeriatria:  

Avaliação escrita, Estudo Dirigido, Seminário, Dramatização e Objective Structured 

Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Odontologia Hospitalar:  

Avaliação Teórica/ Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Optativa: 

Avaliação Teórica e/ou Prática e Objective Structured Clinical Examination (O.S.C.E.). 

Pré-Internato Odontológico:  

Avaliação Teórica/ Prática, Seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

10º PERÍODO 

Internato Odontológico: 

Avaliação Teórica/ Prática, Seminários e Objective Structured Clinical Examination 

(O.S.C.E.). 

Fonte: Planos de Ensino – 2017.1 e previsão. 

 

 Desde o primeiro até o décimo período há aplicação do instrumento 

avaliativo O.S.C.E., como possibilidade de articulação entre as disciplinas, 

iniciando com 20 pontos e aumentando de forma gradativa até o último período 

com 50 pontos a serem contemplados na última média do semestre (1º 

período: 0 a 20 pontos / 2º período: 0 a 30 pontos / 3º período: 0 a 30 pontos / 

4º período: 0 a 30 pontos / 5º período: 0 a 40 pontos / 6º período: 0 a 40 pontos 

/ 7º período: 0 a 40 pontos / 8º período: 0 a 40 pontos / 9º período: 0 a 50 
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pontos. No 10º período o processo avaliativo O.S.C.E. será utilizado como 

instrumento para composição das três médias do semestre letivo (0 a 50 

pontos). 

Destaca-se como forma de avaliação privilegiada, pela articulação 

teórico-prática, entre os conteúdos de uma mesma disciplina e a interface feita 

entre as disciplina do semestre (eixo horizontal) e entre as disciplinas ao longo 

dos períodos (eixo vertical), a avaliação do O.S.C.E. que consiste em 

elaboração de estações, com questionamentos referentes aos conteúdos 

ministradas no semestre e ao longo do curso, para avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, na perspectiva interdisciplinar. 
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13.1-  Coordenação do Curso 

É responsável pela gestão do curso, juntamente com NDE. Responde 

pelas questões políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais relativas ao 

curso. Participa do CAS, colegiado de diretores, fórum de diretores etc. 

 

Funções Políticas 

 Promove clima de colaboração entre alunos, professores e servidores. 

 Discute com o corpo docente e discente o objetivo do curso e o perfil do 

profissional que será formado. 

 Mantém clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, 

corpo discente e com o corpo técnico-administrativo. 

 Divulga o curso, promove contato com a comunidade, propondo 

convênios e parcerias. 

 

Funções Gerenciais 

 Supervisiona as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do 

curso. 

 Orienta, estimula e acompanha a frequência docente e discente. 

 Analisa os índices de evasão e sugere mecanismos para sua diminuição. 

 Propõe alternativas objetivando o alcance do melhor número de alunos. 

 Participa ativamente do processo seletivo de docentes indicando número 

de vagas, disciplinas e perfil necessário. 

 Aplica e faz cumprir o Regimento Institucional. 

 

Funções Acadêmicas 

 Acompanha, analisa e orienta os procedimentos didáticos propostos pelos 

professores. 

 Avalia os problemas relativos à disciplina dos alunos, buscando 

deliberações junto ao NDE para promoção do bem-estar no 

relacionamento professor-aluno. 
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 Elabora, atualiza, em conjunto com o NDE e Colegiado, o Projeto Político 

do curso. 

 Orienta a comunidade acadêmica e acompanha o desenvolvimento das 

habilidades e competências e o perfil do egresso a ser formado. 

 Estuda e mantém-se atualizado quanto às diretrizes curriculares do curso 

e às regulamentações do Ministério da Educação. 

 Incentiva ações de extensão e pesquisa junto a professores e alunos. 

 Garante o cumprimento da missão e dos valores institucionais.  

 Atualiza-se quanto aos conhecimentos teórico-pedagógicos da área de 

atuação do curso. 

 Acompanha, analisa e orienta os procedimentos de avaliação de 

aprendizagem desenvolvidas pelos professores do curso. 

 Fornece informações e orientações ao colegiado, relativas ao curso 

(média, tempo de integralização do curso e reprovação). 

 Fornece informações e orientações aos professores quanto ao plano de 

ensino das disciplinas. 

 Promove e incentiva a participação dos professores no planejamento e 

execução de atividades do curso (encontros, seminários, eventos). 

 Coordena as atividades da SIA e do NDE. 

 

Funções Institucionais 

 Representa o curso em entidades sociais e/ou profissionais, quando 

solicitado. 

 Apresenta e discute com os professores os resultados da autoavaliação 

do curso, encaminhando as providências quanto às ações de melhoria. 

 Mantém os professores informados quanto ao SINAES (Sistema  Nacional 

da Educação Superior) e ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 

estudantes). 

 Promove reuniões frequentes do colegiado. 

 Cumpre as orientações da Instituição e observa os aspectos legais  que 

envolvem a contratação de docente. 
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13.2-  Coordenação Pedagógica 

 Promove, com o apoio da direção, articulação da equipe acadêmica em 

torno do projeto pedagógico do curso, coordenando a sua elaboração, 

implementação e avaliação. 

 Coordena o corpo docente, orientando quanto às ações didáticas a serem 

desenvolvidas juntamente com o Diretor.  

 Acompanha a utilização da biblioteca pelos professores e alunos e media 

a aquisição de materiais do acervo conforme indicação feita pelos 

professores. 

 Avalia os Planos de disciplina e de aula; orienta quanto ao preenchimento 

e vista os diários de classe, observando a relação entre o Plano de 

Ensino, a prática e o diário de classe. 

 Acompanha e analisa os processos de avaliação da aprendizagem 

juntamente com o NDE. 

 Observa o cumprimento da carga-horária e conteúdo das disciplinas.  

 Analisa o desempenho acadêmico de alunos e professores. 

 Promove reuniões junto ao NDE e Diretor.  

 Colabora com a distribuição de aulas e organização do horário.  

 Organiza a documentação acadêmica do curso.  

 Apresenta situações-problema para deliberação do Diretor. 

 Promove orientações em relação à disciplina do aluno. 

 Coordena o processo de integração dos alunos transferidos, especiais, 

reingressantes por meio de adaptação adequada à matriz curricular. 

 Busca constante melhoria do processo ensino-aprendizagem e o sucesso 

acadêmico dos estudantes. 

 Atende às demandas do diretor. 

 Responde pelo curso na ausência do diretor. 

 Gerencia e co-responsabiliza pela existência e manutenção das 

condições de instalações de suporte pedagógico do curso. 

 Compõe o NDE. 
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13.3- Núcleo Docente Estruturante 

 O NDE tem como função geral auxiliar a Direção do Curso em suas 

necessidades pedagógicas, exercendo juntamente com a diretora, as seguintes 

atribuições, estipuladas em regulamento próprio (Apêndice 7). 

 Elaborar, acompanhar a execução, propor alterações no PPC e/ou 

estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso 

para apreciação;  

 Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do 

curso;  

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades acadêmicas;  

 Incentivar o desenvolvimento de atividades de iniciação científica e 

extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

do conhecimento;  

 Zelar pelo cumprimento das DCNO;  

 Acompanhar os processos de avaliação do ensino e da aprendizagem e 

sua coerência com a concepção do curso, as normas institucionais e 

legislação da educação superior, promovendo as melhorias necessárias; 

 Discutir e aprovar no Colegiado do Curso, as propostas de alteração da 

matriz curricular, zelando por sua coerência com as DCNO, e 

encaminhando-as para as Pró-Reitorias, no que couber, para pareceres e 

posterior aprovação pelo CAS; 

 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

Colegiado do Curso, anexando-as ao PPC quando aprovadas; 

 Identificar dificuldades na atuação do corpo docente do curso que 

interfiram na formação do perfil profissional do egresso;  

 Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando 

formação continuada; 

 Planejar e organizar atividades de nivelamento e de orientação aos 

estudos para todos os alunos; 

 Planejar as atividades com os alunos concluintes; 

 Planejar e operacionalizar o processo de autoavaliação do curso. 
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13.4-  Colegiado do Curso 

O Colegiado do Curso de Odontologia do Centro Universitário de 

Anápolis tem, estipulado em seu regulamento, ser constituído pela Diretora, 

que o preside, os coordenadores e membros do NDE, todos os professores do 

quadro docente do curso, representantes técnico-administrativos e 

representantes discentes e um representante da comunidade civil organizada. 

O Colegiado do Curso reuni-se, ordinariamente, quatro vezes durante o 

semestre letivo, de acordo com calendário estabelecido no início do período 

letivo e, extraordinariamente, sempre por convocação da Direção, e nelos são 

tratados assuntos de interesse, e políticas a serem efetivadas no âmbito do 

curso.  

As deliberações do Colegiado são encaminhadas aos órgãos 

competentes da Instituição para conhecimento e providências, por meio de 

despachos do Presidente do Colegiado. Das decisões tomadas no Colegiado 

de Curso, cabem recursos aos órgãos superiores: Colegiado de Diretores, Pró-

Reitorias, Reitoria e Conselho Acadêmico Superior. 

13.5-  Corpo Docente 

Quadro 15 – Descrição do Corpo Docente por Disciplina (2017.1). 
1º Período 

Código da 
disciplina 

 
Disciplina 

 
Professor(a) 

 
Titulação 

 
08014 

 
Fundamento Biológico 

I 

Evelin Soares de Oliveira Mestre 

Geraldo José de Oliveira Mestre 

Larissa Santana Arantes Elias Alves Mestre 

Lucimar Pinheiro Rosseto Doutor 

03813 Língua Portuguesa Paulo Alberto da Silva Sales Doutor 

08005 Morfologia e Escultura 
Dental 

Diogo Rodrigues Cruvinel Doutor 

Luciano Cardoso Antunes Especialista 

08006 Orientação Profissional 
I 

Heliel Gomes Carvalho Mestre 

Tatiana Valéria Emidio Moreira Mestre 

08008 Pré-Clínica I 
Gustavo Adolfo Martins Mendes Mestre 

Moema Souza Especialista 

 
08015 

Projeto Interdisciplinar 
de Políticas Públicas 

de Saúde I 

Evelin Soares de Oliveira  Mestre 

Francielle Nunes de Azevedo Romanowski  Especialista 

Liliane Braga Monteiro dos Reis  Doutor 

Monarko Nunes de Azevedo Mestre 

 

2º Período 

Código da 
disciplina 

 
Disciplina 

 
Professor (a) 

 
Titulação 

 
07473 

 
Dentística I 

Ana Lúcia Machado Maciel Especialista 

Gustavo Adolfo Martins Mendes Mestre 

Luciana Carvalho Boggian Mestre 

Juliane Guimarães de Carvalho  Doutor 

08017 Fundamento Biológico II Geraldo José de Oliveira Mestre 
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Larissa Santana Arantes Elias Alves Mestre 

Evelin Soares de Oliveira  Mestre 

05230 Metodologia do Trabalho 
Científico 

Geruza Silva de Oliveira Vieira Doutor  

07469 Orientação Profissional II Leandro Brambilla Martorell Doutor 

07474 Periodontia I Luiz Guilherme Freitas de Paula Doutor 

Moema Souza Especialista 

Paula Renata Damaceno Oliveira  Especialista 

 
 

07471 

 
 

Pré-Clínica II 

Denise Campos Amaral Especialista 

Francielle Nunes de Azevedo Romanowski  Especialista 

Juliane Guimarães de Carvalho Doutor 

Carolina Cintra Gomes Doutor 

 
07470 

Projeto Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de 

Saúde II 

Monarko Nunes de Azevedo Mestre 

Lila Louise Moreira Martins Franco  Mestre 

Liliane Braga Monteiro dos Reis Doutor 

Francielle de Azevedo Romanowski Especialista 

08018 Radiologia Rogério Ribeiro de Paiva Doutor 

Mayara Barbosa Viandelli Mundim Doutor 

Carolina Cintra Gomes Doutor 

 
08016 

 
Semiologia 

Carolina Cintra Gomes  Doutor 

Mayara Barbosa Viandelli Mundim  Doutor 

 

3º Período 

Código da 
disciplina 

 
Disciplina 

 
Professor(a) inserir nome completo 

 
Titulação 

08021 Base Cientifica Julianna Amaral Cavalcante Mestre 

Regina Mota de Carvalho  Doutor 

02970 Cultura Religiosa Heliel Gomes Carvalho  Mestre 

 
07482 

 
Dentística II 

 

Diogo Rodrigues Cruvinel Doutor 

Larissa Santana Arantes Elias  Mestre 

Ana Lúcia Machado Maciel  Especialista 

08020 Estomatopalogia Brunno Santos de Freitas Silva Doutor 

Mayara Barbosa Viandelli Mundim  Doutor 

08019 Fundamento Biológico III Diogo Marçal Machado de Oliveira  Mestre 

Wilson José Mariano Junior  Especialista 

07480  
Oclusão 

Diogo Rodrigues Cruvinel Doutor 

Gisela de Martins Souza Pina  Mestre 

Ruberval Ferreira de Morais Junior  Mestre 

07477 Orientação Profissional III Mayara Barbosa Viandelli Mundim Doutor 

Valter Miron Stefani  Especialista 

07483 Periodontia II Moema Souza  Especialista 

Henrique Carneiro Ferreira  Especialista 

Getúlio Souza de Marães  Doutor 

 
 
 

07479 

 
 
 

Pré-clínica III 

Carolina Cintra Gomes  Doutor 

Henrique Carneiro Ferreira  Especialista 

Rogério Ribeiro de Paiva Doutor 

Wilson José Mariano Junior  Especialista 

Mayara Barbosa Viandelli Mundim Doutor 

Marcondes Sena Filho Doutor 

Mônica Misaé Endo  Mestre 

 
07478 

Projeto Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de 

Saúde III 

Lúcia Maria Leite C. de Morais Mestre 

Liliane Braga Monteiro dos Reis Doutor 

Lila Louise Moreira Martins Franco Mestre 

Leandro Brambilla Martorell Doutor 

 

4º Período 

Código da 
disciplina 

 
Disciplina 

 
Professor(a) 

 
Titulação 

 
 
 

 
 
 

Marcondes Sena Filho Doutor 

Ismar Neto Nery Mestre 

Juliane Guimarães de Carvalho Doutor 
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08022 Clínica Integrada I Luciana Carvalho Boggian Mestre 

Paula Renata Damaceno Especialista 

Gustavo Adolfo Martins Mendes Mestre 

Moema Souza Especialista 

Henrique Carneiro Ferreira Especialista 

 
07490 

 
Dentística III 

Gustavo Adolfo Martins Mendes Mestre 

Juliane Guimarães de Carvalho Doutor 

Luciana Carvalho Boggian Mestre 

 
07489 

 
Endodontia I 

Gilzele Nascimento M. Ribeiro Mestre 

Mônica Misaé Endo Mestre 

Helder Fernandes de Oliveira Doutor 

Giulliano Caixeta Serpa Mestre 

07485 Orientação Profissional IV Liliane Braga Monteiro dos Reis Doutor 

Valter Miron Stefani Especialista 

07491 Periodontia III Getúlio Souza de Maraes Doutor 

Paula Renata Damaceno Especialista 

07492 Pesquisa Científica I 
Julianna Amaral Cavalcante Mestre 

Juliane Guimaraes de Carvalho Doutor 

07486 
Projeto Interdisciplinar de 

Politicas Públicas de 
Saúde IV 

Lila Louise Moreira Martins Franco Mestre 

Liliane Braga Monteiro dos Reis Doutor 

Lúcia Maria Leite de C. Morais Mestre 

Monarko Nunes de Azevedo Mestre 

Gustavo Adolfo Martins Mendes Mestre 

07488 Prótese Dentária I 

Diogo Rodrigues Cruvinel Doutor 

Larissa Santana Arantes Elias Alves Mestre 

Gisela de Martins Souza Pina Mestre 

Ruberval Ferreira de Morais Júnior  Mestre 

  

5º Período 

Código da 
disciplina 

 
Disciplina 

 
Professor(a) 

 
Titulação 

08028 Cirurgia I Mário Serra Ferreira Mestre 

Wilson Martinez Junior  Doutor 

 
 
 
 
 

08023 

 
 
 
 
 

Clínica Integrada II 

Moema Souza Especialista 

Ismar Nery Neto Mestre 

Dayane de Almeida Brandão Mestre 

Marcondes Sena Filho Doutor 

Pollyana Sousa Lôbo El Zayek Especialista 

Luciana Carvalho Boggian Mestre 

Andréia Assis Carvalho Mestre 

Henrique Carneiro Ferreira Especialista 

Paulo Henrique de Souza Pereira Doutor 

Welington Ferreira de Morais Mestre 

07496 Endodontia II 

Gilzele Nascimento M. Ribeiro Mestre 

Helder Fernandes de Oliveira Doutor 

Mônica Misaé Endo Mestre 

07493 Orientação Profissional V 
Meire Borges de Oliveira Silva Especialista 

Julianna Amaral Cavalcante Mestre 

07500 Pesquisa Científica II 
Julianna Amaral Cavalcante Mestre 

Regina Mota de Carvalho Doutor 

07494 
Projeto Interdisciplinar de 

Politicas Públicas de 
Saúde V 

Francielle Nunes de Azevedo Romanowski Especialista 

Constanza Thaise Xavier Silva Mestre 

Giovana Galvão Tavares Doutor 

Lila Louise Moreira Martins Franco Mestre 

Júlia Maria Rodrigues de Oliveira Mestre 

07497 Prótese Dentária II 

Diogo Rodrigues Cruvinel Doutor 

Welington Ferreiras de Morais Mestre 

Paulo Henrique de Souza Pereira Doutor 
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Quadro 16 – Descrição do Corpo Docente por Área (2017.1) 

Docente Área 
Titulação 

Máxima 

Regime de 

Trabalho 

Experiência 

Docente 

(anos) 

Experiência 

Profissional 

(anos) 

Carga 

Horária 

Semanal 

Cristiane Martins Rodrigues 

Bernardes 

Orientação 

Profissional 
Mestre Integral 6 22 30,00 

Ana Lúcia Machado Maciel 
Clínica, 

Dentística 
Especialista Integral 27 29 40 

Andreia Assis Carvalho Clínica Doutor Parcial 2 14 16 

Ariovaldo Lopes Pereira Pesquisa Doutor Integral 29 33 
 

Brunno Santos de Freitas Silva 
Clínica, 

Diagnóstico  
Doutor Integral 5 13 40,00 

Bruno Francisco Cardoso de 

Lacerda 
Clínica Especialista Parcial 11 13 16,00 

Carolina Cintra Gomes 
Clínica, 

Diagnóstico 
Doutor Parcial 2 12 26,00 

Constanza Thaise Xavier Silva Saúde Coletiva Doutor Integral 
  

3,00 

Cristiana Marinho de Jesus 
Ciclo de Vida, 

Clínica 
Doutor Parcial 17 19 4,00 

Dayane de Almeida Brandão Clínica Mestre Parcial  2 19,00 

Denise Campos Amaral 
Ciclo de Vida, 

Clínica 
Especialista Parcial 16 23 27,00 

Diana Ribeiro e Silva 
Ciclo de Vida, 

Clínica 
Especialista Parcial 19 30 14,00 

Diogo Marçal Machado de 

Oliveira 
Básica Mestre Horista 4 8 5,00 

Diogo Rodrigues Cruvinel 

Clínica, 

Dentística, 

Prótese 

Doutor Integral 2 10 40,00 

Evelin Soares de Oliveira 
Básica, Saúde 

Coletiva 
Mestre Integral  8 11 40,00 

Everaldo José de Oliveira Clínica, Prótese Mestre Parcial 35 36 23,60 

Francielle Nunes de Azevedo 

Romanowski 

Ciclo de Vida, 

Clínica, Saúde 

Coletiva  

Especialista Parcial 7 12 31,20 

Geraldo José de Oliveira Básica Mestre Horista 36 37 17,00 

Geruza Silva de Oliveira EAD Doutor Horista    

Getúlio Souza de Marães 
Clínica, 

Periodontia 
Doutor Parcial 13 24 19,00 

Gilzele Nascimento Melazo 

Ribeiro 

Clínica, 

Endodontia 
Mestre Parcial 21 31 27,00 

Giovana Galvão Tavares Saúde Coletiva Doutor Integral 18 23 3,00 

Gisela Martins de Souza Pina 
Ciclo de Vida, 

Clínica, Prótese 
Mestre Parcial 12 13 14,00 

Giulliano Caixeta Serpa 
Clínica, 

Endodontia 
Mestre Integral 5 15 32,00 

Greice Helen de Melo Silva Pesquisa Mestre Integral 11 23 
 

Gustavo Adolfo Martins 

Mendes 

 Clínica, 

Dentística, 

Saúde Coletiva 

Mestre Parcial 4 3 30,00 

Helder Fernandes de Oliveira 
Clínica, 

Endodontia 
Doutor Parcial 7 12 16,00 

Heliel Gomes de Carvalho 

Ciclo de Vida, 

Orientação 

Profissional 

Mestre Horista 11 16 5,40 
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Henrique Carneiro Ferreira 
Clínica, 

Periodontia 
Especialista Parcial 2 27 20,00 

Ismar Nery Neto 

Clínica, 

Orientação 

Profissional 

 

Mestre Parcial 15 28 34,80 

Ítalo Cordeiro de Toledo Clínica Mestre Parcial 2 8 27,00 

Jorleide Lyra NAPEDD Mestre Horista    

José Cláudio Motão Clínica Mestre Parcial 23 24 16,00 

Júlia Bueno de Morais Silva Saúde Coletiva Doutor Parcial 25 32 6,60 

Júlia Maria Rodrigues de 

Oliveira 
Saúde Coletiva Mestre Parcial 11 15 9,60 

Juliane Guimarães de 

Carvalho 

Clínica, 

Dentística, 

Pesquisa 

Doutor Integral 13 18 40,00 

Julianna Amaral Cavalcante 

Clínica, 

Orientação 

Profissional, 

Pesquisa 

Mestre Parcial 6 17 26,80 

Kelly Cristina Borges Tacon Clínica Doutor Parcial 12 12 4,00 

Larissa Santana Arantes Elias 

Alves 

Básica, 

Dentística, 

Prótese  

Mestre Parcial 2 9 34,00 

Leandro Brambilla Martorell 

Orientação 

Profissional, 

Saúde Coletiva 

Doutor Parcial 9 10 13,90 

Lila Louise Moreira Martins 

Franco 
Saúde Coletiva  Mestre Integral 11 13 40,00 

Liliane Braga Monteiro dos 

Reis 

Saúde Coletiva, 

Orientação 

Profissional 

Mestre Parcial 14 20 27,40 

Lúcia Coelho Garcia Dentística Doutor Integral    

Lúcia Maria Leite Cavalcanti 

de Morais 
Saúde Coletiva Mestre Parcial 22 35 18,40 

Luciana Carvalho Boggian 
Clínica, 

Dentística 
Mestre Integral 3 19 40,00 

Luciano Cardoso Antunes Clínica, Prótese  Especialista Parcial 16 19 32,60 

Lucimar Pinheiro Rosseto Básica Doutor Parcial 18 20 4,00 

Luiz Augusto Fonseca Clínica, Prótese Especialista Parcial 27 44 15,60 

Luiz Carlos Coura 
Ciclo de Vida, 

Clínica 
Mestre Parcial 32 41 16,00 

Luiz Guilherme Freitas de 

Paula 

Clínica, 

Periodontia, 

Pesquisa 

Doutor Parcial    

Marcondes Sena Filho 
Clínica, 

Diagnóstico 
Doutor Integral 4 7 30,00 

Mario Serra Ferreira 
Cirurgia, Clínica, 

Diagnóstico 
Mestre Parcial 6 12 34,00 

Mayara Viandelli Mundim 

Clínica, 

Diagnóstico, 

Orientação 

Profissional 

Doutor Parcial 3 6 34,70 

Meire Borges de Oliveira Silva 

Orientação 

Profissional, 

Tópicos 

Especialista Horista 3 21 4,00 
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Avançados/Libr

as 

Moema Souza 
Clínica, 

Periodontia 
Especialista Parcial 7 27 38,00 

Monarko Nunes de Azevedo Saúde Coletiva Mestre     

Mônica Misaé Endo 
Clínica, 

Endodontia 
Mestre Integral 12 13 38,00 

Odiones de Fátima Borba Ciclo de Vida Doutor Integral    

Paula Renata Damaceno 

Oliveira 

Clínica, 

Periodontia 
Especialista Parcial 6 8 36,00 

Paulo Eduardo Coura 
Ciclo de Vida, 

Clínica 
Mestre Parcial 12 17 16,00 

Paulo Henrique de Souza 

Pereira 
Clínica, Prótese Mestre Parcial 11 17 31,00 

Paulo Alberto da Silva Sales EAD Doutor Horista    

Paulo Roberto Fonseca Clínica Especialista Parcial 35 38 20,00 

Pollyana Sousa Lôbo El Zayek 
Clínica, 

Dentística 
Especialista Parcial 2 22 31,00 

Regina Mota de Carvalho 

Ciclo de vida, 

Clínica, 

Pesquisa 

Doutor Parcial 16 22 29,80 

Rogério Ribeiro de Paiva 
Clínica, 

Diagnóstico 
Doutor Parcial 21 23 27,00 

Ruberval Ferreira de Morais 

Júnior 
Clínica, Prótese Mestre Integral 25 27 40,00 

Sandro Dutra e Silva 
Orientação 

Profissional 
Doutor Integral    

Satiro Watanabe 
Clínica, 

Diagnóstico 
Mestre Parcial 31 41 16,00 

Sílvio Santana de Oliveira 
Clínica, Ciclo de 

Vida 
Especialista Parcial 14 32 16,00 

Simone Sousa Silva Sant’Ana 
Clínica, 

Diagnóstico 
Mestre Parcial 20 28 26,00 

Tatiana Valéria Emídio Moreira 
Orientação 

Profissional 
Mestre Horista    

Valter Miron Stefani 
Orientação 

Profissional 
Especialista Parcial 11 15 7,10 

Walgney Alves Gomes Clínica Mestre Parcial 26 30 21,00 

Welington Ferreira de Moraes Clínica, Prótese Mestre Parcial 15 23 25,00 

Wilson José Mariano Junior 

Básica, Cirurgia, 

Clínica, 

Diagnóstico 

Especialista Parcial 2 8 30,00 

Wilson Martinez Junior Cirurgia, Clínica Doutor Parcial 12 21 19,00 

 

 

 

 

 

 



278 

 

13.6 – Colaboradores 

 13.6.1 Secretaria Setorial do Curso de Odontologia (2017) 

Quadro 17 – Recursos Humanos na Secretaria Setorial 
NOME COMPLETO ANO DE 

ADMISSÃO 
FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

Deborah Emanuelle P. 
Chaveiro  

2015 Secretária Ensino Superior Cursando 
- Administração 

Lorraine Ribeiro Peixoto 2015 Auxiliar de Secretária Cursando Ensino Superior  
- Direito 

John Cleiton Jesus dos 
Santos 

2015 Auxiliar de Secretária Cursando Ensino Superior 
- Direito 

Pedro Henrique Ferreira de 
Souza  

2015 Jovem Aprendiz  Cursando Ensino Médio  

Suleman Babar 2016 Jovem Aprendiz Cursando Ensino Médio  
 

 

 13.6.2 Laboratórios de Ensino (2017)  

Quadro 18 – Recursos Humanos nos Laboratórios de Ensino (LABBAS) 
NOME COMPLETO ANO DE 

ADMISSÃO 
FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

Adriano Pereira Ramiro 2007 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Química 
Cursando Especialização  
- Química Industrial  
Cursando Mestrando  
- Ciências Moleculares 

Christiane de Fátima Sá 
Sousa 

2012 LABBAS
1
 Curso Técnico Completo  

- Química Industrial 
Especialização em MBA   
- Engenharia de Produção 

Esther Pereira Vieira 2014 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Enfermagem 

Everaldo Alves Perônico 
Júnior 

2013 LABBAS
1
 Ensino Médio Completo 

Cursando Ensino Superior  
Engenharia Mecânica  

Geane Fortaleza dos Santos 2010 LABBAS
1
 Curso Técnico Completo  

- Química Industrial 

Geraldo Soares Filho 2002 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Enfermagem 

Ione Augusto da Silva Sales 2013 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Enfermagem 
Especialização  
- Docência Universitária 
Cursando Mestrado  
 - Sociedade, Tecnologia e 
meio Ambiente 

Juliana Amorim Zaquia 2014 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Fisioterapia 

Luciana Ferreira 
Mascarenhas 

2014 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Administração em Marketing 
Especialização em MBA 
- Engenharia de Produção 

Neide M. dos Anjos Caixeta 2002 LABBAS
1
 Ensino Médio Completo 

Newton Pinto da Silva Filho 2000 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Tecnologias Radiológicas 
Especialização 
- Docência do Ensino  
Superior. 

Ronaldo Rocha Silva 2013 LABBAS
1
 Curso Técnico Completo  

- Anatomia 
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Ensino Superior Incompleto 
- Filosofia 

Talita Matos Policena 2011 LABBAS
1
 Curso Técnico Completo  

- Química Industrial 

Thiago Pereira Caroca 2011 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Biomedicina 
Curso Técnico Completo  
- Necropsia 
Cursando Ensino Superior 
- Direito 
Especialização 
- Direito Civil e Processo Civil 

Tiago Zaquia Pereira 2008 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Biomedicina 
Curso Técnico Completo  
- Necropsia 
Especialização 
- Microbiologia clinica e 
medicina laboratorial  
Cursando Ensino Superior 
- Engenharia Mecânica 

Valdeir Leite dos Santos 2004 LABBAS
1
 Curso Técnico Completo  

- Enfermagem  
Especialização 
- Enfermagem do Trabalho 
Cursando Ensino Superior 
- Pscicologia 

Willian Caixeta Brito 2015 LABBAS
1
 Ensino Superior Completo 

- Farmácia 
1
 LABBAS – Laboratórios das Disciplinas Básicas Comuns aos Cursos da Área da Saúde 

 

 13.6.3 Laboratórios de Habilidade Odontológicas (2017) 

Quadro 19 – Recursos Humanos nos Laboratórios de Habilidades Odontológicas 
PRÉ-CLÍNICA 

NOME COMPLETO ANO DE 
ADMISSÃO 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

Alaens Nunes de Oliveira 
2008 

Técnico  Ensino Médio Completo 
 

Fernando Valeriano da 
Conceição 

1992 Técnico  Ensino Superior Completo  - 
Prótese Dentária 

Ivon Manuel de Oliveira 2006 Técnico  Ensino Médio Completo 
 

Jose Firmino Neto 2013 Técnico  Ensino Médio Completo 
 

Luis Antonio Machado 2001 Técnico em radiologia Ensino Superior Completo 
- Tecnólogo em Radiologia 

Ronivon Jose da Silva 2001 Técnico  
Ensino Superior Completo  - 
Prótese Dentária 

 

13.6.4 – Laboratórios Didáticos Especializados 

Quadro 20 – Recursos Humanos da Clínica Odontológica de Ensino e Centro de 
Diagnóstico por Imagem. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE ENSINO 

NOME COMPLETO 
ANO DE 

ADMISSÃO 
FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

Allison Soares da Silva 2013 Secretário 

Ensino Superior Completo 
-Gestão Ambiental 
Especialização 
-Gestão, auditoria e perícia 
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ambiental 

ALMOXARIFADO 

Jailson Jardim Pereira  2017 Auxiliar de almoxarifado 
Ensino Superior Completo  
-Gestão Financeira 

RECEPÇÃO 

Daiane do Carmo Nascimento 2012 Recepcionista Ensino Superior Completo 

Elaine Peira Magalhães 
Pitaluga 

2017 Recepcionista 

Ensino Superior Completo 
- Pedagogia e Teologia 
Especialização 
-Psicopedagogia 
-Educação Infantil 
-Inclusão  
-Psicopedagogia Institucional 
Clínica 

Flavia Santos do Couto 2007 Recepcionista Ensino Médio Completo 

Hozani Rodrigues da Silva 2009 Recepcionista Ensino Médio Completo 

Maira Ludmila Batista 
Gonçalves 

2016 
Jovem Aprendiz/ 

Recepcionista 
Ensino Médio Completo 

Marluce Pereira da Silva 2014 Recepcionista Ensino Médio Completo 

Jocenilda Abadio dos Santos 2010 Recepcionista Ensino Médio Completo 

DIGITAÇÃO 

Sônia Maria Martins 2000 Digitadora 
Ensino Superior Completo 
- Pedagogia 

Valesca Hilbert Prazeres 
Catarina 

2010 Digitadora 

Ensino Superior Completo 
- Letras-Libras 
Especialização 
- Docência universitária 

FARMÁCIA 

Deborah Martins Rezende da 
Silva 

2011 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo 

Euzenice Brito Oliveira 2013 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo 

Jessica Mirieli da Silva Melo 2016 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo 

Rosiane Ribeiro Bonfim 2000 Auxiliar de Farmácia 
Ensino Fundamental 
Completo 

Terezinha Maria de Lima 1986 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo 

CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

Danielly Duarte P. de Oliveira 2014 Enfermeira 
Ensino Superior Completo  
- Enfermagem  

Arilene Hosanan da Silva  2012 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

Franklina de Souza Santos 1998 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

Giovane Cunha Nascimento 2015 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

Josué Henrique da Costa 
Melo 

2016 Auxiliar de Esterilização 
Ensino Médio Completo 

Lucirene Felix 2014 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

Ludmila Maria Silva 2011 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

Marta Pereira Maurício 2017 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

Wanderson Lima Sousa 2015 Auxiliar de Esterilização Ensino Médio Completo 

TÉCNICOS 

Alaens Nunes de Oliveira 2008 Técnico Ensino Médio Completo 

Fernando Valeriano da 
Conceição 

1992 Técnico 
Ensino Superior Completo  
- Prótese Dentária 

Ivon Manuel de Oliveira 2006 Técnico Ensino Médio Completo 

Jose Firmino Neto 2013 Técnico Ensino Médio Completo 

Ronivon Jose da Silva 2001 Técnico 
Ensino Superior Completo 
 - Prótese Dentária 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Luís Antonio Machado 2001 Técnico em radiologia 
Ensino Superior Completo 
- Tecnólogo em Radiologia 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Jurema D’ Abadia Moreira de 
Jesus Siniema 

1998 Secretária 
Ensino Superior Completo  
- Pedagogia Especialização  
- Psicopedagogia 
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A infraestrutura do Curso de Odontologia assegura as condições 

adequadas para as atividades fim, além de cumprir as exigências relativas às 

condições de manutenção da saúde humana e da qualidade ambiental. 

Atendem às exigências da Norma Brasileira ABNT NBR 9050 de acessibilidade 

e mobilidade observando acessos, circulação, piso tátil, corrimão nas 

escadarias, sinalização de orientação, desníveis, rampas, degraus, patamares, 

plataforma elevatória, portas, janelas, vagas para veículos e sanitários, que 

garantem acesso às pessoas com mobilidade reduzida e portadores de 

deficiência. O curso promove a valorização do meio ambiente por meio de 

programas permanentes de educação e preservação ambiental (PPI, 40p) e 

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). 

A infraestrutura tecnológica se constitui de todos os sistemas, 

recursos e equipamentos tecnológicos destinados ao suporte das atividades 

acadêmicas e administrativas da instituição. Compreende desde os recursos 

áudio-visuais, as mídias eletrônicas, os sistemas, softwares, as redes internet e 

intranet, os laboratórios de informática, assim como os laboratórios e 

equipamentos específicos relativos às diferentes áreas de conhecimento e aos 

diferentes cursos. O curso de Odontologia valoriza a inserção de novas 

tecnologias e de seus diferentes atores no processo de desenvolvimento 

científico e tecnológico, tendo em vista a excelência dos processos formativos 

(PPI, 41p). 

14.1 Setor Administrativo  

14.1.1- Secretaria Setorial 

A Secretaria setorial do curso de Odontologia está localizada no 

Bloco C (Imagem 15) em um espaço amplo, salas 407 e 411, devidamente 

climatizado e isolada do corredor por porta de vidro blindex e tranca. Possui 

recepção composta dos seguintes mobiliários: dois balcões de atendimento em 

L, sendo um rebaixado, contemplando acessibilidade, uma mesa de escritório 

em forma de L com 06 gavetas, mesa de escritório simples, três computadores 
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ligados em rede com o Centro Universitário de Anápolis, cinco cadeiras, 

telefones, escaninho para diários e documentos da secretaria, escaninho para 

materiais dos docente (Imagem 16). Há ainda dentro da secretaria setorial uma 

copa para utilização dos colaboradores com frigobar, bebedouro, micro-ondas, 

cafeteira, pia e balcão. 

                               
             Imagem 15 – Corredor de acesso ao                Imagem 16 – Secretaria Setorial   
                    curso pelas rampas externas   

 

Anexo a secretaria setorial estão localizados a sala da direção e 

quatro gabinetes de trabalho para professores de Tempo Integral (TI) que 

exercem as coordenações pedagógica, de planejamento, de pesquisa e de 

clínicas, sala do NDE e sala com 04 gabinetes de trabalho que são estações de 

atendimento individualizado ao acadêmico pelo NAPEDD.  

14.1.2- Sala da Direção 

A sala da direção do curso de Odontologia está localizada anexa a 

secretaria setorial. É devidamente climatizada e isolada com porta e fechadura 

com tranca, compondo-se do seguinte mobiliário: mesa de escritório com 04 

gavetas, equipada com terminal de computador interligado à rede,  com cadeira 

giratória e mais duas cadeiras para atendimento ao público, mesa de reunião 

retangular com seis cadeiras executivas tipo giratórias, dois armários para 

pastas suspensas e aparador com TV digital e aparelho de blueray (Imagem 

17). 
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Imagem 17 – Sala da Direção 

14.1.3- Sala das Coordenações Pedagógica e Planejamento 

As coordenações pedagógica e de planejamento trabalham no 

mesmo ambiente, anexo a secretaria setorial. A sala é ampla, devidamente 

climatizada e isolada com porta e fechadura com tranca, compondo-se do 

seguinte mobiliário: duas mesas em L com três gavetas em cada, duas 

cadeiras giratórias, duas cadeiras fixas para atendimento ao público, dois 

computadores interligados a rede, 4 arquivos para pastas suspensas e dois 

armários de duas portas (Imagem 18). 

 
Imagem 18 – Sala das coordenações Pedagógica e de Planejamento  
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14.1.4- Sala da Coordenação de Pesquisa  

A sala da coordenação de pesquisa está localizada anexa a secretaria 

setorial. A sala é devidamente climatizada e isolada com porta e fechadura com 

tranca, compondo-se do seguinte mobiliário: uma mesa em L com três gavetas, 

uma cadeira giratória, duas cadeiras fixas para atendimento ao público, um 

computador interligado a rede e um armário de duas portas (Imagem 19). 

 
Imagem 19 – Sala da Coordenação de Pesquisa 

14.1.5- Sala da Coordenação de Clínica 

A sala da coordenação de clínica está localizada anexa a secretaria 

setorial. A sala é devidamente climatizada e isolada com porta e fechadura com 

tranca, compondo-se do seguinte mobiliário: uma mesa em L com três gavetas, 

uma cadeira giratória e duas cadeiras fixas para atendimento ao público 

(Imagem 20). 

 
Imagem 20 – Sala da Coordenação de Clínica 
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14.1.6- Sala de Reuniões do Núcleo Docente Estruturante 

A sala do NDE está localizada anexa a secretaria setorial. A sala é 

devidamente climatizada e isolada com porta e fechadura com tranca, 

compondo-se do seguinte mobiliário: mesa redonda com capacidade cinco 

cadeiras executivas giratórias, armário com duas portas e duas prateleiras e 

um frigobar (Imagem 21).  

             
Imagem 21 – Sala de Reuniões NDE 

 
14.1.7- Sala dos Professores 

A sala de professores disponibilizada para os docentes é ampla, 

iluminada, climatizada, moderna, cômoda e ergonômica, possui equipamentos 

de informática suficientes para o número de professores, sendo um espaço 

excelente para o desenvolvimento das atividades ali realizadas. 

Ocupa as salas 401 e 402 no bloco C, no mesmo pavimento da 

secretaria setorial e salas de aula. Tem dimensão aproximada de 160 m2. Há 

duas mesas de reuniões com capacidade para 21 docentes, área de 

equipamentos de informática com quatro terminais de computadores 

interligados à rede, escaninho para materiais dos professores, um filtro de água 

gelada e natural, lixeira e um roteador para acesso remoto a internet com 

capacidade de 150 conexões simultâneas. Anexa a esta sala encontram-se as 

salas de pesquisa e sala de extensão. A sala de pesquisa é climatizada, possui 

mesa e cadeira para o professor, um terminal de computador interligado à rede, 



286 

 

mesa para pesquisa com três cadeiras e negatoscópio. A sala de extensão é 

climatizada, possui mesa e cadeira para professor, duas cadeiras para 

atendimento ao público, armário com duas portas e duas prateleiras para 

armazenamento de documentos. 

Ainda no interior da sala dos professores há uma sala separada 

onde há o arquivamento de documentos do curso. Esta sala possui balcão de 

madeira e prateleiras para arquivamento de documentação. 

14.1.8- Gabinetes de Trabalho - Estações NAPEDD 

Os gabinetes de trabalho – Estações NAPEDD do curso de 

Odontologia estão em sala anexa a secretaria setorial, devidamente 

climatizada e isolada com porta e fechadura com tranca. É dividida em quatro 

gabinetes de trabalho que são as estações do NAPEDD que se compõem do 

seguinte mobiliário; uma mesa equipada com terminal de computador 

interligado à rede, com capacidade para 3 cadeiras fixas destinadas às 

atividades do NAPEDD (Imagem 22).  

     
Imagem 22 – Gabinetes de Trabalho – Estações NAPEDD 

14.1.9 Salas de Aula 

As salas de aula utilizadas pelo curso de Odontologia  são amplas, 

climatizadas,  limpas, com boa acústica, fornecem comodidade para os 

acadêmicos, possuem a quantidade de carteiras suficientes para as vagas 

autorizadas, carteiras para canhotos e obesos, mesa de apoio para cadeirante, 

caso necessário, favorecendo o cumprimento da acessibilidade plena. As salas 
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de aula utilizadas pelo curso estão localizadas nos blocos C e B, com a 

seguinte descrição: 

 Sala 404C possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas de LED. Possui um quadro branco, uma tela para 

projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, um 

projetor multimídia com sistema de áudio, 70 carteiras para estudante e uma 

lixeira grande.   

 Sala 405C possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas de LED. Possui um quadro branco, uma tela para 

projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, um 

projetor multimídia com sistema de áudio, 70 carteiras para estudante e uma 

lixeira grande.   

 Sala 406C possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas de LED. Possui um quadro branco, uma tela para 

projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, um 

projetor multimídia com sistema de áudio, 70 carteiras para estudante e uma 

lixeira grande.   

 Sala 412C possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas de LED. Possui um quadro branco, uma tela para 

projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, um 

projetor multimídia com sistema de áudio, 70 carteiras para estudante e uma 

lixeira grande.   

 Sala 402B possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Possui um quadro branco, uma tela 

para projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, 

um projetor multimídia com sistema de áudio, 70 carteiras para estudante e 

uma lixeira grande.   
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 Sala 405B possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Possui um quadro branco, uma tela 

para projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, 

um projetor multimídia com sistema de áudio, 70 carteiras para estudante e 

uma lixeira grande.    

O curso de Odontologia utiliza outras salas para aulas com número 

reduzido de acadêmicos. As salas disponíveis para este fim, são: 

 Sala 414C possui uma área de aproximadamente 40 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Possui um quadro branco, uma tela 

para projeção, uma mesa com cadeira para professor, um projetor multimídia 

com sistema de áudio, 35 carteiras para estudante e uma lixeira grande.    

 Sala 412B possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Possui um quadro branco, uma tela 

para projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, 

um projetor multimídia com sistema de áudio, 60 carteiras para estudante e 

uma lixeira grande.    

 Sala 413B possui uma área de aproximadamente 80 m², devidamente 

isolada com porta e fechadura com tranca, janelas tipo basculante, climatizada 

e iluminada com lâmpadas fluorescentes. Possui um quadro branco, uma tela 

para projeção, um quadro para avisos, uma mesa com cadeira para professor, 

um projetor multimídia com sistema de áudio, 60 carteiras para estudante e 

uma lixeira grande.    

14.2- Sistema Acadêmico – Lyceum  

Sistema Acadêmico Lyceum é software de gerenciamento das 

atividades acadêmicas, e integra o conjunto de TICs, para assessoramento 

pedagógico, sendo uma plataforma de gestão e controle acadêmico, que 

possibilita aos professores acesso virtual a fim de anexarem materiais virtuais, 

tais como planilhas, arquivos de texto, mensagens, imagens, links, para acesso 

direto pelo aluno. Além disso, o sistema Lyceum permite a comunicação entre 



289 

 

professores e alunos, a visualização de histogramas de notas, lançamento de 

notas, geração de boletos, consultas sobre dados financeiros, entre outros 

(PDI, 2014-2018). 

Portanto, o controle das Atividades Acadêmicas é realizado por meio 

do Sistema acadêmico Lyceum, no qual a secretaria setorial  do curso de 

Odontologia, tem acesso direto a situação acadêmica no que diz respeito à 

regularidade de matrícula, controle de frequência e lançamento de notas 

relativo ao desempenho das atividades acadêmicas. 

O corpo docente, por meio de acesso professor on-line, por sua vez 

tem comunicação direta com os alunos, por meio deste sistema, dentro da 

rotina de suas disciplinas, postagem de plano de ensino, agenda de aulas, 

cronogramas, conteúdos, avaliações e todos as demais informações que a 

disciplina e os alunos necessitem.   

14.3- Condições de Acessibilidade às Instalações do Curso de 

Odontologia 

A adequação da acessibilidade no curso de Odontologia recebeu 

orientações técnicas do Núcleo de Acessibilidade Institucional localizado na 

sala 311 do bloco B. 

O curso de Odontologia, na rotina de seu funcionamento integral, 

com secretaria setorial, salas de aula, laboratórios de ensino, de habilidades e 

especialidades  utiliza  os Blocos B e C, do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA.  Estes blocos possuem rampa de acesso principal comum, 

em sua parte frontal sinalizadas com piso tátil interligando os 2º, 3º e 4º 

andares. Todos os banheiros e bebedouros são adequados para pessoas 

portadora de deficiência (NBR 9050). Todas as dependências tem acesso livre 

para circulação de cadeirantes. 

 1º Pavimento (térreo) – estão localizados os laboratórios de 

especialidades COE (Clínicas A e B), CME, escovódromo, clínica de 

transmissão simultânea e auditório e brinquedoteca. Este espaço tem entrada 

direta pelo estacionamento, sem barreiras físicas para deficientes. Os balcões 

de atendimento da recepção são rebaixados. Os PTOs são adequados para o 
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atendimento de deficientes e para que acadêmicos cadeirantes possam realizar 

o atendimento. A área do expurgo e escovódromo possuem pias rebaixadas. 

Há elevador de acesso ao 2º pavimento, diretamente ao CDI.  

 2º Pavimento – estão localizados os laboratórios de ensino de 

Microbiologia e Imunologia, Microscopia I e II, de Habilidades, o laboratório de 

especialiadade CDI e dá acesso a Praça de Alimentação. Os laboratórios 

possuem mesa rebaixada ou rampa de acesso às bancadas para acesso do 

acadêmico portador de deficiência física. O corredor está sinalizado com piso 

tátil e tem acesso a rampas externas.  

 3º Paviemento – estão localizados os laboratórios de ensino de 

Anatomia Humana I, II e III e Química I, II e III. Os laboratórios rampa de 

acesso as bancadas para acesso do acadêmico portador de deficiência física. 

O corredor está sinalizado com piso tátil e tem acesso a rampas externas.  

 4º Pavimento – estão localizadas a secretaria setorial, salas de aula e 

Diretório Acadêmico. A secretaria setorial possui balcão rebaixado para 

atendimento dos acadêmicos e comunidade. As salas de aula possuem 

carteiras para não destro, cadeiras para obeso (NBR 9050) e mesa de apoio 

para cadeirantes, caso necessário. O corredor está sinalizado com piso tátil e 

tem acesso a rampas externas.  

14.4 – Laboratórios de Ensino 

São laboratórios multidisciplinares com objetivo de  abordar os diferentes 

aspectos anatômicos, histológicos, celulares, moleculares e bioquímica do 

corpo humano de maneira excelente. Estes laboratórios estão localizados no 

Bloco C sendo, laboratórios Multidisciplinares de Química e Almoxarifado de 

Química. Laboratórios de Anatomia Humana e Sala de Formalização. 

Laboratório de microbiologia e Imunologia e Laboratórios de Microscopia. Estes 

laboratórios estão descritos a seguir. 

14.4.1- Laboratórios Multidisciplinares de Química 

Os Laboratórios Multidisciplinares de Química localizam-se no Bloco 

C, Piso 3 sendo constituído pelas seguintes salas: laboratório multidisciplinar 

de química I (sala 306), laboratório multidisciplinar de química II (sala 304), 
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laboratório multidisciplinar de química III (sala 303) e almoxarifado de química 

(sala 305) (Imagem 24). 

    
Imagem 23 – Laboratórios Multidisciplinares de Química I, II e III 

Estes laboratórios possuem bancadas de trabalho, bancos, quadro, 

escaninho para acadêmicos, pias, vidrarias e utensílios diversificados como 

beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, 

cálices de vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas, balões de fundo chato e 

fundo redondo, condensadores diversos, extratores, funis de separação, funis 

de vidro, funis de Buchner, dessecadores de vidro, pissetas plásticas de 

500mL, pêras p/ pipetas, pipetadores, vidro relógio, placa de petri, cadinhos, 

gral e pistilo, bastões de vidro, tripés com telas de amianto, suportes universais 

de bancada, garras, argolas de ferro, bicos de bunsen, frascos diversos para 

reagentes e soluções, colunas de vidro, curvas de destilação, termômetros, 

alças de platina, tenazes, capilares, garras de madeira, espátulas diversas, 

tesouras e reagentes diversos. 

14.4.2- Laboratórios de Anatomia Humana 

Os laboratórios de Anatomia Humana estão localizado no Bloco C 

Piso 3, sendo constituído pelas seguintes salas: laboratório de Anatomia 

Humana I (sala 309), laboratório de Anatomia Humana II (sala 302) e 

laboratório de Anatomia Humana III (sala 311) (Imagem 24).  

   
Imagem 24 – Laboratórios de Anatomia Humana I, II e III 
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O laboratório de Anatomia Humana I possui mesas de inox com 

cadeiras, quadro, escaninho para acadêmicos, pias, armários com vários 

protótipos de anatomia, com ossos do corpo humano e sala de formolização 

anexa onde são armazenadas as peças anatômicas que necessitam de serem 

mantidas em formol. Este laboratório comporta alguns materiais e utensílios 

como faca tipo peixeira, faca tipo açougueiro, alicate comum, tesoura bico 

redondo, tesoura bico reto, pinça hemostática, cabo de bisturi nº 02/nº03, pinça 

dente de rato e pinça anatômica reta; formol 40% e água oxigenada 10%, 

dentre outros. 

O laboratório de Anatomia Humana II possui mesas de inox com 

cadeiras, quadro, escaninho para acadêmicos, pias, protótipos de esqueletos. 

O laboratório de Anatomia Humana III possui mesas de inox com carteira, 

quadro, escaninho para acadêmicos, pias, equipamento de multimídia, ar 

condicionado e protótipos de esqueletos. 

14.4.3- Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

Está localizado no Bloco C (sala 201), com uma área construída de 

79m2 (Imagem 25). Este laboratório possui quadro, escaninho para 

acadêmicos, pias, três bancadas de mármore com cadeiras giratórias, 

vidrarias, materiais e reagentes diversificados tais como: beckers, provetas, 

balões volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, cálices de vidro, 

erlenmeyers, kitassatos, buretas; vidro relógio, placa petri, lâminas e lamínulas, 

funis, gral e pistilo, bastões de vidro, tripés com telas de amianto, óculos de 

proteção, pêras p/ pipetas, pipetadores, pipetas 500ml, termômetros, garras de 

madeira, espátulas diversas, tubos de ensaio, termômetros, tubos p/ coleta de 

sangue a vácuo. Possui ainda alguns kits bacteriológicos e meios de cultura 

para uso diverso nas aulas, tais como: albumina bovina, amoxicilina, Aslotest, 

azitromicina, bactérias liofilizadas, testes chagas, teste colesterol, 

colinesterase, getatest, heparina sódica; HIV teste, óleo mineral, placa Kline c/ 

12 escavações, proteínas totais, pseudomas, reativos, reumatest, Sífilis teste, 

soro para teste em lâminas para tipo sangüíneo, soro fetal bovino, tiras p/ 

oxidase, uréia 500, VDRL estabilizado; Agar diversos, Bile salts, Blood Agar 

base, caldos diversos, Difco diversos, extrato de carne, extrato de levedura, 
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peptonas, triptona e triptose. Vários equipamentos como Agitador de solução 

Phoenix, balanças, Capela de fluxo laminar Quimis, Paquímetro Digital, 

pHMetro de Bancada Quimis, dentre outros.  

 
Imagem 25 – Laboratório de Microbiologia e Imunologia  

 
14.4.4 - Laboratórios de Microscopia  

Os laboratórios de Microscopia estão localizados no Bloco C sendo 

constituído pelas seguintes salas: laboratório de Microscopia I (sala 209) e 

laboratório de Microscopia II (sala 208) (Imagem 26).  

       
Imagem 26 – Laboratórios de Microscopia I e II  

 

O laboratório de Microscopia I possui três bancadas de mármore 

com cadeiras giratórias, quadro, escaninho para acadêmicos, pias, armários de 

madeira para armazenamento de lâminas de histologia, parasitologia e 

hematologia, microscópios Leica Galen III, Projetor Extra gráfico Kodak, 

câmera digital HDMI acoplada ao microscópio e conectados a TV de tela plana 

de 42´´. 

O laboratório de Microscopia II possui três bancadas de mármore 

com mochos giratórios, quadro, escaninho para acadêmicos, pias, Estabilizador 

SMS Revolution III, Lupa Esterioscópica Coleman, microscópios Leica Galen 
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III, Projetor Extra gráfico Kodak, câmera digital HDMI acoplada ao microscópio 

e conectados a TV de tela plana de 42´´ (Imagem 27). 

 
Imagem 27 - Câmera digital HDMI acoplada ao microscópio e conectados a TV de 

tela plana de 42’’ 

   Estes laboratórios comportam ainda alguns materiais, utensílios e 

vidrarias, alfinetes entomológicos, alças de platina, alças de níquel, bacia inox, 

bandejas, cabo bisturi, cálice p/ decantação de fezes, coletor de material 

perfurocortante, lâminas p/ bisturi, lâminas, lamínulas; luvas de procedimento, 

luvas descartáveis, lixeira c/ tampa, microlancetas, panela de alumínio, placa 

de petri, pipetadores automáticos, pinça dente de rato, pinça anatômica, porta 

agulhas, saco p/ lixo hospitalar, tambor de lixo p/ gerenciamento de papeis, 

tambor de lixo p/ materiais contaminados, tubos de ensaio e frascos p/ 

reagentes, dentre outros. 

14.5- Laboratórios de Habilidades Odontológicas  

   Estes laboratórios tem como finalidade capacitar os estudantes de 

Odontologia nas diversas áreas técnicas necessárias para a assistência do 

paciente. Estes laboratórios tem área física, equipamentos, materiais em 

quantidade e diversidade excelentes para a execução de disciplinas a serem 

ministradas nestes espaços (Imagem 28).    
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Imagem 28 – Laboratórios de Habilidades Odontológicas I e II. Simulador de cabeça com 
manequim acoplado.  

14.5.1 - Laboratório de Habilidades Odontológicas I  

                  Está localizado no bloco C, sala 206, climatizada, composto por 

equipamento de multimídia, TV tela plana, bancada para professores, três 

bancadas  de granito para os acadêmicos, equipadas com 40 equipos 

odontológicos completos (seringa tríplice, ponta para alta roração e ponta para 

baixa rotação), pia grande com duas torneiras, quadro com tela branca, mural 

de avisos, 02 box com aparelhos de raios X periapical, duas câmaras escuras 

portáteis e uma automática, lixeiras, 30 simuladores de cabeça para acoplagem 

de manequim odontológico. A sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e 

equipamentos são relativos as atividades laboratoriais das disciplinas de 

Dentistica I, Periodontia I, Endodontia I e II, Prótese I, II e III, Ortodontia e 

Cirurgia I, oferecendo assim condições  de preparação e treinamento do 

acadêmico antes do atendimento clínico  ao paciente. Este laboratório está 

interligado ao laboratório de habilidades odontológicas II por um corredor onde 

se encontram sala de apoio técnico e sala de apoio protético. 

14.5.2 - Laboratório de Habilidades Odontológicas II  

                  Está localizado no bloco C, sala 207, interligado ao laboratório de 

habilidades odontológicas I por corredor onde se encontram sala de apoio 

técnico e sala de apoio protético. Este laboratório é climatizado, composto por 

equipamento de multimídia, TV tela plana, bancada para professores, três 

bancadas  de granito para os acadêmicos, equipadas com 60 equipos 

odontológicos completos (seringa tríplice, ponta para alta rotação e ponta para 

baixa rotação), pia grande com quatro torneiras, lixeiras, mural de avisos, 60 

simuladores de cabeça para acoplagem de manequim odontológico. Dois 

vibradores de gesso, dois recortadores de gesso, um motor de polimento, três 

câmaras escuras, uma prancha fixa e um fogão com duas bocas. A sua 
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estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos são relativos ás 

atividades laboratoriais das disciplinas de Dentistica I, Periodontia I, Endodontia 

I e II, Prótese I, II e III, Ortodontia e Cirurgia I, oferecendo assim condições de 

preparação e treinamento do acadêmico antes do atendimento clínico ao 

paciente. 

14.6- Laboratórios Didáticos Especializados 

Os laboratórios didáticos especializados implantados no curso são 

excelentes, possuem regulamento de funcionamento, utilização e segurança. 

Contam com espaço físico amplo, climatizado e adequado para a quantidade 

de acadêmicos que os frequentam, estão adequados as propostas do currículo, 

garantem acessibilidade plena tanto para o acadêmico quanto para a 

comunidade, recebem apoio técnico, manutenção em equipamentos e contam 

com os insumos necessários para a prestação de serviço de alta qualidade 

para comunidade.  

14.6.1- Centro de Diagnóstico por Imagem  

                  Está localizado no bloco C, sala 205, climatizado, com todas as 

paredes baritadas respeitando os aspectos exigidos pela RDC 304/2006 da 

ANVISA. Conta com área de espera, com entrada pelo corredor do 1º 

pavimento (Imagem 29) e sala de espera com comunicação direta com o 1º 

pavimento (térreo) por meio de elevador em cápsula (Imagem 29). Há 8 boxes 

tipo labirinto (Imagem 30) com aparelhos digitais para radiografias intrabucais 

(periapical, interproximal e oclusal) (FOCUS – Instrumentarium – Finlândia),  01 

box para realização de exames extrabucais e tomografia computadorizada por 

feixe cônico (OP300 – Instrumentarium –Finlândia) (Imagem 31), conta com 

estação de trabalho dotada de mesa, cadeira, terminal de computador, 

interligado a rede e negatoscópio. Laboratório de tratamento de imagens e 

interpretação radiográfica com quatro terminais de computadores (Imagem 32), 

interligados a rede, 3 escaneres digitais para radiografias intrabucais (Imagem 

33) (Express – Instrumentarium – Finlândia) e 2 impressoras DRYVIEW 5700 

laser para imagens digitais (CARESTREAM/KODAK). Nesta sala são 

realizadas as montagens de tomografias computadorizadas para impressão e 

encaminhamento digital (Imagem 32). Tratamento, montagem e impressão dos 
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exames extra e intrabucais digitais e arquivamento digital de todos os exames 

realizados no CDI. A área dos boxes é utilizada pelas disciplinas de Radiologia 

I e II, Pré-Clínica III  e Clínicas Integradas. 

  
Imagem 29 – Salas de Espera CDI 

            
         Imagem 30 – Box tipo Labirinto             Imagem 31 – OP300 – Instrumentarium –Finlândia 
                com parede baritada 

 

          
     Imagem 32 – Laboratório de Tratamento de Imagem e Tomografia Montada e Impressa 
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Imagem 33 – Escaner digital para Radiografias Intrabucais 

 

Há uma área destinada a administração do CDI, sala 204, com 

mesa, cadeiras, três armários com fechadura onde são armazenados os 

matérias de consumo e material bibliográfico das disciplinas relacionadas ao 

diagnóstico. Neste local são realizadas reuniões de discussões de casos 

clínicos com professores e acadêmicos, de condução do atendimento da COE 

e de assessoria aos  trabalhos de pesquisa que envolvam o CDI. É realizado o 

controle e gerenciamento de material de consumo e biossegurança.  

  O CDI, tem como finalidade a execução de aulas práticas nas 

disciplinas de radiologia e diagnóstico, além de realização de exames 

radiográficos e tomográficos intra e extra-bucais em pacientes da Clínica 

Odontológica de Ensino e em pacientes com encaminhamentos externos 

inclusive referenciados pela rede pública de saúde. Contribuí ainda para a 

formação dos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. 

O CDI representa um avanço tecnológico para o curso, comunidade 

e meio ambiente. Os acadêmicos/docentes contam com os equipamentos 

modernos para estudo/trabalho, com tecnologia superior que aguça a 

curiosidade científica culminando em pesquisa, projetos com retorno a 

comunidade.  Com os equipamentos digitais do CDI  é necessária uma menor 

dose de radiação para obtenção da imagem; as imagens podem ser tratadas 

pelos softwares; as imagens são encaminhadas por email, diminuindo o 

consumo do papel. Por se tratarem de imagens digitais não é necessário o uso 

de soluções de revelação e fixação, nem uso de água diminuindo sobremaneira 

o dano ao meio ambiente. 
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 Laboratório de Interpretação Radiográfica 

                  Está localizado no bloco C, sala 203, climatizado, com capacidade 

para 32 acadêmicos (Imagem 34). Está equipado com projetor multimídia 

(Cássio) e tela antirreflexo LCD. Contem 04 bancadas de fórmica com 32 

negatoscópios de bancada individual, todos acompanhados de cadeiras 

giratórias. Armários fechados onde são guardados os materiais didáticos para 

as aulas de radiologia (pranchas e exames radiográficos e tomográficos 

impressos).  

 
Imagem 34 – Laboratório de Interpretação Radiográfica 

 A sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão 

relacionados à interpretação de exames radiográfico, para atividades 

acadêmicas da graduação e pós-graduação da área de Diagnóstico e 

Ortodontia Preventiva.  
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14.6.2 - Clínica Odontológica de Ensino 

                  A Clinica Odontológica de Ensino localiza-se no Bloco B e C sendo 

2.261,24 m2 (Imagem 35) com a seguinte espaços: Recepção da COE, sala de 

digitação, sala de apoio técnico-odontológico, secretaria, almoxarifado, Centro 

de Material e Esterilização, clínica odontológica de transmissão simultânea e 

auditório, escovódromo, Clínica A, Clínica B e centro de distribuição de material 

de apoio às clínicas. 

 
Imagem 35 – Entrada da COE pelo estacionamento 

 Recepção da COE 

           Está localizada na transição entre o Bloco B e C, com acesso 

direto ao estacionamento. É ampla, climatizada, guichês de atendimento 

acessíveis para portadores de necessidades especiais. Tem capacidade de 

receber mais de 100 pacientes por período de atendimento, sentados em  

cadeiras tipo longarinas. Há espaço para cadeirantes e obesos (NBR 9050). Os 

pacientes aguardam atendimento assistindo a TV com vídeos de educação em 

saúde (Imagem 36). Os banheiros e bebedouros estão adaptados para 

pessoas com necessidades especiais. 

 
Imagem 36 – Recepção da COE  
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Contempla espaço da brinquedoteca (Imagem 37) com objetivos de: ser 

espaço para ações educativas em saúde bucal; contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia infantil; possibilitar a escolha de brinquedos 

pelas crianças sem a preocupação com a didatização; oferecer experiências 

que possam favorecer encontros entre pessoas da comunidade; favorecer 

atividades que ajudem o enriquecimento cultural e social entre os usuários; 

permitir um ambiente de observação e de reflexão para que os docentes e 

discentes conheçam melhor as crianças e ajudem a desenvolvê-las; favorecer 

a comunicação e a expressão das vivências da criança com problemas de 

saúde; ajudar na recuperação da criança doente; assessorar profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento na valorização do lúdico, enquanto atividade 

necessária à criança; oferecer um acervo de diferentes materiais lúdicos que 

possam colaborar na formação profissional.  

 
Imagem 37 – Brinquedoteca  

 Sala de Digitação 

        Está localizada na parte posterior da recepção da COE com uma área de 

2,5 m², destinada à lançamentos de procedimentos no sistema  e todo o 

registro eletrônico do movimento de atendimento da Clínica Odontológica de 

Ensino. Possui mesa, cadeira e equipamento de computador interligado a rede. 

 Sala de Apoio Técnico-Odontológico 

      Está localizada no interior da clínica A, com uma área de 4,0 m², e serve de 

apoio logístico para o funcionamento da Clínica, onde os técnicos mantem as 

ferramentas de uso para manutenção dos equipamentos odontológicos, dando 

o suporte necessário para que durante as atividades acadêmicas de 

atendimento, qualquer pane pode ser atendida de pronto.  
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 Secretaria da COE 

           Localizada no bloco C, pavimento Térreo, anexa a recepção da COE, 

conta com mesa, cadeiras fixas, terminal de computador interligado à rede. 

Sala destinada a apoiar os coordenadores de clínicas e realizar a organização 

da COE. 

 

 Almoxarifado 

             Localizado no bloco C, 1º pavimento (térreo), sala 100, conta com 

mesa tipo escritório, com terminal de computador interligado à rede, cadeiras 

fixas, um armário com porta e tranca, um claviculário comportando  as chaves 

de uso das dependências da COE. Sala equipada com paletes e prateleiras, 

destinada a receber, manter e distribuir os insumos de uso na COE. 

 

 Centro de Material e Esterilização (CME) 

Está localizado no Bloco C, anexo a clínica A, contando com o área 

de expurgo com 10 pias, sendo que há pia com acesso a cadeirante. Área de 

recebimento de mateiral contaminado, porém limpo. Área de esterilização. Área 

de armazenamento e distribuição do material (Imagem 38). 

 
Imagem 38 – Área de Armazenamento e Distribuição do Material - CME 

No CME, há mesa de escritório, cadeiras, escaninho, bancada para 

trabalho, duas autoclaves universais de 500 litros, prateleiras de 

acondicionamento de materiais esterelizados e insumos necessários ao bom 

funcionamento do setor. 

 Clínica Odontológica de Transmissão Simultânea e Auditório 
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Está localizada no corredor de transição dos blocos B e C. A clínica 

conta com bancada de granito e pia. Está equipada com cadeira odontológica, 

unidade auxiliar, equipo completo, foco refletor de LED (Modelo SV 400 - 

SAEVO) e mocho à gaz. Câmera intraoral e tela. Possui espaço suficiente para 

montagem de equipamentos de filmagem profissionais para transmissão de 

procedimentos odontológicos para o auditório (Imagem 39). 

 
Imagem 39 – Atendimento na Clínica de Transmissão Simultânea  

No auditório há 40 cadeiras do tipo longarinas e espaço para 

cadeirantes  (NBR 9050). Há TV led, 50´ para transmissão dos procedimentos 

realizados na clínica odontológica de transmissão simultânea (Imagem 40). 

 
Imagem 40 – Acadêmicos Observando o Atendimento do Paciente  

 

 Escovódromo 

O escovódromo está localizado no Bloco C, sala 202, sendo 

equipado com  01 bancada de granito com pias e torneiras e uma pia rebaixada 

para cadeirantes, além de espelhos em toda a extensão das pias. Este espaço 

é utilizado junto aos pacientes da COE com os objetivos de orientar e 

supervisionar escovação em  pacientes das clínicas odontológicas de ensino; 
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executar o procedimento de evidenciação de biofilme e realizar escovação 

supervionada; motivar a manutenção da higiene bucal; promover ações de 

prevenção em saúde bucal; demonstrar higienização de bebês e crianças para 

os cuidadores; realizar ações de autoexame da boca; orientar e supervisionar 

higiene de próteses dentárias; realizar ações de prevenção ao uso de tabaco e 

álcool;  instruir sobre dieta saudável, bem como ser local de orientação do 

acadêmico pelo docente nas ações acima. 

 

 Clínica A 

Está localizada no Bloco C, 1º pavimento (térreo). Está montada com 70 

consultórios odontológicos novos de alto padrão de ergonômia, tecnologia e 

design - modelo G3 Syncrus, Gnatus - com cadeira odontológica, unidade 

auxiliar, equipo completo, foco refletor de LED e mocho à gaz (Imagem 41).  Os 

equipamentos estão montados em boxes individualizados, propiciando conforto 

e individualidade de atendimento dentro de um ambiente coletivo. Clínica A 

possui, ainda, uma farmácia de apoio com insumos odontológicos, que suprem 

a demanda de atendimento. Possui ainda 05  aparelhos de raios-X, montados 

em boxes separados e devidamente preparados para a radioproteção (RDC 

304/2006), tanto do paciente quanto dos acadêmicos que os manuseiam. Sua 

estrutura gera uma capacidade de atendimento, por parte dos acadêmicos, de 

70 pacientes de maneira simultânea, sob a supervisão da equipe de 

professores, e atende a demanda do curso nas necessidades das disciplinas 

clínicas, como: Dentística, Periodontia, Endodontia, Odontopediatria, 

Ortodontia, Diagnóstico, Estomatologia, Oclusão, Cirurgia, além de contribuir 

para o atendimento dos diversos estágios clínicos do curso. 
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Imagem 41 – Clínica A 

 
 
 

 Clínica B 

A clínica B é dividida em clínica B1 e Clínica B2. 

 Clínica B1 

Está localizada no Bloco C, sala C-102, 1º pavimento (térreo). Está montada 

com 15 equipamentos odontológicos completos compostos de cadeira 

odontológica, unidade auxiliar, refletor com lâmpada halógena, equipo com 

seringa tríplice, ponta para alta rotação e ponta para baixa rotação, aparelho 

fotopolimerizador com lâmpada halógena. Os equipamentos são montados em 

forma de box individualizado, propiciando conforto e individualidade de 

atendimento dentro de um ambiente coletivo. A clínica B1 possui, ainda, uma 

farmácia de apoio com insumos odontológicos, que suprem a demanda de 

atendimento. Possui 01  aparelho de raios-X, montado em boxes separado e 

devidamente preparado para a radioproteção (RDC 304/2006), tanto do 

paciente quanto dos acadêmicos que os manuseiam. Sua estrutura gera uma 

capacidade de atendimento, por parte dos acadêmicos, de 15 pacientes de 

maneira simultânea, sob a supervisão da equipe de professores, e atende a 

demanda do curso nas necessidades das disciplinas clínicas, como: 

Odontopediatria, Ortodontia, Diagnóstico, Estomatologia, Oclusão, Cirurgia, 

além de contribuir para o atendimento dos diversos estágios clínicos do curso e 

cursos de Pós- graduação. 

 Clínica B2 
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Está localizada no Bloco C, sala 103, 1º pavimento (térreo). Está montada com 

15 equipamentos odontológicos completos compostos de cadeira odontológica, 

unidade auxiliar, refletor com lâmpada halógena, equipo com seringa tríplice, 

ponta para alta rotação e ponta para baixa rotação, aparelho fotopolimerizador 

com lâmpada halógena. Os equipamentos são montados em forma de box 

individualizado, propiciando conforto e individualidade de atendimento dentro 

de um ambiente coletivo. A clínica B2 possui, ainda, uma farmácia de apoio 

com insumos odontológicos, que suprem a demanda de atendimento. Sua 

estrutura gera uma capacidade de atendimento, por parte dos acadêmicos, de 

15 pacientes de maneira simultânea, sob a supervisão da equipe de 

professores, e atende a demanda do curso nas necessidades das disciplinas 

clínicas, como: Odontopediatria, Ortodontia, Diagnóstico, Estomatologia, 

Oclusão, Cirurgia, além de contribuir para o atendimento dos diversos estágios 

clínicos do curso e cursos de Pós- graduação. 
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O Projeto Pedagógico do Curso é avaliado a medida em que se 

verifica o alcance e a efetivação do que está proposto enquanto projeto de 

formação para o futuro egresso profissional cirurgião-dentista. 

 Procedimentos de avaliação do projeto pedagógico do curso 

O Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA tem sido elaborado, trabalhado, 

pensado de forma coletiva não por uma exigência legal, mas sim como 

norteador das ações a serem efetivadas, avaliadas e reavaliadas para o 

alcance de êxito na formação. 

A avaliação do PPC é realizada pelo NDE, corpo docente, corpo 

discente e SEA. Para além, a avaliação do PPC se pauta em diferentes ações 

temporais, como: 

 Diariamente – relatos de acadêmicos, docentes, colaboradores quanto ao 

funcionamento do curso, com encaminhamentos de dados e registros nas 

pastas dos acadêmicos, ou ocorrência escolar, ou comunicação via e-mail 

com docentes e colaboradores. 

 Semanalmente – reuniões do NDE para avaliação das demandas levantadas 

pelos acadêmicos, docentes, colaboradores, o que repercute na avaliação 

do PPC, também como ponto central de discussão pelo NDE. 

 Bimestralmente – reuniões para análise do desempenho acadêmico que 

configura espaço de discussão do projeto pedagógico do curso, à medida 

que se repensa caminhos para a formação dos acadêmicos em questão. 

 Semestralmente – análise do PPC utilizando o instrumento de avaliação de 

cursos disponibilizados pelo INEP. Reuniões para fechamento do semestre e 

planejamento do próximo semestre revendo as questões norteadoras do 

PPC para este planejamento.  

Como ponto inicial para avaliação do PPC são tidas como “perguntas de 

partidas” previstas na literatura (Vasconcellos, 2006, p.200): 
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 Ações concretas: foram executadas todas as ações concretas propostas 

pelo projeto? 

 Atividades permanentes: foram realizadas? Estavam de acordo com as 

necessidades do grupo? 

 Linhas de ação: ajudaram a caminhada? Até que ponto foram vivenciadas? 

 Determinações: foram cumpridas? Ajudaram a construir uma prática 

transformadora? 

 Análise das necessidades: em que medida foram cumpridas? Quais 

permanecem? Precisam ser melhor definidas, detalhadas? Que novas 

necessidades estão colocadas? 

 Análise do marco referencial: ajudou a iluminar a prática? Há necessidade 

de se rever algum ponto?  

 Metodologia de elaboração do Projeto: observar o princípio da autocorreção 

e o poder do diagnóstico para permitir alterações das fragilidades 

detectadas.  
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Apêndice 1 – Regulamento do Colegiado de Curso 

 

Fixa as atribuições e o funcionamento do 
Colegiado de Curso do curso de 
Odontologia do Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

 

SEÇÃO I 

 

Do Conceito do Colegiado de Curso 

Art. 1.º O Colegiado de Curso (CC) é um órgão que funciona como núcleo complementar de 

tomada das decisões peculiares ao curso, procurando estabelecer as metas e as estratégias 

condizentes com a realidade circundante. Tem por finalidade acompanhar a implementação do 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), propor alterações dos currículos plenos, discutir temas 

ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso e apreciar propostas 

encaminhadas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

Do Objetivo 

Art. 2.º Orientar quanto à composição, atribuições e funcionamento do Colegiado do Curso de 

Odontologia do Centro Universitário de Anápolis - UniEvangélica. 

 

SEÇÃO ΙI 

 

Da Composição do Colegiado de Curso 

Art. 3.º O Colegiado de Curso é constituído:  

I. Da Direção do Curso de Odontologia, na presidência;  

II. Dos professores que compõem o (NDE); 

III.  De todo o corpo docente do curso; 

IV. De, no mínimo, 1 (um) representante discente de cada período do curso, com 

seu respectivo suplente, estando todos regularmente matriculados no curso; 

V. De, no mínimo, 1 (um) representante administrativo da secretaria setorial e/ou 

da Clínica Odontológica de Ensino (COE); 

VI. De, no mínimo, 1 (um) representante da comunidade civil organizada. 

 

§ 1.º A ausência de determinada classe de representantes não impede o 

funcionamento do colegiado (Art. 4.º, Inciso VI, § 3.º do Regimento Geral do Centro 

Universitário de Anápolis). 

§ 2.º Pode o colegiado convidar, por intermédio da presidência, para participar de 

reuniões, pessoas cuja presença contribua para deliberação do assunto em pauta, sem direito 

a voto (Art. 4.º, Inciso VI, § 5.º do Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis). 

 

 

SEÇÃO III 

 

Das Atribuições do Colegiado de Curso 

 Art. 4.º Compete ao CC:  

I. Auxiliar a Coordenação de Curso na implantação, execução e avaliação do 

PPC; 

II. Acompanhar, avaliar e deliberar sobre alterações curriculares; 

III. Analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, 

compatibilizando-os ao PPC; 
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IV. Auxiliar a Coordenação de Curso no planejamento de ensino;  

V. Discutir e aprovar normas e regulamentos propostos pelo NDE; 

VI. Propor e apoiar a promoção de eventos científicos do curso;  

VII. Promover a identificação e sintonia com os demais cursos da Instituição; 

VIII. Acompanhar e orientar os docentes do curso nas questões didático 

pedagógicas;  

IX. Apresentar e analisar proposta para aquisição de material bibliográfico e de 

apoio didático-pedagógico 

X. Zelar pelo fiel cumprimento dos dispositivos estatutários, regimentais e demais 

regulamentos e normas do Centro Universitário de Anápolis; 

XI. Auxiliar a Coordenação de Curso nas avaliações relacionadas aos processos 

de regulação do curso; 

XII. Valorizar as análises dos processos pedagógicos inerentes ao 

desenvolvimento do curso e que conduzam à excelência nas avaliações 

institucionais. 

XIII. Dar suporte à Coordenação de Curso na tomada de decisões relacionadas às 

atribuições desta, sempre que solicitado;  

 

Das atribuições do(a) Presidente do Colegiado de Curso  

Art. 5.º São atribuições do(a) Presidente do CC:  

I. Convocar e presidir as reuniões;  

II. Aprovar a ata das reuniões anteriores, homologando-as no CC;  

III. Elaborar a pauta das reuniões, com assuntos de interesse do curso ou 

encaminhados pelos membros do CC ou docentes e técnico-administrativos 

vinculados ao curso; 

IV. Exercer o voto de desempate (ou de qualidade);  

V. Constituir comissões;  

VI. Baixar atos visando à organização interna;  

 

SEÇÃO IV 

 

Do Funcionamento do Colegiado de Curso 

Art. 6.º O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do Presidente, de acordo com 

calendário estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente. 

 

§ 1.º As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas e delas constará a Ordem do Dia (pauta).  

§ 2.º Em caso de urgência o prazo de convocação poderá ser reduzido a critério da 

Presidente do Colegiado.  

§ 3.º Ocorrerão, no mínimo, 4 (quatro) reuniões ordinárias por semestre. 

 

Art. 7.º As reuniões funcionarão com 2/3 (dois terços) dos seus membros. Constatada a falta de 

quorum, o início da sessão fica transferido para 15 (quinze) minutos e, após esse prazo, 

funcionará com qualquer número de participantes (Art. 4.º, Inciso VI, § 2.º do Regimento Geral 

do Centro Universitário de Anápolis). 

 

Art. 8.º O Colegiado do Curso levará em consideração a maioria simples de votos.  

§ 1.º A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira forma 

sempre que uma das duas outras não seja solicitada.  

§ 2.º Terão direito a voto todos os componentes do CC.  
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§ 3.º Nas decisões em que exista benefício para um dos membros, o beneficiado não 

poderá votar.  

§ 4.º O(a) Presidente do Colegiado terá somente o voto de qualidade (de desempate).  

§ 5.º Não serão admitidos votos por procuração (Art. 4º, Inciso VI, § 6º do Regimento 

Geral do Centro Universitário de Anápolis). 

 

Art. 9.º De cada sessão do CC lavra-se a ata, que, depois de votada e aprovada, é assinada 

pelo(a) Presidente, pelo(a) Secretário e pelos(as) presentes. 

§ 1.º As reuniões do CC serão secretariadas por um de seus membros, designado 

pelo(a) Presidente. 

§ 2.º As atas do CC, após sua aprovação serão arquivadas na Coordenação do Curso, 

com livre acesso aos membros do colegiado. 

 

Art. 10 As decisões do colegiado podem, de acordo com a natureza, assumir a forma de 

resoluções ou instruções normativas a serem baixadas pelo(a) Presidente (Art. 5.º, Inciso VI, 

Parágrafo único do Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis). 

 

SEÇÃO V 

 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 11. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Presidente do Colegiado.  

Art. 12. O presente regulamento terá vigência a partir da sua homologação pelo Conselho 

Acadêmico Superior (Art. 4.º, Inciso VI, § 1.º do Regimento Geral do Centro Universitário de 

Anápolis). 

 

Anápolis, fevereiro de 2017. 

 

Profª. M.e Cristiane Martins Rodrigues Bernardes 
DIRETORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
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Apêndice 2 – Fluxograma de Articulação de Conteúdos Intradisciplinar e Interdisciplinar 
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Apêndice 3 – Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Experiência Docente  

 

 
Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA 

Curso de Odontologia 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA 
DOCENTE E DISCENTE – NAPEDD DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 
CAPÍTULO I 

DO NAPEDD E SUAS FINALIDADES 
 
 Art. 1º O Núcleo de Apoio PsicoPedagógico e Experiência Docente (NAPEDD) é um serviço de 
apoio psicopedagógico ao Discente, sendo um órgão suplementar subordinado à diretoria do 
curso de Odontologia, que tem por finalidade:  
 
I – promover a autopercepção dos discentes, buscando apoiá-los com o primeiro atendimento, 
em casos de conflitos emocionais e baixo desempenho acadêmico, provenientes da natureza 
do curso. 
 
II – acautelar os conflitos que possam ter interferência em suas vidas acadêmicas. 
 
III – prestar orientação psicopedagógica aos acadêmicos do curso de Odontologia a fim de 
buscar auxiliá-los em seus conflitos emocionais com consequências desfavoráveis ao 
aproveitamento letivo.  
 
IV – analisar o desempenho acadêmico e a aprendizagem do discente, atuando com 
orientação acadêmica e apoio educacional junto às dificuldades identificadas e apresentadas 
pelos discentes. 
 
V – estabelecer um canal de comunicação com os docentes visando medidas de apoio aos 
discentes.  
 
Art. 2º O NAPEDD tem por premissa o atendimento interdisciplinar, sendo o núcleo composto 
por: psicólogo, pedagogo e professores do curso de Odontologia.  
 
Art. 3º A equipe do NAPEDD deve realizar duas reuniões por semestre, de caráter ordinário e 
extraordinárias quando necessário, com o objetivo de discutir os casos e o desempenho dos 
acadêmicos, buscando a interdisciplinaridade e a educação permanente.  
 
Art. 4º A equipe do NAPEDD poderá ainda promover atividades de educação permanente  
para os seus integrantes, ou ainda,voltadas para o colegiado do curso.  
 
Art. 5º O NAPEDD está sediado no Bloco C, piso 4, sala 411 (401 e 402), do Centro 
Universitáriode Anápolis – UniEVANGÉLICA. 
 

CAPÍTULO II 
DAS COORDENAÇÕES DO NAPED E SEUS MEMBROS 

 
Art. 6º O NAPEDD será liderado pela coordenação pedagógica e psicopedagógica do curso de 
Odontologia, e composto por coordenadores de todas as áreas temáticas do curso, a saber: 
Básica; Diagnóstico; Dentística; Periodontia; Endodontia; Cirurgia; Prótese Dentária; 
Orientação Profissional; Saúde Coletiva; Ciclo de vida e diferentes áreas de atuação; Clínica.  
 
Art. 7º Aos Coordenadores da Área Pedagógica e Área Psicopedagógica do NAPEDD 
compete:  
 
 I – cumprir e fazer cumprir as normas adotadas pelo curso; 
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II – apoiar e acompanhar a realização das atividades do NAPEDD;  
 
III – Consolidar o relatório semestral entregue pelas áreas temáticas do curso quanto às 
atividades do NAPEDD a Diretora do curso; com análise estatística descritiva, informando 
sobre tipos de demanda, atendimentos realizados, e atividades desenvolvidas;  
 
IV –aprovar os horários dos atendimentos a demanda dos discentes;  
 
V –zelar pela realização das reuniões ordinárias e extraordinárias quando necessário para 
análise do desempenho acadêmico; 
 
VI – desempenhar as demais funções não especificadas neste Regulamento, mas que forem 
de sua competência ou por delegação dos órgãos superiores.  
 
Art. 8º Aos membros do NAPEDD compete:  
 
I – cumprir e fazer cumprir as normas adotadas pelo curso; 
 
II – realizar as atividades do NAPEDD mediante orientação da coordenação pedagógica e 
psicopedagógica;  
 
III – elaborar relatório pós-verificação de aprendizagem e semestral entregue pela área 
temática do curso, de sua responsabilidade, quanto às atividades do órgão as Coordenações 
da área pedagógica e área psicopedagógica; com análise estatística descritiva, informando 
sobre tipos de demanda, atendimentos realizados, e atividades desenvolvidas;  
 
IV –participar das reuniões ordinárias para análise do desempenho acadêmico; 
 
V –desempenhar as demais funções não especificadas neste Regulamento, mas que forem de 
sua competência ou por delegação dos órgãos superiores. 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 8º Os atendimentos aos acadêmicos serão realizados de segunda à sexta-feira, em 
horários fixados junto a coordenação pedagógica e psicopedagógica pelos coordenadores de 
área. Os acadêmicos podem procurar os coordenadores de área no horário fixado que se 
adeque melhor a sua disponibilidade, independente de qual área se encontra com baixo 
desempenho acadêmico. 
 
Art. 9º O agendamento será feito na secretaria setorial do Curso de Odontologia, quando não 
estiver coordenador presente no momento. 
 
Art. 10 As demandas serão classificadas em: espontânea ou notificação, sendo que a inserção 
do acadêmico ocorrerá por iniciativa própria, por encaminhamento de professores, por 
coordenadores das áreas temáticas do curso, ou ainda, por solicitação de familiares do 
discente.  
 
Art. 11 O processo de apoio ao discente feito pelo NAPEDD consiste na elaboração de um 
plano de estudo que poderá ser discutido nas reuniões ordinárias do desempenho acadêmico 
desenvolvidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e NAPEDD.  
 
Art. 12 O procedimento da elaboração do plano de estudo inclui orientação psicopedagógica, 
mediante escuta qualificada, preenchimento da ficha de acolhimento caso consentido pelo 
acadêmico(a) e aplicação de questionário de autopercepção do(a) acadêmico(a)para 
orientação quanto a organização para o estudo, e/ou encaminhamento para psicoterapia.  
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Art. 13 Os atendimentos poderão ser individuais e/ou em grupo, podendo ser estendidos a 
reuniões com os pais, diretórios, lideranças de grupos esportivos e colegiado de curso de 
acordo com a demanda.  
 
Art. 14 Os procedimentos adotados serão registrados mediante autorização do discente na 
folha de registro das orientações dadas que será entregue ao acadêmico e outra cópia será 
arquivada na pasta do mesmo. 
 
Art. 15 Quando necessário, poderá haver encaminhamento para atendimento especializado 
fora da instituição, mediante comunicação ao discente e seu responsável.  
 
Art. 16 O NAPEDD abordará prioritariamente os discentes com notas inferiores a sessenta (60) 
nas Verificações de Aprendizagem (V.A.), cabendo ao acadêmico aceitar ou não a conduta 
proposta (plano de estudo ou encaminhamento para psicoterapia).  
 
I. Os docentes ao lançarem a frequência e nota dos acadêmicos no Sistema Acadêmico 
Lyceum levantarão considerações individuais sobre o(a) acadêmico(a) que apresentar baixo 
desempenho e sobre as disciplinas dos quais são responsáveis (notas inferiores a sessenta – 
60), a fim de disponibilizar para análise do coordenador das áreas temáticas do curso, e aos 
coordenadores das áreas pedagógica e psicopedagógica juntamente ao NDE. 
 
II. O discente receberá uma notificação por área contendo uma proposta de encontro no 
NAPEDD com data e horário a serem agendados por ele na secretaria setorial do curso de 
Odontologia, quando não estiver coordenador presente no momento.. 
 
III. Ao (a) acadêmico (a) que aderir a proposta do NAPEDD será reiterado o horário do 
coordenador de área e a presença de monitores na(s) disciplina(s) com fragilidade(s) para 
aprendizagem entrepares e acompanhamento pelo coordenador de área, durante o horário de 
coordenação. O(a) acadêmico(a) será orientado(a) a procurar o coordenador de área em caso 
de questionamentos após estudo realizado. 
 
IV. O questionamento do(a) acadêmico(a) durante o horário de coordenação será registrado e 
arquivado nas pastas de coordenação e pasta do(a) acadêmico(a). Também assinará lista de 
presença, para fins de documentação. 
 
Art. 17 As atividades do NAPEDD deverão ser divulgadas no início de cada semestre letivo, no 
curso “Introdução a Educação Superior no Curso de Odontologia”, pelos integrantes do 
NAPED, coordenadores e secretários do curso de Odontologia.  
 

CAPITULO IV 
DAS DIRETRIZES 

 
 Art. 18 As atividades de apoio aos estudantes terão como base as seguintes diretrizes:  
 
I. oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções para situações 
problemáticas subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem frequentemente para 
a eclosão de desajuste emocional, com reflexo negativo no escolar desempenho acadêmico, 
resultando muitas vezes na desistência e/ou evasão. 
 
II. atuar sobre os desajustes e dificuldades emocionais do acadêmico e fornecer-lhe o suporte 
necessário à boa execução de suas atividades acadêmicas. 
 
III. suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção profissional, que 
frequentemente se fazem refletir no desempenho acadêmico e na saúde mental do estudante.  
 
IV. identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos portadores de deficiências, 
temporárias ou permanentes, adequando os espaços e equipamentos do curso e qualificando o 
pessoal técnico-administrativo para melhor atendê-los.  
 
V. resguardar o sigilo e a ética em todas as atividades do NAPEDD. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
Art. 19 As disposições deste Regulamento serão complementadas por normas baixadas pela 
Direção do curso de Odontologia.  
 
Art. 20 Este Regulamento poderá ser alterado, no todo ou em parte, pelas Coordenações do 
NAPEDD e Direção do curso de Odontologia e com posterior aprovação pelo Núcleo Docente 
Estruturante (NDE).  
 
Art. 21 Este Regulamento entrará em vigor no ano letivo de 2015.  
 
 

Anápolis, 20 de outubro de 2015.  
 

 
Profª. M.e Cristiane Martins Rodrigues Bernardes 

Diretora do Curso de Odontologia   
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Apêndice 4 – Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado  

 

Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA 

Curso de Odontologia 

Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado 

Fixa normas do Estágio Curricular Supervisionado do 

curso de Odontologia do Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

 

TÍTULO I 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ODONTOLOGIA 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO DE ESTÁGIO 

Art. 1° O estágio curricular supervisionado do curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA é parte importante do processo ensino-

aprendizagem e perpassa os níveis de atenção à saúde. Os estágios abrangem a promoção e 

a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 

redução de danos, e a manutenção da saúde
41

. É desenvolvido de forma articulada e com 

complexidade crescente ao longo do processo de formação
42

 nas disciplinas Pré-Clínica, 

Clínica Integrada, Clínica de Diagnóstico, Odontohebiatria, Odontogeriatria, Odontologia do 

Trabalho, Odontologia Hospitalar, Odontologia Pediátrica I e II, Ortodontia Preventiva I e II, Pré-

Internato Odontológico, Internato Odontológico e Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas 

de Saúde. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º Este regulamento tem por objetivo geral normatizar os estágios curriculares 

supervisionados realizados no curso de Odontologia. 

Art. 3º Este regulamento tem por objetivos específicos: 

                                                           
41

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da União. Seção 1. nº 204, segunda-
feira, 24 de outubro de 2011. Disponível em:< 
http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria2488_21_10_11.pdf>. Acesso em: 26 dez. 
2011. 
42

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução 

CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Odontologia. 
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I. Contribuir para a formação de cirurgiões dentistas em conformidade com o perfil do 
egresso constante no Projeto Pedagógico do curso. 

II. Proporcionar ao acadêmico uma visão da profissão, dentro de uma realidade atual, 
mediante o desenvolvimento da proposta curricular das disciplinas envolvidas: Pré-
Clínica, Clínica Integrada, Clínica de Diagnóstico, Odontohebiatria, Odontogeriatria, 
Odontologia do Trabalho, Odontologia Hospitalar, Odontologia Pediátrica I e II, 
Ortodontia Preventiva I e II, Pré-Internato Odontológico, Internato Odontológico e 
Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde. 

III. Permitir a articulação do conhecimento adquirido ao longo do curso, em um cenário 
prático.  

IV. Oportunizar a aquisição de experiência pré-profissional, com a qual o estagiário 
vivencia a atuação de sua profissão, por meio de atendimento de pacientes nos 
espaços clínicos e ações nos âmbitos individual e coletivo na Clínica Odontológica de 
Ensino, em instituições privadas conveniadas e em unidades referentes ao Sistema 
Único de Saúde. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PRÉ-REQUISITOS 

Art. 4° Para realizar as atividades de estágio curricular supervisionado o acadêmico 

deve: 

I. Estar regularmente matriculado. 

II. Ter sido aprovado em disciplinas que são pré-requisitos. 

III. Estar vacinado contra hepatite B; DT adulto (tétano e difteria); MMR tríplice viral 
(rubéola, caxumba, sarampo), BCG (tuberculose) mediante a apresentação do cartão 
de vacinação. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Art. 5º As atividades de estágio clínico devem estar vinculadas às normas da Clínica 

Odontológica de Ensino, previstas no Manual de Normas e Rotinas para o Atendimento Clínico 

no Curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, nas 

instituições privadas conveniadas e em unidades referentes ao Sistema Único de Saúde e ao 

seu respectivo plano de ensino. 

Art. 6º As atividades de saúde coletiva devem estar vinculadas às normas previstas no 

Manual do Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde para ações desenvolvidas 

nas unidades referentes ao Sistema Único de Saúde e ao seu respectivo plano de ensino. 

 

CAPÍTULO V 

DOS LOCAIS 

Art. 7º Os estágios são realizados na Clínica Odontológica de Ensino do curso de 

Odontologia do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, nas Instituições privadas 

conveniadas e em unidades referentes ao Sistema Único de Saúde. 

CAPÍTULO VI 
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DOS HORÁRIOS 

Art. 8º As atividades de estágio devem seguir os horários de funcionamento do curso de 

Odontologia. 

CAPÍTULO VII 

DAS AVALIAÇÕES  

Art. 9º A avaliação das atividades de estágio clínico é composta por nota teórica e nota 

prática.  

Art.10 A nota prática do estagiário é realizada pelos professores supervisores, de 

acordo com as observações registradas durante a atividade clínica.  

§1º As notas individuais dos estagiários em atividades de estágio clínico serão diárias. 

O resultado da avaliação do estagiário será expresso por uma nota diária. As atividades são 

pontuadas quanto à nota técnica e à nota atitudinal. Na definição da nota as diversas áreas em 

atividades de estágio clínico terão a mesma importância no processo avaliativo. 

§2º Na composição da nota final por média de verificação de aprendizagem será 

inserida a produtividade quanto aos procedimentos clínicos. A produtividade do aluno será 

avaliada nas disciplinas: Clínica Integrada III (6º período), Clínica Integrada IV (7º período) e 

Clínica Integrada V (8º período). O número de procedimentos especificados nos portfólios de 

avaliação clínica das diferentes áreas (diagnóstico, periodontia, dentística, cirurgia, endodontia, 

prótese) será utilizado para gerar a nota de produtividade do acadêmico. Uma nota de 

produtividade igual a 60 (sessenta) será atribuída para o acadêmico que realizar 01 (um) 

procedimento por dia de atendimento clínico a pacientes, previsto no plano de ensino da 

disciplina. Tendo como base para cálculo da produtividade a realização de 01 (um) 

procedimento por dia de atendimento clínico a pacientes, requerendo do acadêmico que realize 

mais de 01 (um) procedimento por dia, para que se proporcione e atinja 100 (cem) pontos.  

Art. 10º A avaliação prática do estagiário é realizada pelos professores supervisores, de 

acordo com as observações registradas durante as atividades de saúde coletiva. O resultado 

da avaliação do estagiário em saúde coletiva será expresso por uma nota diária referente à 

prática de estágio e, ao final, será avaliado o diário de campo e a apresentação prática de 

estágio. 

Art. 11 Na avaliação das atividades de estágio clínico , o acadêmico será arguido 

quanto ao conhecimento teórico, com caráter permanente, e ainda deverá se submeter a uma 

avaliação teórica para compor a nota final. A avaliação prática em atividades de saúde coletiva, 

o acadêmico deverá se submeter à avaliação teórica que antecede as atividades práticas de 

estágio e durante as atividades práticas será arguido quanto ao conhecimento teórico, com 

caráter permanente. 

Art. 12 Serão aprovados os estagiários que obtiverem nota igual ou superior a 60 

(sessenta) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento).  

§1º A frequência às atividades de estágio será controlada pelo coordenador de estágio 

em diário de classe. 

§2º A nota do desempenho acadêmico será atribuída pelos professores supervisores do 

estágio, e acompanhada pelo coordenador de estágio. 

TÍTULO II 
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DOS ENVOLVIDOS 

 

CAPÍTULO I 

DO COORDENADOR GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

Art. 13 Ao coordenador geral de estágio curricular supervisionado compete: 

I. Rever, propor, divulgar e cooperar na implementação e supervisão de normas técnicas, 
procedimentos e rotinas para o funcionamento adequado dos estágios. 

II. Participar de programas de atualização por meio de intercâmbio de informações e 
experiências com outras instituições, nos âmbitos municipal, estadual, nacional e 
internacional. 

III. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

IV. Divulgar o calendário semestral previsto em planos de ensino das disciplinas com 
estágio curricular supervisionado. 

V. Avaliar processualmente as práticas de estágio e sugerir alterações em rotinas e 
procedimentos. 

VI. Solicitar periodicamente, ao coordenador de estágio, relatório parcial devidamente 
assinado. 

VII. Analisar as solicitações de mudanças do estágio curricular supervisionado e apresentá-
las ao Núcleo Docente Estruturante para apreciação e aprovação.  

VIII. Apresentar possíveis mudanças de programação junto ao Núcleo Docente Estruturante 
e à direção do curso, para replanejamento. 

IX. Revisar portfólio de avaliação de estágio curricular supervisionado. 

X. Encaminhar à direção do curso, o resultado da avaliação do estágio curricular 
supervisionado por verificação de aprendizagem (VA). 

Art. 14 É dever do coordenador geral de estágio curricular supervisionado colaborar 

irrestritamente com a direção do curso. 

Parágrafo único – As decisões consideradas resoluções do coordenador geral do estágio 

curricular supervisionado serão encaminhadas à direção do curso para parecer final e 

providências administrativas. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COORDENAÇÕES DE CLÍNICA, SAÚDE COLETIVA E CICLO DE VIDA/DIFERENTES 

CAMPOS DE ATUAÇÃO. 

Art. 13 Aos coordenadores de clínica, saúde coletiva e ciclo de vida/ diferentes campos 

de atuação compete: 

XI. Elaborar, rever, atualizar, propor, divulgar e cooperar na implementação e supervisão 
de normas técnicas, procedimentos e rotinas para o funcionamento adequado dos 
estágios. 

XII. Elaborar relatórios pertinentes ao estágio e divulgá-los, quando solicitado, à 
comunidade acadêmica e à autoridade máxima da Instituição. 

XIII. Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento. 
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XIV. Avaliar processualmente as práticas de estágio e sugerir alterações em rotinas e 
procedimentos. 

XV. Gerar periodicamente, para o coordenador geral de estágio curricular supervisionado, 
relatório parcial do referido estágio, devidamente assinado. 

XVI. Analisar as solicitações de mudanças do estágio curricular supervisionado e apresentá-
las ao coordenador geral de estágio curricular supervisionado. 

XVII. Apresentar possíveis mudanças de programação ao coordenador geral de estágio 
curricular supervisionado do curso, para replanejamento. 

XVIII. Acompanhar a elaboração e aplicação do portfólio de avaliação de estágio curricular 
supervisionado. 

XIX. Encaminhar ao Coordenador Geral do Estágio Curricular Supervisionado o resultado 
das Avaliações do Estágio curricular supervisionado (1ª, 2ª e 3ª Verificação de 
Aprendizagem). 

XX. Organizar, supervisionar e avaliar os estágios. 

XXI. Reunir-se com os professores supervisores para avaliar o funcionamento do estágio e 
o desempenho individual dos estagiários (1ª, 2ª e 3ª Verificações de Aprendizagem – 
VAs). 

XXII. Controlar a frequência dos estagiários. 

XXIII. Comunicar as atividades desenvolvidas, estabelecidas no plano de ensino, ao 
coordenador geral de estágio curricular supervisionado. 

XXIV. Zelar pelo cumprimento das normas expressas nos manuais em diferentes espaços de 
aprendizagem nos estágios curriculares supervisionados. 

XXV. Solicitar junto à direção do curso, se necessário, um professor para auxiliá-lo nas 
atividades pertinentes ao estágio em caso de ausência. 

XXVI. Encaminhar ao coordenador geral de estágio curricular supervisionado, possíveis 
cancelamentos ou alterações na programação do estágio. 

XXVII. Arquivar, junto ao relatório final, os portfólios de avaliação das atividades do estágio. 

XXVIII. Zelar para manter um ambiente de estágio propício ao aprendizado, cumprindo o 
cronograma previamente estabelecido. 

XXIX. Fazer o lançamento das notas das verificações de aprendizagem no sistema 
acadêmico lyceum e encaminhar para a secretaria setorial as respectivas atas de notas 
dos estagiários, para arquivamento. 

XXX. Comunicar e esclarecer os critérios de avaliação aos estagiários antes do início do 
período do estágio. 

XXXI. Delegar funções aos professores integrantes de sua equipe de supervisores, a fim de 
cumprir as metas estabelecidas pela disciplina. 

XXXII. Colaborar irrestritamente com a direção do curso. 

Art. 14 É dever dos coordenadores de clínica, saúde coletiva e ciclo de vida/diferentes 

campos de atuação, colaborar irrestritamente com a direção do curso. 

Parágrafo único – As decisões consideradas resoluções dos coordenadores serão 

encaminhadas ao coordenador geral do estágio curricular supervisionado, para parecer e 

providências administrativas. 

Art. 15 As coordenações de clínica, saúde coletiva e ciclo de vida/diferentes campos de 

atuação serão realizadas por um professor do curso, designado pela direção. 

Art. 16 Ao coordenador de saúde coletiva compete: 
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I. Apresentar o cronograma dos estágios aos responsáveis na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

II. Distribuir os acadêmicos, com formação de grupos, referentes a cada disciplina. 
III. Encaminhar ao coordenador geral de estágio curricular supervisionado, os nomes dos 

pacientes referentes às famílias acompanhadas pelos acadêmicos. 
IV. Produzir junto aos professores supervisores, os projetos e relatórios de extensão 

vinculados às atividades extensionistas do Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas 
de Saúde; 

V.  Zelar pelo cumprimento e revisão das normas contidas no Manual do Projeto 
Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde, no curso de Odontologia do Centro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, nas instituições privadas conveniadas e 
em unidades para ações desenvolvidas no Sistema Único de Saúde.  

Art. 17 Aos coordenadores de clínica e ciclo de vida/diferentes campos de atuação 

compete: 

I. Determinar os horários de atendimento de pacientes aos estagiários para o adequado 
agendamento na Clínica Odontológica de Ensino. 

II. Distribuir os acadêmicos nos boxes da Clínica Odontológica de Ensino, para o estágio 
clínico, conforme orientação do coordenador de clínica do estágio curricular 
supervisionado. 

III. Organizar a agenda e informar antecipadamente à recepção da Clínica Odontológica 
de Ensino os quesitos necessários referentes aos pacientes, mencionando número e 
perfil necessários. 

IV. Distribuir equilibradamente os professores, de acordo com as áreas, na supervisão do 
estágio. 

V. Distribuir os pacientes nos horários, de acordo com as necessidades dos estagiários. 
VI. Seguir o procedimento operacional padrão em caso de acidentes com materiais e 

instrumentais e, em seguida, comunicar ao coordenador de clínica do estágio curricular 
supervisionado.  

VII. Zelar pelo cumprimento e revisão das normas contidas no Manual de Normas e 
Rotinas para Atendimento Clínico no Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA em 
instituições privadas conveniadas e em unidades referentes ao Sistema Único de 
Saúde e Manual do Projeto Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde para ações 
desenvolvidas nas unidades referentes ao Sistema Único de Saúde. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROFESSORES SUPERVISORES 

Art. 18 Os professores supervisores serão docentes do curso de Odontologia 

vinculados às disciplinas com estágio curricular supervisionado, designados pela direção, a 

cada semestre. 

Art. 19 Aos professores supervisores compete: 

I. Obedecer e colaborar na aplicação deste regulamento dos estágios curriculares 
supervisionados do curso de Odontologia. 

II. Obedecer e colaborar com a aplicação do Manual de Normas e Rotinas para 
Atividades Práticas no Laboratório e Atendimento Clínico no curso de Odontologia do 
Centro Universitário – UniEVANGÉLICA e Manual do Projeto Interdisciplinar de 
Políticas Públicas de Saúde. 

III. Cumprir rigorosamente os horários do estágio. 

IV. Cumprir as atividades práticas propostas previamente pela coordenação de estágio. 

V. Zelar pela integridade física do paciente ou coletividade durante as atividades do 
estágio. 
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VI. Zelar pelo cumprimento do código de ética odontológico durante o estágio curricular 
supervisionado. 

VII. Utilizar somente o prontuário clínico da Clínica Odontológica de Ensino para registro de 
informações do paciente. 

VIII. Auxiliar o estagiário na elaboração do Plano de tratamento; 

IX. Autorizar e conferir as alterações do plano de tratamento no prontuário clínico da 
Clínica Odontológica de Ensino. 

X. Acompanhar o desempenho do estagiário durante as atividades desenvolvidas e 
registrar adequadamente em portfólios de avaliação definidos no plano de ensino de 
cada estágio, as observações feitas, dando ciência ao estagiário dos registros. 

XI. Respeitar pacientes, colaboradores, estagiários, professores supervisores, e 
comunidade. 

XII. Assinar e colaborar para o correto preenchimento do prontuário odontológico e 
elaboração de outras documentações pertinentes ao estágio. 

XIII. Preencher o relatório de ocorrências nos casos necessários. 

XIV. Comunicar ao coordenador de estágio, problemas de relacionamento interpessoal, 
falhas no processo ensino-aprendizagem, atividades extras sugeridas aos estagiários e 
descumprimento das normas pelos estagiários. 

XV. Verificar a utilização correta e racional de materiais de consumo. 

XVI. Colaborar irrestritamente com a direção do curso. 
 

CAPÍTULO IV 

DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 20 São considerados estagiários os acadêmicos que preencherem os pré-requisitos 

citados no art. 4º deste regulamento. 

Art. 21 Ao estagiário compete: 

I. Obedecer a este regulamento dos estágios curriculares supervisionados do curso de 
Odontologia.  

II. Obedecer ao Manual de Normas e Rotinas para Atendimento Clínico no Curso de 
Odontologia da UniEVANGÉLICA e instituições privadas conveniadas e em unidades 
referentes ao Sistema Único de Saúde e Manual do Projeto Interdisciplinar de Políticas 
Públicas de Saúde para ações desenvolvidas nas unidades referentes ao Sistema 
Único de Saúde.  

III. Cumprir rigorosamente o cronograma e os horários do estágio. 

IV. Cumprir as atividades práticas e teóricas propostas previamente pela coordenação de 
estágio e pelos professores supervisores. 

V. Zelar pela integridade física, individual e coletiva deles e dos pacientes, durante as 
atividades do estágio. 

VI. Zelar pelo cumprimento do código de ética odontológico durante as atividades do 
estágio. 

VII. Utilizar somente o prontuário clínico da Clínica Odontológica de Ensino para registro de 
informações do paciente. 

VIII. Preencher corretamente o prontuário odontológico do paciente e elaborar corretamente 
outras documentações pertinentes ao estágio. 

IX. Seguir o plano de tratamento elaborado pelo estagiário e autorizado pelo professor 
supervisor. 
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X. Registar corretamente a alteração do plano de tratamento no prontuário, caso seja 
necessário, mediante autorização do professor supervisor. 

XI. Atender somente pacientes encaminhados pela coordenação de estágio. 

XII. Respeitar pacientes, funcionários, professores e outros estagiários. 

XIII. Permanecer na Clínica Odontológica de Ensino durante todo o horário do estágio. 

XIV. Preencher e assinar as documentações pertinentes ao estágio. 

XV. Preencher o relatório de ocorrências nos casos necessários. 

XVI. Não retirar e/ou reproduzir documentos (prontuários, fichas, encaminhamentos, guias, 
formulários, atestados, declarações, orientações, relatórios, solicitações de exame, 
solicitações de parecer etc.) das dependências da Clínica Odontológica de Ensino, e 
outros espaços de aprendizagem de estágios curriculares supervisionados, estando 
sujeito, em caso de descumprimento, às penalidades de acordo com o Regimento 
Geral do Centro Universitário – UniEVANGÉLICA, exceto quando autorizado pela 
direção do curso. 

XVII. Ter disponíveis todos os materiais e instrumentais solicitados e necessários ao 
atendimento do paciente conforme o plano de tratamento ou em situações de urgência 
não contempladas nesse plano. 

XVIII. Encaminhar os pacientes para os diversos setores da Clínica Odontológica de Ensino 
(recepção, radiologia e administrativo-financeiro), quando houver necessidade de 
informações, realização de exames e pagamento de guias de procedimentos, 
respectivamente. 

XIX. Comunicar imediatamente ao coordenador de clínica, para que seja seguido o 
procedimento operacional padrão, e, posteriormente, ao coordenador geral de estágio 
curricular supervisionado, a ocorrência de acidentes com materiais e instrumentais.  

XX. Rever, atualizar, buscar conteúdo teórico necessário para suas atividades clínicas e 
coletivas. 

XXI. Comunicar formalmente ao coordenador geral de estágio curricular supervisionado, as 
perdas/furtos de materiais/instrumentais. 

XXII. Agendar seus pacientes de acordo com horário pré-estabelecido pela coordenação de 
clínica.  

XXIII. Buscar a devida orientação para conduzir os procedimentos clínicos de seus pacientes 
e ações coletivas de saúde. 

XXIV. Registrar as atividades desenvolvidas no estágio nos portfólios de avaliação e diários 
de campo definidos pelo coordenador de estágio. 

XXV. Solicitar ao professor supervisor que, durante e após a execução de um procedimento 
e/ou ação coletiva, faça as observações pertinentes ao trabalho realizado durante o 
estágio em portfólio de avaliação adequado. 

XXVI. Realizar somente procedimentos para os quais está devidamente habilitado. 

XXVII. Manter postura ergonômica preconizada pelo Manual de Normas e Rotinas para 
atendimento clínico do curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA.  

XXVIII. Zelar permanentemente pela imagem de acadêmico da área de saúde e da 
UniEVANGÉLICA, em todos os espaços do estágio (a área interna e as áreas 
adjacentes do ambiente). 

 

Art. 22 São direitos do estagiário: 

I. Receber a devida orientação em casos de acidentes com perfuro cortantes. 
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II. Estar informado sobre eventos, alterações de regulamento e calendários, previamente 
ao início do estágio. 

III. Acessar os prontuários dos seus pacientes durante o horário de atendimento do 
paciente. 

IV. Ter materiais de consumo e equipamentos necessários para o processo ensino-
aprendizagem, que estejam dentro do orçamento previsto pela UniEVANGÉLICA. 

V. Ser supervisionado por professores e auxiliado por monitores durante o estágio, e 
receber a devolutiva após a execução de um procedimento clínico ou ações coletivas 
de saúde. 

 

CAPÍTULO V 

DOS COLABORADORES 

Art. 23 São considerados colaboradores do estágio curricular supervisionado, aqueles 

profissionais contratados pela UniEVANGÉLICA, locados no curso de Odontologia e na Clínica 

Odontológica de Ensino. 

Art. 23 Aos colaboradores compete realizar atividades pertinentes ao cargo, 

respeitando o Manual de Rotinas e Processos da Clínica Odontológica de Ensino, do Centro 

Universitário - UniEVANGÉLICA. 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 Os casos omissos no presente regulamento serão discutidos e resolvidos em 

reunião de Núcleo Docente Estruturante e submetidos à apreciação final da direção do curso. 
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Apêndice 5 – Regulamento das Atividades Complementares  

 

Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA 

Curso de Odontologia 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

Fixa normas para o funcionamento das 

atividades complementares no curso de 

Odontologia da UniEVANGÉLICA – Centro 

Universitário de Anápolis. 

 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

Art 1º. O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades complementares 

como componente curricular do curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA –  Centro 

Universitário de Anápolis. 

Art 2º. As atividades complementares, cuja obrigatoriedade está em consonância com o Projeto 

Pedagógico do curso e com as diretrizes curriculares vigentes, têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, visando: 

1. complementar a formação profissional e social; 

2. ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala 

de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

3. favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no 

contexto regional em que se insere a Instituição; 

4. propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, horizontal e verticalmente; 

5. estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do acadêmico; 

6. encorajar o acesso a conhecimentos, habilidades e competências adquiridos fora do 

ambiente escolar, inclusive os que se referem às experiências profissionalizantes 

julgadas relevantes para a odontologia; 

7. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva e a participação em atividades de extensão. 

Art. 3º. As atividades complementares deverão ser realizadas a partir do ingresso no curso até 

a sua conclusão, durante o tempo em que o acadêmico estiver regularmente matriculado, 

excetuando-se eventuais períodos de trancamento, totalizando uma carga horária de 100 (cem) 

horas.  
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Art 4º. O cumprimento das atividades complementares é condição necessária para a 

integralização da matriz curricular vigente. 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇAO E DO FUNCIONAMENTO 

Art 5º. A organização, a supervisão, o acompanhamento e a validação das atividades 

complementares ficarão sob a responsabilidade da coordenação pedagógica do curso de 

Odontologia, ou por outro professor por ela indicado para desempenhar tal tarefa. 

Art 6º. Compete à coordenação pedagógica do curso de Odontologia ou ao professor 

designado para ser responsável pelas atividades complementares: 

1. verificar, rever, reelaborar e adequar o regulamento das atividades complementares do 

curso de Odontologia sempre que necessário, alterando a pontuação máxima ou 

mínima válida de cada categoria e encaminhar ao NDE para aprovação; 

2. contabilizar a carga horária das atividades complementares realizadas pelos 

acadêmicos; 

3. regulamentar e validar as atividades complementares não previstas neste regulamento, 

definindo a carga horária a ser aproveitada; 

4. lançar as atividades complementares no sistema acadêmico lyceum. 

 

SEÇÃO III – DO ACADÊMICO 

Art 7º. O acadêmico regularmente matriculado no curso de Odontologia deverá:  

1. conhecer e cumprir o regulamento e as normas referentes às atividades 

complementares do curso; 

2. desenvolver atividades das diferentes categorias a partir do seu ingresso no curso, 

devendo contabilizar 100 (cem) horas válidas de atividades complementares quando 

da conclusão do mesmo; 

3. apresentar na secretaria setorial do curso de Odontologia comprovantes originais das 

atividades realizadas e suas fotocópias. As fotocópias ficarão retidas para validação e 

contabilização das horas das atividades complementares, e os comprovantes originais 

serão devolvidos no ato do registro, após a assinatura na ata.  

Art 8º. O acadêmico deverá desenvolver as atividades complementares segundo sua própria 

conveniência, oportunidade, interesse e compatibilidade de horários com disciplinas 

curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização dessas 

atividades. 
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SEÇÃO IV – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E PONTUAÇÃO ESPECÍFICA 

Art. 9º. As atividades complementares serão agrupadas em categorias, sendo que as horas 

serão contabilizadas até atingirem um total máximo por categoria. Depois que a contabilização 

máxima das horas por categoria for atingida, elas deixarão de ser somadas ao total da 

categoria. 

Art. 10º. Serão consideradas atividades complementares aquelas pertencentes às seguintes 

categorias, com suas respectivas pontuações máximas: 

1. realização de disciplina optativa – consideradas no máximo 40 horas; 

2. participação nos programas de iniciação científica da UNIEVANGÉLICA (PBIC ou 

PVIC) – consideradas no máximo 40 horas; 

3. participação no programa de monitoria voluntária do curso de Odontologia comprovada 

por certificado – contabilizar no máximo 15 horas por monitoria voluntária – 

consideradas no máximo 40 horas. 

4. participação em estágio voluntário regulamentado pela lei Nº 11.788, de  25 de 

setembro de 2008 e autorizado pela direção do curso de Odontologia – consideradas 

no máximo 40 horas; 

5. participação em cursos de extensão universitária, palestras, visitas técnicas, workshops 

– consideradas no máximo 40 horas; 

6. participação em congresso, jornada, simpósio, seminário, seminário de iniciação 

científica, semana acadêmica e similar, local, estadual, nacional e internacional – 

consideradas no máximo 40 horas, abrangendo as subcategorias: 

i. congressista (curso - de acordo com as horas especificadas no 

certificado) ou membro efetivo (evento local e estadual - 2 horas, 

evento nacional - 4 horas e evento internacional - 6 horas); 

ii. apresentação de tema livre, fórum ou pôster - de acordo com as horas 

especificadas no certificado; se não estiver especificada a quantidade 

de horas: evento local e estadual - 2 horas, evento nacional - 4 horas e 

evento internacional - 6 horas; 

iii.  publicação de resumo em anais indexados – eventos local ou estadual 

– 4 horas, evento nacional - 6 horas e evento internacional - 8 horas; 

iv. membro de comissão organizadora - de acordo com as horas 

especificadas no certificado – consideradas no máximo 10 horas por 

evento.  

7. publicações (artigo científico completo em periódico especializado com Qualis A, B, C), 

aceitas e veiculadas, ou com aceite final de publicação, sem a necessidade de ser o 

primeiro autor, em que conste a participação de docente e referência ao Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA  – contabilizar 30 horas por publicação – 

consideradas no máximo 50 horas; 

8. participação em atividades de extensão e/ou ação comunitária (projetos ou eventos de 

extensão), certificadas pela Coordenação de Extensão e Ação Comunitária da 

UniEVANGÉLICA ou outros – contabilizar até 30 horas por evento – consideradas no 

máximo 50 horas; 

9. Projetos de Extensão relacionados às atividades extensionistas do Projeto 

Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde – consideradas no máximo 20 horas; 
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10. representação acadêmica junto aos órgãos colegiados da UniEVANGÉLICA, entidades 

de classe ou profissionais (diretório acadêmico, comissões, representantes de sala, 

ligas acadêmicas e outros) – consideradas no máximo 20 horas; 

11. participação em eventos esportivos, artísticos, culturais, sociais e humanísticos, tais 

como torneios, campeonatos, mostras culturais, coral, grupos de teatro, cinema, dança, 

música – contabilizar 4 horas por evento – consideradas no máximo 20 horas; 

12. participação em atividades de voluntariado, campanhas beneficentes e beneméritas – 

contabilizar 2 horas por evento – consideradas no máximo 20 horas; 

13. disciplina cursada em instituição de ensino superior não utilizada para integralização 

curricular – consideradas no máximo 20 horas; 

14. participação em grupos de pesquisa com registro no CNPq - consideradas 20 horas. 

 

Parágrafo Único – Outras atividades complementares dentro de cada categoria não 

contempladas nesta lista poderão ser analisadas e validadas pela coordenação pedagógica do 

curso de Odontologia, ou por outro professor da sua indicação. 

 

Art 11. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado do curso 

de Odontologia. 
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Apêndice 6 – Regulamento do Trabalho de Curso  

 

Centro Universitário de Anápolis  UniEVANGÉLICA 

Curso de Odontologia 

Regulamento do Trabalho de Curso 

Fixa as normas do Trabalho de Curso (TC) do Curso de 

Odontologia do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O Trabalho de Curso - TC constitui-se numa atividade acadêmica de 

sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à profissão ou curso de 

graduação, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência é 

um requisito essencial e obrigatório para colação de grau e obtenção do diploma. 

§ 1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e inter-relacionam os 

conteúdos das disciplinas estudadas com as experiências cotidianas, dentro e fora da 

instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de conhecimento. 

Art. 2º. A elaboração do TC implicará em rigor metodológico e científico, organização e 

contribuição para a ciência, sistematização e aprofundamento do tema abordado, sem 

ultrapassar, contudo, o nível de graduação. 

Art. 3º. São objetivos do TC: 

I.         oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa; 

II. sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

III. garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, 
inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV. subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos 
conteúdos programáticos das disciplinas integrantes do currículo. 

 

CAPÍTULO II 

DA REGULAMENTAÇÃO 

Art. 4º. O TC será desenvolvido ao longo das disciplinas de Produção Científica I, II e III. 

§ 1º - O TC será elaborado em grupos formados por 4 discentes. 
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§ 2º - A orientação metodológica do TC tomará por base as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes ou Vancouver (from International 

Committee of Medical Journal Editors), respeitando os aspectos éticos dispostos na Resolução 

N
o
 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,  os preceitos dispostos na Lei Nº 11.794, de 

08/10/2008 e as normas do periódico escolhido para a publicação do trabalho.  

Art. 5º. Os TC deverão ser apresentados ao final do oitavo período letivo do curso na 

forma escrita e na forma oral. 

§ 1º - Os Trabalhos de Curso de Odontologia elaborados na forma escrita deverão estar 

no formato de um artigo científico para publicação em um periódico específico da área 

odontológica.  

§ 2º - Visando a difusão adequada das informações científicas produzidas no curso, o 

periódico escolhido para envio do trabalho deve possuir a classificação mínima Qualis 

(CAPES).  

§ 3º - O formato do texto deve atender as exigências da revista escolhida. Deverá ser 

anexado ao trabalho, para efeito de avaliação da Banca Examinadora, as normas para 

publicação no periódico escolhido para envio do trabalho, assim como o parecer de aprovação 

emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) nos casos de pesquisas que envolvam direta 

ou indiretamente seres humanos ou o parecer de aprovação emitido pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) nos casos de pesquisas que envolvam animais.  

§ 4º - A forma escrita dos TC deverá ser encadernada em espiral e redigida dentro das 

normas supracitadas. 

§ 5º - O acadêmico deverá entregar 3 (três) cópias impressas do trabalho escrito, na 

data prevista em edital, na secretaria setorial do curso. 

§ 6º - O depósito do trabalho escrito só poderá ser realizado após a aprovação do 

manuscrito pelo orientador responsável. 

§ 7º - A apresentação oral dos TC pelos discentes será realizada por meio de defesa 

pública do trabalho a uma banca examinadora qualificada no dia e horário previamente 

estipulado pelo Coordenador do TC. 

§ 8º - A apresentação oral deverá ser realizada nas dependências do Curso de 

Odontologia e terá a duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 minutos, sendo igual 

tempo destinado a arguição da banca examinadora.  

 Art. 6º. As disciplinas de Pesquisa Científica I e Pesquisa Científica II auxiliarão e 

estruturarão a confecção do projeto de pesquisa e do relatório que podem ser empregados 

para o TC.  

§ 1º - Neste período serão feitas orientações por parte das disciplinas quanto a redação, 

estruturação e exigências documentais e éticas que guiam a produção científica. 

§ 2º - No início da disciplina de Pesquisa Científica II o trabalho deverá ser submetido a 

uma banca examinadora de qualificação.  

Art. 7º. O TC será desenvolvido na forma de artigo científico nas disciplinas de Produção 

Científica I, II e III. 
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CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA 

Art. 8º. O Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA terá um Coordenador do Trabalho 

de Curso responsável pela sua operacionalização e permanente avaliação das atividades 

docentes e discentes. 

§ 1º - Caberá à Direção do Curso indicar, entre os professores do seu quadro docente, o 

Coordenador do Trabalho de Curso. 

§ 2º - A Estrutura Organizacional do TC dentro do Curso de Odontologia é representada 

por: 

I. Diretor do Curso. 

II. Núcleo Docente Estruturante. 

III. Colegiado do Curso. 

IV. Coordenador do Trabalho de Curso. 

V. Professores Orientadores. 

VI. Discentes Orientandos. 

 

Art. 9º. Compete ao Coordenador do Trabalho de Curso: 

I.      articular-se com o Diretor, Núcleo Docente Estruturante e com o Colegiado do 
Curso para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos; 

II.  coordenar a elaboração e constante revisão do regulamento específico do TC, em 
conjunto com o Diretor, Núcleo Docente Estruturante e com o Colegiado de Curso; 

III. coordenar o processo de escolha dos professores orientadores pelos acadêmicos; 

IV. estabelecer o plano e cronograma de trabalho com os professores orientadores; 

V.  informar aos professores orientadores sobre as normas, procedimentos e critérios 
de avaliação respectivos; 

VI. acompanhar, por meio de relatórios periódicos preenchidos pelos orientadores e 
orientandos, o andamento das orientações; 

VII. convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões relativas 
à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do Trabalho de Curso; 

VIII. organizar a listagem de alunos por orientador, encaminhando-a para homologação 
da Direção do Curso; 

IX. administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, 
encaminhando-o para homologação da Direção do Curso; 
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X. coordenar o processo de constituição das Bancas Examinadoras e definir o 
cronograma de apresentação de trabalhos a cada semestre letivo, com a 
homologação da Direção do Curso; 

XI. divulgar, por meio de editais devidamente datados e assinados, a listagem de 
orientadores e orientandos, a composição da Banca Examinadora, o local e as 
datas para a defesa pública do TC; 

XII. arquivar os documentos referentes ao TC. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORIENTAÇÃO 

Art. 10º A orientação do TC, entendida como processo de acompanhamento didático-

pedagógico, será de responsabilidade de docente da UniEVANGÉLICA. 

§ 1º– A escolha dos orientadores do TC poderá ser feita pelos discentes. 

§ 2º– A escolha dos co-orientadores será feita pelo docente orientador do trabalho. 

§ 3º– Só poderão orientar TC os docentes que tiverem no mínimo o título de especialista.  

§ 4º– Nos casos dos trabalhos orientados por docente com a titulação mínima exigida, o 

TC deverá ser co-orientado por um docente com título obtido em programa de pós-graduação 

Stricto Sensu.  

§ 5º– O processo de orientação será formalizado mediante assinatura de Termo de 

Compromisso onde o professor orientador assume a responsabilidade pela orientação do 

trabalho de acordo com o regulamento estabelecido. 

§ 6º– A remuneração para orientação, destinada apenas ao orientador do TC, se iniciará 

a partir da disciplina Produção Científica I, onde começa a redação do artigo científico.  

 

Art. 11º. Compete ao orientador: 

I.       orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as 
suas fases; 

II. atender os acadêmicos orientados nos dias e horários previamente fixados e 
registrados na folha individual de frequência do acadêmico; 

III. cumprir o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas com o Coordenador do TC; 

IV. informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação 
respectivos; 

V. auxiliar os seus orientados na escolha do tema a ser trabalhado no TC;  
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VI. encaminhar e acompanhar a apreciação dos trabalhos submetidos ao CEP da 
UniEVANGÉLICA; 

VII.  preencher os relatórios periódicos de frequência (mensalmente) e andamento do 
TC (semestralmente) e entregá-los ao Coordenador do TC; 

VIII.  notificar ao Coordenador de TC, caso haja desistência de orientação; 

IX. escolher a revista científica para qual o TC deverá ser submetido no formato de 
artigo; 

X. contribuir efetivamente no desenvolvimento do artigo científico; 

XI. registrar, na folha individual do acadêmico, a frequência, o acompanhamento e a 
nota final da Banca Examinadora; 

XII. encaminhar ao Coordenador do TC, nos prazos acertados, os relatórios de 
orientação; 

XIII. encaminhar ao Coordenador do TC, no final do período letivo, a folha individual do 
acadêmico, devidamente preenchida. 

 

Art. 12º. Compete ao co-orientador: 

I.       orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as 
suas fases; 

II.  colaborar com a análise do texto e dos resultados gerados no trabalho; 

III.  contribuir efetivamente no desenvolvimento do artigo científico. 

 

Art. 13º.  Compete ao orientando: 

I.         definir a temática do TC, em conformidade com a linha de pesquisa ou área 
de formação do Orientador, e com as áreas de conhecimento estabelecidas pelo 
Colegiado de Curso; 

II. informar-se sobre as normas e regulamentos do TC; 

III. cumprir as normas e regulamentos do TC; 

IV. cumprir o plano e cronograma estabelecidos em conjunto com o orientador; 

V. verificar o horário de orientação e cumpri-lo; 

VI. notificar ao Coordenador do TC problemas referentes ao processo de orientação; 

VII. notificar ao Coordenador do TC caso haja desistência de orientação ou alteração 
do tema do trabalho; 

VIII. comparecer às reuniões de acompanhamento do TC junto ao Coordenador dos 
Trabalhos de conclusão do Curso de Odontologia; 

IX. rubricar a folha individual do acadêmico, por ocasião das sessões de orientação. 
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CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 14º.  A avaliação do TC compreende: 

I.          acompanhamento contínuo pelo professor orientador e co-orientador; 

§ 1º - Nas disciplinas de Produção Científica I, II e III será realizado o acompanhamento 

e a avaliação do andamento do TC. 

§ 2º - Nas disciplinas de Produção Científica I e II será atribuído um conceito de 0-100 a 

cada um dos integrantes do grupo de acordo com o cumprimento do cronograma de trabalho 

estipulado pelo orientador.  

§ 3º - Na disciplina de Produção Científica III a avaliação será realizada por uma Banca 

Examinadora. 

II. avaliação final pela Banca Examinadora. 

§ 1º - Os trabalhos devem ser apresentados ao final do oitavo período letivo do curso. 

§ 2º - Ao trabalho escrito será atribuído um conceito de 0-100. 

§ 3º - Para apresentação oral será atribuído um conceito de 0-100. 

§ 4º - A nota final será realizada pela obtenção de média aritmética simples dos 

conceitos do trabalho escrito e apresentação oral, sendo considerado aprovado o acadêmico 

que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta).   

§ 5º - Os trabalhos considerados insatisfatórios no período estipulado para a 

apresentação deverão ser reapresentados no prazo máximo de 2 (dois) meses após a primeira 

apresentação, sem prorrogação do prazo.   

 § 6º - A avaliação final deve considerar um dos seguintes resultados: 

I. APROVADO: Sem necessidade de correção – Conceito 90 a 100; 

II. APROVADO COM CORREÇÕES: Quando há necessidade de correções do 
conteúdo do artigo – Conceito 60 a 89; 

III. REPROVADO: Baixa qualidade do conteúdo do artigo – Conceito 0 a 59, em casos 
de plágio – Conceito 0 (zero). 

Art. 15º.  A Banca Examinadora será composta por 3 (três) professores do curso de 

odontologia da UniEVANGÉLICA. 

Parágrafo único - A critério da Coordenação do TC, poderá integrar a Banca 

Examinadora docente de outra instituição ou profissional considerado autoridade na temática 

do TC a ser avaliado. 

Art. 16º. A avaliação do TC pela Banca Examinadora envolverá a apreciação: 

I. do trabalho escrito. 
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a. Caso o trabalho já tenha sido aceito para publicação em algum periódico com a 
classificação Qualis (CAPES), este será considerado APROVADO. 

II.  da apresentação oral. 

a. Caso o trabalho tenha sido apresentado em congresso internacional ou 
nacional com publicação do resumo em ANAIS, em revista científica 
devidamente cadastrada no ISBN ou ISSN, este será considerado 
APROVADO. 

§ 1º - Os trabalhos publicados ou apresentados em eventos nas formas descritas neste 

regulamento só serão considerados APROVADOS na disciplina Produção Científica III após a 

entrega de 1 (um) exemplar impresso do trabalho, contendo anexo a comprovação da 

publicação ou apresentação. 

Art. 17º.  Compete ao Coordenador do TC a indicação dos membros das Bancas 

Examinadoras. 

Parágrafo único - O orientador, juntamente com o orientando, poderá sugerir a 

composição da Banca Examinadora, desde que este pedido seja formalizado na secretaria 

setorial do Curso de Odontologia e destinado ao Coordenador do TC no prazo de até 30 (trinta) 

dias antes da apresentação. Cabe ao Núcleo Docente Estruturante deliberar e aprovar a 

participação dos membros da banca examinadora sugeridos.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante e levados 

a Diretora do Curso de Odontologia da UniEVANGÉLICA. 

 

Anápolis,  30 de  julho de 2015. 
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Apêndice 7 – Regulamento do Núcleo Docente Estruturante 

 

Fixa as atribuições e o funcionamento 

do Núcleo Docente Estruturante do 

curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

 

CAPÍTULO I  

 

Das considerações preliminares 

Art. 1°. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é regido pela Resolução do Conselho Acadêmico 

Superior (CAS) n° 1, de 13 de fevereiro de 2015, e pelas demais normas institucionais e legais 

pertinentes ao Sistema Federal de Ensino que regem a matéria. 

 

Art. 2°. O NDE é o Órgão Consultivo que tem por finalidade elaborar, atualizar e avaliar 

continuadamente o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), assim como acompanhar o seu 

processo de implantação, definindo sua organização didática e administrativa. 

 

Parágrafo único: As propostas de alteração do PPC feitas pelo NDE deverão ser submetidas à 

apreciação e aprovação do Colegiado de Curso. 

CAPÍTULO II  

 

Das Atribuições 

Art. 3°. São atribuições do NDE: 

I. Elaborar, acompanhar, execução, avaliar e propor alterações no PPC e/ou 

estrutura curricular e disponibilizá-lo à comunidade acadêmica do curso para 

apreciação;  

II. Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso;  

III. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas;  

IV. Incentivar o desenvolvimento de atividades de iniciação científica e extensão, 

oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho 

e afinadas com as políticas públicas relativas à área do conhecimento;  

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Odontologia (DCNO);  

VI. Acompanhar os processos de avaliação do ensino e da aprendizagem e sua 

coerência com a concepção do curso, as normas institucionais e legislação da 

educação superior, promovendo as melhorias necessárias; 

VII. Discutir e aprovar no Colegiado do Curso, as propostas de alteração da matriz 

curricular, zelando por sua coerência com as DCNO, e encaminhando-as para as 

Pró-Reitorias, no que couber, para pareceres e posterior aprovação pelo CAS; 

VIII. Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

Colegiado do Curso, anexando-as ao PPC quando aprovadas; 

IX. Identificar dificuldades na atuação do corpo docente do curso que interfiram na 

formação do perfil profissional do egresso;  

X. Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando formação 

continuada; 
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XI. Planejar e organizar atividades de nivelamento e de orientação aos estudos para 

todos os alunos; 

XII. Planejar as atividades com os alunos concluintes; 

XIII. Planejar e operacionalizar o processo de autoavaliação do curso. 

 

CAPÍTULO III 

 

 Da Composição do NDE 

Art.4°. O NDE será constituído por cinco membros, sendo o(a) diretor(a) do curso e quatro 

professores pertencentes ao corpo docente do curso; 

 

§ 1°. O NDE deverá ser constituído por membros do corpo docente do curso, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos 

na área, no desenvolvimento do ensino e em outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

 

§ 2°. Pelo menos sessenta por cento (60%) dos membros do NDE deverão ter titulação 

acadêmica de Mestre e/ou Doutor. 

§ 3°. Todos os membros deverão estar em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral e pelo menos vinte por cento (20%) em tempo integral. 

 

Art. 5°. A indicação dos representantes docentes será feita pelo(a) diretor(a) de curso tomando 

como base os critérios definidos no Art. 4°, a Reitoria, que em aceitando os nomes, fará uma 

portaria de composição do NDE. 

 

Parágrafo único. Sendo o NDE um grupo de acompanhamento, seus membros devem 

permanecer por três (3) anos, com possibilidade de recondução, e adotada estratégia de 

renovações parciais, de modo a haver continuidade no pensar do curso. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Do Funcionamento do NDE 

Art. 6°. O NDE reunir-se-á, ordinariamente por convocação de iniciativa do(a) diretor(a) do 

curso, uma (1) vez por semana, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo(a) 

diretor(a) do curso ou pela maioria de seus membros. 

  

Art. 7°. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número 

de presentes, e encaminhadas à análise e deliberação do Colegiado de Curso. 

Art. 8°. Todo membro do NDE tem direito à voz e voto, cabendo ao diretor do curso o voto de 

qualidade nos casos de empate. 

 

Art. 9°. Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos: 

I. Em todos os casos a votação é em aberto; 

II. Qualquer membro do NDE pode fazer consignar em ata expressamente o seu 

voto;  

III. Nenhum membro do NDE deve votar ou deliberar em assuntos que lhe interessem 

pessoalmente;  

IV. Não são admitidos votos por procuração. 

 

Art. 9°. Após cada reunião lavrar-se-á a ata, que será discutida e votada na reunião seguinte e, 

após aprovação, subscrita pelo(a) diretor(a) do curso e membros presentes. 
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CAPÍTULO V 

 

Das Disposições FinaisArt. 10. Esse regulamento entra em vigor a partir de fevereiro de 

2017.Art. 11. Os casos omissos ou não previstos por esse regulamento poderão ser avaliados 

pelos membros do NDE, possibilitando sua reformulação eventual. 

 

Anápolis, fevereiro de 2017. 

 

Profª. M.e Cristiane Martins Rodrigues Bernardes 
DIRETORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
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ANEXO 1 – Início de Funcionamento do Curso 
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ANEXO 2 – Reconhecimento do Curso 
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ANEXO 3 – Renovação de Reconhecimento do Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


