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1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 

1.1 MANTENEDORA 

 
 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S.A. - ITPAC 
 

CNPJ: 02.941.990/0006-00 
 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, Sociedade Civil 

Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 lote3 CEP 77.020-452. Plano Diretor 

Palmas/TO CEP: 77015012 

 
 

1.2 MANTIDA 

 
 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC PALMAS 
 

Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 lote 3 CEP 77.020-452. Plano Diretor 
 

Palmas/TO CEP: 77015012 

 
 

O ITPAC Palmas foi credenciado pelo Decreto Estadual 724 e deu início 

ao processo de migração para o Sistema Federal de Ensino em 2011, com base 

no Edital SERES 01/2011. 

Em 2017, o processo de migração recebeu parecer satisfatório da SERES/MEC. 

 
 

1.3 BREVE HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 

 
 

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos SA, entidade de 

direito privado, com fins lucrativos, CNPJ nº 02.941.990/0006-00, tendo seus atos 

jurídicos registrados sob o NIRE 17900090329, é o Mantenedor do Instituto 
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Tocantinense Presidente Antonio Carlos - ITPAC PALMAS, na cidade de Palmas, 

no Estado de Tocantins. 

O ITPAC Palmas foi credenciado pelo Decreto Estadual 724 e deu início 

ao processo de migração para o Sistema Federal de Ensino em 2011, com base 

no Edital SERES 01/2011. Em 2017, o processo de migração recebeu parecer 

satisfatório da SERES/MEC. A portaria no. 677 de 20 de agosto de 2020 trouxe o 

recredenciamento da instituição com nota 5. 

O ITPAC Palmas tem por objetivo ofertar cursos superiores de Graduação 

(Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), de Pós-Graduação e Extensão, com o 

intuito de formar profissionais e/ou aprimorar o conhecimento daqueles que já 

atuam no mercado. 

A Mantenedora coloca o seu patrimônio à disposição da mantida, que é 

por esta administrada de pleno direito, nos limites da Lei e das resoluções 

específicas. 

A Faculdade baseia-se no seu Regimento Geral, no Estatuto de 

Constituição da Mantenedora, na legislação federal e nas normas 

complementares estabelecidas pela Administração Superior da Instituição. 

A Faculdade, que ainda se encontra em processo de migração para o 

sistema federal de ensino, será uma instituição que tem compromisso com o saber 

de transformação, com a cidadania, com a cidade e seu entorno. Este 

compromisso se cumprirá ao ofertar cursos absolutamente relacionados à 

conjuntura e a seus desdobramentos. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos seus cursos de graduação, a 

Faculdade oferta cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em diversas áreas, como 

Oncologia Multiprofissional e Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras. 

Desenvolve também importantes projetos de Extensão nas áreas humanas e 

sociais, sendo alguns em parceria com a comunidade onde está inserida, como 

com a Assembleia Legislativa, Hospital Infantil de Palmas, Instituto Médico-Legal, 

entre outros. 
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Desse modo, a inserção regional da Faculdade se faz cogente e, cada 

vez mais a Instituição, procura fortalecer esta conjuntura, quando dimensiona no 

seu PDI a abertura de cursos, para consolidar o seu projeto acadêmico. 

Sua migração para o Sistema Federal de Ensino ocorre 

concomitantemente com os cursos autorizados: 

Medicina – Decreto Nº 3931, 13/01/2010, DOE Nº 3055 e Portaria Nº 294, 

07/07/2016, DOU Nº 131 

Odontologia – Decreto Nº 2327, 10/02/2005, DOE Nº 1860 e Portaria Nº 214, 

17/05/2013, DOU Nº 96. 

Devido ao processo de migração, os cursos já autorizados no sistema 

estadual serão objeto de renovação de reconhecimento no Sistema Federal. 

O ITPAC Palmas nasceu com o compromisso de ser reconhecida por 

parte dos alunos e da comunidade local de modo geral. Com seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI elaborado para o quinquênio (2017 a 2021), 

a Instituição planeja contribuir para satisfazer a demanda por formação 

profissional que cresce com o número de alunos que concluem o ensino médio e 

desejam ingressar no mercado de trabalho. 

A Faculdade engaja-se assim no processo de desenvolvimento, que se 

verifica na região e ocupa, com empenho e dedicação, as oportunidades criadas 

por uma sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua participação 

no cenário nacional na medida em que o fortalecimento dos investimentos 

privados e a modernização do Estado criam novas solicitações e estímulos nas 

áreas da produção e do conhecimento. 

As perspectivas de crescimento do Estado do Tocantins promoveram a 

sensibilização dos mantenedores que, ao conceber o ITPAC Palmas, no seu 

projeto pedagógico, vocacionando para o caminho da reflexão da realidade 

regional de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. 

Vivemos em um país que, apesar das suas potencialidades econômicas 

e riquezas naturais, vêm, ao longo dos tempos, apresentando problemas 

estruturais expressivos. Significativas taxas de analfabetismo e mortalidade 
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infantil, índices de criminalidade e homicídios, deficiências na infraestrutura de 

transportes, concentração de renda em detrimento da miséria de muitos, baixa 

competitividade na maioria das empresas brasileiras em âmbito internacional, 

dificuldade de acesso da maioria da população a serviços médicos e educacionais 

de qualidade, baixos níveis de avanço tecnológico, entre outros, são alguns dos 

problemas habitualmente noticiados pela imprensa nacional. Apesar de algumas 

melhoras pontuais, acreditamos que apenas com um ciclo contínuo de 

desenvolvimento econômico em todas as regiões do país será possível a solução 

significativa de boa parte dos problemas estruturais da atualidade. Para tanto, 

acredita-se que a melhor receita necessária para a obtenção de tal feito, inclusive 

já adotada por outros países, passa pela adoção de práticas educacionais 

consistentes e permanentes. Dessa forma, as IES têm funções estratégicas para 

o avanço social e econômico do Brasil. 

São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual momento 

por que passa a sociedade palmense. Como sempre, tais possibilidades precisam 

orientar-se a partir de referências científicas e culturais que abram novos 

horizontes de desenvolvimento autossustentado. Para tanto, as instituições de 

ensino desempenham papel único e insubstituível, como, aliás, tem sido 

amplamente reconhecido pela sociedade brasileira. 

A cidade de Palmas, sua circunvizinhança, estados vizinhos e toda a 

Região Norte são áreas de abrangência desejada pela Faculdade. 

A Faculdade orienta suas ações acadêmicas fundamentada nos 

paradigmas que norteiam este milênio: inovação, antecipação e excelência. 

Inova na medida em que utilizará estratégias, processos, controles e 

avaliações de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das 

organizações. 

Antecipa-se quando oferece, com base na análise de cenários futuros, 

cursos de graduação, pós-graduação, de extensão e programas diferenciados, 

que serão essenciais para a formação de um novo profissional, que esteja apto a 
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competir no mercado de trabalho, atual e futuro, contribuindo dessa forma para o 

progresso de Palmas e do Brasil. 

Finalmente, busca a excelência do seu processo educacional por meio de 

um projeto pedagógico moderno, com atividades permanentes que envolverão 

estudos em bibliotecas, pesquisas na Internet, aulas práticas, visitas técnicas, 

palestras, seminários, etc., colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços 

e, consequentemente, a satisfação dos alunos. 

 

 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 
 

2.1 O ESTADO DO TOCANTINS 

 
 

O Estado do Tocantins é o mais novo dos 27 estados do Brasil. Está 

localizado na região Norte, exatamente no centro geográfico do país e faz limite 

com estados do Nordeste, Centro-Oeste e do próprio Norte. Situa-se a sudeste da 

região Norte e tem como limites o Maranhão a nordeste, o Piauí a leste, a Bahia 

a sudeste, Goiás a sul, Mato Grosso a sudoeste e o Pará a noroeste. O quadro 

01 apresenta características gerais do Estado do Tocantins. 

 
 
 

Criação do Estado: 05/10/1988 

Instalação do Estado: 01/01/1989 

População: 1.515.126 habitantes (fonte: IBGE, 2015) 
Área: 277.720,520 km² 

Número de municípios: 139 

Clima: tropical semiúmido 

Temperatura média anual: 25ºC a 29ºC 

Vegetação: Cerrado (87%) com florestas de transição (12%) 

Sigla do Estado: TO 
Capital: Palmas 

Região do IBGE: Norte 

Gentílico dos Nascidos no Estado de Tocantins: Tocantinense 

Densidade demográfica: 5,46 hab/km² 

Taxa de natalidade: 18,4% 

Taxa de mortalidade infantil: 26,4/1.000 
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Quadro 01: Características do Estado do Tocantins. 
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Entre os Estados da Região Norte, o Tocantins teve o terceiro maior IDH- 

M (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0.699, ficando atrás apenas dos 

estados de Roraima (0.707) e Amapá (0.708). Entre os anos 2000 e 2010 

(resultados mais recentes), o Tocantins teve a maior evolução do IDHM, saindo 

de 0.525 e atingindo os atuais 0,699. 

 

 

 

Taxa de analfabetismo > 15 anos: 12,9% 

Taxa de analfabetismo < 15 anos: 8,5% 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

Ainda em relação ao IDH-M, o indicador mais positivo no 

Tocantins é o da Longevidade, que leva em conta o fator 

esperança de vida ao nascer. Nesse quesito, o Estado atingiu 

0,793, índice considerado “bom” pelo levantamento. 

No aspecto social, a população tocantinense é 

composta por imigrantes de várias partes do Brasil, população 

indígena e quilombola. São ao todo sete etnias (Karajá, 

Xambioá, Javaé, Xerente, Krahô Canela, Apinajé e Pankararú), 

totalizando aproximadamente 10 mil índios, distribuídos em 82 

aldeias. As comunidades quilombolas, correspondem a mais de 

15, reconhecidas pelo Governo Federal e pela Fundação 

Cultural Palmares. 

 

 
2.1.1 Dados de Saúde do Tocantins 

 

O Tocantins possui uma rede de saúde qualificada e estruturada, configurada 

no contexto do SUS. A 1ª regionalização no estado ocorreu em 2002 com a 

Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2002, aprovada consoante 

a Resolução CIB – TO n.º 257/2002, que definiu o Plano Diretor de 

Regionalização – PDR - composto por duas macrorregiões, Araguaína e 

Palmas, seis microrregiões, Augustinópolis, Araguaína, Porto Nacional, Palmas, 

Gurupi e Dianópolis (Figura 01), e vinte sedes de módulos, onde a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://docs.google.com/document/d/1ZeEM5HXgzH-ttHy4nrstHtMfjCXrBrjHavVz8XU5dvc/edit?ts=598cb29a&heading=h.4d34og8
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regionalização se pautou apenas em ações e serviços assistenciais 

hierarquizados. 

A regionalização é um dos princípios que orientam a organização do 

Sistema Único de Saúde (SUS), definidos pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Lei 8080/90, e constitui um dos seus eixos estruturantes. A 

Regionalização da Saúde é ainda entendida como um “processo de 

organização das ações e serviços de saúde numa determinada região, visando 

à universalidade do acesso, a equidade, a integralidade e resolutividade”. 

 
 
 

Figura 01: Regiões de Serviço de Saúde no estado do 
Tocantins. 

 

Fonte: Secretaria de Saúde do Tocantins, 2015. 
 

Em 2006, o Tocantins foi o primeiro Estado brasileiro a 

aderir ao Pacto pela Saúde. Tal pacto reafirmou uma 

cooperação entre as esferas de governo, organizando as ações 

e serviços de saúde com base no perfil epidemiológico, 

socioeconômico e cultural da população, contando com 
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infraestrutura mínima de comunicação (internet, telefonia), lazer, 

escolas, estradas, organização da suficiência mínima, 

intermediária e avançada da atenção básica, epidemiologia, 

Lacen, assistência farmacêutica, hemorrede e média 

complexidade (laboratorial, ultrassom e outros). No ano de 

2007, o sistema de Regionalização das ações e serviços de 

saúde foi redesenhado, sendo operacionalizado por meio da 

conformação de 15 Regiões de Saúde. Nesse contexto, 

surgiram os Colegiados 11 
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de Gestão Regional – CGR como instâncias de cogestão, redefinindo as Políticas 

de Saúde no espaço regional. 

2.1.2 A Odontologia no Tocantins 
 

O Estado do Tocantins tem apenas 144 entidades prestadoras de serviços 

odontológicos e 2016 cirurgiões dentistas (CDs) ativos inscritos no Conselho 

Regional de Odontologia (CRO-TO), distribuídos conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 01: Quantidades de cirurgiões 

dentistas inscrito no CRO-TO, com suas 

respectivas especialidades. 

 

Quantidade Área de atuação na Odontologia 

42 Periodontistas 

80 Endodontistas 

48 Protesistas 

147 Ortodontistas 
04 Estomatologistas 

04 Patologistas 

49 Odontopediatras 

39 Cirurgiões Buco-Maxilo-Faciais 

29 Radiologistas 

76 Implantodontistas 

36 Especialistas em Dentística 
Restauradora 

09 Especialistas em Odontologia Legal 

09 Especialistas em Saúde Coletiva 

1444 Clínicos Gerais 

Fonte: CRO-TO, 2017. 

 
 

No âmbito do SUS, para atendimento odontológico no município de 

Palmas, existem duas Unidades de Pronto - Atendimento (UPAs, unidades de 

urgência e emergência), 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs, unidades de 

atenção primária) e um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO, centro de 

atenção secundária), onde atuam cerca de 60 cirurgiões dentistas. Existem, ainda, 

os CDs que atuam em âmbito hospitalar (atenção terciária), nos hospitais 

estaduais da cidade. No Hospital Infantil Público de Palmas (HIPP) há o 

atendimento odontológico aos pacientes com necessidade especial (PNEs); no 
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Hospital e Maternidade Pública Dona Regina (HMPDR) há o exame bucal do 

recém-nascido com orientação às mães em relação aos cuidados bucais do bebê 

bem como em relação à amamentação; no Hospital Geral Público de Palmas 

(HGPP), várias equipes odontológicas trabalham nas áreas de cirurgia buco- 

maxilo-facial, pacientes com necessidades especiais, reconstrução crânio - facial, 

odontologia oncológica, odontologia hospitalar em UTI e banco de olhos. 

Cada vez mais o crescimento do Estado vem impulsionando a 

necessidade de novos profissionais para Palmas e para as cidades do interior, 

tanto na atenção primária como secundária e terciária, o que pode ser observado 

com o aumento da procura por CDs nos postos de atendimento do SUS que 

oferecem serviços odontológicos e pela grande quantidade de pacientes oriundos 

do interior que são referenciados para Palmas, para atendimento. 

 

 
2.1.3 Dados epidemiológicos de Saúde Bucal 

 

Segundo o último Levantamento da Saúde Bucal da População Brasileira 

(SB Brasil 2010), aos 5 anos de idade 53,5% das crianças de Palmas estão livres 

de cárie, e esse número cai à medida em que a idade aumenta. Aos 12 anos, 

32,1% da população palmense está livre de cárie; entre os 15 e 19 anos apenas 

18,4%; entre os 35 e 44 anos, 1%; e entre 65 e 74 anos, 0% da população está 

livre de cárie (SB Brasil, 2010). 

O índice de cárie no município de Palmas ainda é maior quando 

comparado a municípios da região Sul e Sudeste para todas as faixas etárias, 

exceto para a de 5 anos. Já os índices do interior da região Norte são 

significativamente piores que os índices relativos às regiões Sul e Sudeste. O 

Quadro 02 apresenta a proporção de indivíduos CEO/CPO = 0. 

Quadro 02: Proporção de indivíduos com ceo/CPO = 0 (livres de cárie) e 

respectivos intervalos de confiança (95%) segundo idade e domínio do 

estudo. Fonte: Projeto SB Brasil, 2010. Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 

2010. 
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Idade/Grupo 

Etário 

 
5 anos 

   
12 anos 

   
15 a 19 anos 

  
35 a 44 anos 

  
65 a 74 anos 

 

   
IC (95%) 

  
IC (95%) 

  
IC (95%) 

  
IC (95%) 

  
IC (95%) 

 
Domínio 

 
n 

 
% 

 
L.I. 

L.S 

. 

 
n 

 
% 

 
L.I. 

L.S 

. 

 
n 

 
% 

 
L.I. 

L.S 

. 

 
n 

 
% 

 
L.I. 

L.S 

. 

 
n 

 
% 

 
L.I. 

 
L.S. 

Porto Velho 

(RO) 

 
171 

 
37 

 
30 

 
44 

 
166 

 
26 

 
19 

 
34 

 
160 

 
6,9 

 
4 

 
12 

 
321 

 
0 

 
0 

 
1,6 

 
201 

 
1 

 
0 

 
4,6 

Rio Branco 

(AC) 

 
163 

 
39 

 
32 

 
46 

 
172 

 
27 

 
21 

 
34 

 
213 

 
14 

 
10 

 
20 

 
207 

 
0 

 
0 

 
0 

 
182 

 
0 

 
0 

 
0 

Manaus (AM) 200 43 36 51 146 34 24 46 144 16 11 24 222 0 0 0 178 0 0 0 

Boa Vista (RR) 194 33 26 41 205 27 23 32 137 8,2 4 16 179 0 0 0 192 0 0 0 

Belém (PA) 291 46 38 55 251 36 27 45 155 19 12 29 488 1 0 2,1 250 0 0 0 

Macapá (AP) 230 36 28 44 226 27 19 36 159 25 16 38 345 3 1 6,1 238 2 1 4,7 

Palmas (TO) 180 54 46 61 176 32 26 39 147 18 11 30 295 1 0 3 164 0 0 0 

Interior Região 

Norte 

 
345 

 
30 

 
22 

 
39 

 
361 

 
26 

 
20 

 
33 

 
229 

 
9,8 

 
6,1 

 
15 

 
463 

 
1 

 
0 

 
2,2 

 
317 

 
0 

 
0 

 
3,2 

São Luís (MA) 166 59 50 67 143 32 27 37 141 24 17 33 157 5 1 15 206 0 0 0 

Teresina (PI) 174 43 33 54 191 50 42 58 113 27 18 39 257 3 1 6,5 212 1 0 7,3 

Fortaleza (CE) 232 57 48 66 189 47 41 54 113 26 19 33 369 0 0 0 254 0 0 0 

Natal (RN) 187 47 37 57 161 42 36 49 135 22 16 29 174 1 0 4,7 230 0 0 0 

João Pessoa 

(PB) 

 
139 

 
40 

 
31 

 
50 

 
140 

 
30 

 
25 

 
35 

 
128 

 
11 

 
7,1 

 
17 

 
212 

 
0 

 
0 

 
2,9 

 
211 

 
0 

 
0 

 
2 

Recife (PE) 267 47 38 57 197 46 40 53 82 21 14 31 145 1 0 5,2 224 0 0 0 

Maceió (AL) 167 40 32 48 172 38 31 46 107 14 9 20 187 0 0 0 181 0 0 2,9 

Aracaju (SE) 232 48 40 55 250 58 51 65 181 35 27 45 214 1 0 3,5 192 1 0 3,8 

Salvador (BA) 228 57 48 64 255 59 53 65 207 42 35 49 267 0 0 1,5 261 0 0 0 
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Interior Reg. 

Nordeste 

 
317 

 
31 

 
24 

 
39 

 
323 

 
25 

 
18 

 
33 

 
212 

 
14 

 
9,2 

 
19 

 
422 

 
1 

 
0 

 
3,8 

 
300 

 
0 

 
0 

 
0 

Belo Horizonte 

(MG) 

 
200 

 
45 

 
38 

 
53 

 
262 

 
56 

 
49 

 
64 

 
147 

 
31 

 
25 

 
38 

 
257 

 
0 

 
0 

 
3,1 

 
246 

 
0 

 
0 

 
0 

Vitória (ES) 205 57 49 65 213 49 41 58 117 36 27 47 155 0 0 0 173 1 0 5,2 

Rio de Janeiro 

(RJ) 

 
265 

 
71 

 
64 

 
77 

 
245 

 
51 

 
40 

 
61 

 
219 

 
39 

 
30 

 
49 

 
324 

 
3 

 
1 

 
4,7 

 
323 

 
0 

 
0 

 
0 

São Paulo (SP) 224 58 50 66 233 52 45 60 183 27 19 36 373 1 0 2,4 255 0 0 1,6 

Interior Reg. 

Sudeste 

 
389 

 
49 

 
44 

 
54 

 
386 

 
48 

 
38 

 
57 

 
244 

 
25 

 
19 

 
31 

 
477 

 
1 

 
0 

 
4,2 

 
280 

 
0 

 
0 

 
0 

Curitiba (PR) 235 44 38 50 268 45 39 51 157 33 26 40 414 1 0 1,8 280 0 0 0 

Florianópolis 

(SC) 

 
187 

 
61 

 
52 

 
69 

 
237 

 
68 

 
60 

 
76 

 
162 

 
37 

 
30 

 
45 

 
219 

 
1 

 
0 

 
3,4 

 
224 

 
1 

 
0 

 
3,2 

Porto Alegre 

(RS) 

 
225 

 
60 

 
52 

 
68 

 
210 

 
49 

 
42 

 
55 

 
251 

 
40 

 
31 

 
51 

 
431 

 
0 

 
0 

 
0,5 

 
303 

 
0 

 
0 

 
0 

Interior Reg. 

Sul 

 
280 

 
37 

 
31 

 
44 

 
290 

 
40 

 
31 

 
49 

 
240 

 
22 

 
15 

 
30 

 
555 

 
1 

 
0 

 
2,9 

 
341 

 
1 

 
0 

 
3,1 

Campo Grande 

(MS) 

 
209 

 
45 

 
37 

 
52 

 
206 

 
43 

 
33 

 
55 

 
188 

 
17 

 
12 

 
25 

 
379 

 
1 

 
0 

 
1,8 

 
207 

 
2 

 
1 

 
5,9 

Cuiabá (MT) 105 36 25 49 146 38 33 43 67 19 11 30 118 0 0 0 155 0 0 0 

Goiânia (GO) 256 52 46 58 267 49 39 59 189 26 19 35 241 0 0 0 234 0 0 0 

Brasília (DF) 179 53 44 61 195 57 48 65 148 32 25 40 223 1 0 3,8 139 0 0 0 

Interior Reg. 

C.Oeste 

 
375 

 
33 

 
28 

 
39 

 
365 

 
28 

 
21 

 
35 

 
292 

 
11 

 
7 

 
17 

 
474 

 
1 

 
0 

 
2,1 

 
356 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

A relação CPO-D/ceo-d expressa a soma dos dentes cariados (C), 

perdidos (P) e obturados (O) em determinada população (Quadro 03). Em 

Palmas, as crianças de 5 anos têm em média 1,53 dentes C, P ou O; aos 12 anos, 
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2,35 dentes C, P ou O; entre os 15 e 19 anos, 5,31 dentes C, P ou O; entre os 35 

e 44 anos, 17,48 dentes C, P ou O; entre 65 e 74 anos, 28,46 dentes C, P ou O. 

Quanto aos indicadores de doenças periodontais, observa-se que no município 

de Palmas a população entre os 35 e 44 anos apresenta em média 5,72 raízes 

dentárias expostas (SB Brasil, 2010). 

Quadro 03: condição de raiz e proporção dos componentes em 

relação ao total de raízes expostas, segundo grupo etário e 

domínios da pesquisa, na Região NORTE. Fonte: Projeto SB 

Brasil, 2010. Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 2010 

 

  
Híg 

ido 

Cari 

ado 

 
Obt/Car 

iado 

Obtura 

do 

Per 

dido 

 
ceo- 

d/CPO- 

D 

 

IC 

(95%) 

Domínio n Mé 

dia 

Méd 

ia 

% Méd 

ia 

% Mé 

dia 

% Méd 

ia 

% Mé 

dia 

L.I. L.S 

. 

Porto 

Velho 

(RO) 

17 

1 

16, 

18 

2,44 84 

,4 

0,09 3, 

1 

0,2 

7 

9, 

3 

0,09 3, 

1 

2,8 

9 

2,3 

1 

3,4 

7 

Rio 

Branco 

(AC) 

16 

3 

16, 

56 

2,47 82 

,9 

0,04 1, 

3 

0,4 13 

,4 

0,06 2 2,9 

8 

2,2 

6 

3,7 

1 

Manaus 

(AM) 

20 

0 

16, 

23 

2,3 79 

,9 

0,08 2, 

8 

0,3 

4 

11 

,8 

0,16 5, 

6 

2,8 

8 

2,4 

2 

3,3 

4 

Boa Vista 

(RR) 

19 

4 

16, 

14 

2,93 83 

,5 

0,15 4, 

3 

0,3 

4 

9, 

7 

0,09 2, 

6 

3,5 

1 

3,1 

1 

3,9 

1 
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Belém 

(PA) 

29 

1 

17, 

1 

1,96 91 

,6 

0,03 1, 

4 

0,1 4, 

7 

0,04 1, 

9 

2,1 

4 

1,6 

5 

2,6 

2 

Macapá 

(AP) 

23 

0 

16, 

77 

1,34 50 

,8 

0,03 1, 

1 

0,1 

6 

6, 

1 

0,05 1, 

9 

2,6 

4 

2,1 

3 

3,1 

6 

Palmas 

(TO) 

18 

0 

17, 

94 

1,34 87 

,6 

0,01 0, 

7 

0,1 

4 

9, 

2 

0,05 3, 

3 

1,5 

3 

1,1 1,9 

6 

Interior 

Região 

Norte 

34 

5 

15, 

46 

3,43 92 0,07 1, 

9 

0,1 

1 

2, 

9 

0,12 3, 

2 

3,7 

3 

3,1 4,3 

7 

Porto 

Velho 

(RO) 

16 

6 

21, 

57 

2,8 67 

,5 

0,15 3, 

6 

0,9 

7 

23 

,4 

0,22 5, 

3 

4,1 

5 

3,1 5,2 

Rio 

Branco 

(AC) 

17 

2 

23, 

42 

1,21 46 0,25 9, 

5 

1,0 

3 

39 

,2 

0,14 5, 

3 

2,6 

3 

2,3 2,9 

6 

Manaus 

(AM) 

14 

6 

23, 

2 

1,49 63 

,7 

0,08 3, 

4 

0,6 

6 

28 

,2 

0,11 4, 

7 

2,3 

4 

1,7 

8 

2,9 

Boa Vista 

(RR) 

20 

5 

23, 

17 

1,65 58 

,3 

0,14 4, 

9 

0,8 

9 

31 

,4 

0,15 5, 

3 

2,8 

3 

2,4 

5 

3,2 

1 

Belém 

(PA) 

25 

1 

23, 

01 

1,89 77 

,1 

0,1 4, 

1 

0,3 12 

,2 

0,16 6, 

5 

2,4 

5 

1,8 

4 

3,0 

6 

Macapá 

(AP) 

22 

6 

24, 

17 

1,61 65 

,4 

0,03 1, 

2 

0,6 24 

,4 

0,21 8, 

5 

2,4 

6 

1,9 

5 

2,9 

7 

Palmas 

(TO) 

17 

6 

23, 

97 

1,36 57 

,9 

0,07 3 0,7 

1 

30 

,2 

0,22 9, 

4 

2,3 

5 

1,8 

8 

2,8 

3 
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Interior 

Região 

Norte 

36 

1 

22, 

47 

2,33 68 

,3 

0,15 4, 

4 

0,6 

6 

19 

,4 

0,27 7, 

9 

3,4 

1 

2,5 

4 

4,2 

8 

Porto 

Velho 

(RO) 

16 

0 

21, 

9 

2,99 44 

,2 

0,15 2, 

2 

2,8 

2 

41 

,7 

0,79 11 

,7 

6,7 

6 

5,8 

9 

7,6 

2 

Rio 

Branco 

(AC) 

21 

3 

23, 

71 

2,01 40 

,8 

0,31 6, 

3 

2,0 

7 

42 0,55 11 

,2 

4,9 

3 

4,4 

1 

5,4 

5 

Manaus 

(AM) 

14 

4 

23, 

56 

2,26 46 

,6 

0,2 4, 

1 

1,7 

5 

36 

,1 

0,64 13 

,2 

4,8 

5 

4,1 

7 

5,5 

3 

Boa Vista 

(RR) 

13 

7 

23, 

02 

2,47 43 

,5 

0,55 9, 

7 

1,9 

1 

33 

,6 

0,75 13 

,2 

5,6 

8 

4,4 

5 

6,9 

Belém 

(PA) 

15 

5 

23, 

71 

2,88 59 0,22 4, 

5 

1,1 

6 

23 

,8 

0,61 12 

,5 

4,8 

8 

4,0 

4 

5,7 

2 

Macapá 

(AP) 

15 

9 

24, 

75 

1,69 42 0,1 2, 

5 

1,5 37 

,3 

0,6 14 

,9 

4,0 

2 

2,8 

8 

5,1 

5 

Palmas 

(TO) 

14 

7 

23, 

58 

1,69 31 

,8 

0,1 1, 

9 

3,0 

4 

57 

,3 

0,48 9 5,3 

1 

3,9 

1 

6,7 

1 

Interior 

Região 

Norte 

22 

9 

22, 

72 

3,57 59 

,9 

0,12 2 1,1 

5 

19 

,3 

1,12 18 

,8 

5,9 

6 

5,1 

1 

6,8 

1 

Porto 

Velho 

(RO) 

32 

1 

12, 

06 

2,28 12 0,42 2, 

2 

5,6 

1 

29 

,6 

10,6 

7 

56 

,2 

18, 

98 

18, 

13 

19, 

82 
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Rio 

Branco 

(AC) 

20 

7 

10, 

77 

1,99 10 

,2 

0,55 2, 

8 

3,7 

3 

19 

,1 

13,2 

5 

67 

,9 

19, 

52 

18, 

47 

20, 

57 

Manaus 

(AM) 

22 

2 

11, 

46 

1,91 9, 

9 

0,39 2 5,9 

9 

31 11,0 

5 

57 

,1 

19, 

34 

18, 

42 

20, 

25 

Boa Vista 

(RR) 

17 

9 

13, 

24 

2,39 13 

,3 

0,96 5, 

3 

4,9 

1 

27 

,3 

9,72 54 

,1 

17, 

98 

16, 

55 

19, 

41 

Belém 

(PA) 

48 

8 

15, 

1 

2,9 18 

,3 

0,86 5, 

4 

3,0 

6 

19 

,3 

9,04 57 15, 

87 

14, 

85 

16, 

88 

Macapá 

(AP) 

34 

5 

17, 

36 

1,53 11 

,9 

0,32 2, 

5 

3,1 

6 

24 

,6 

7,12 55 

,5 

12, 

83 

11, 

4 

14, 

25 

Palmas 

(TO) 

29 

5 

13, 

54 

1,53 8, 

8 

0,32 1, 

8 

6,8 38 

,9 

8,84 50 

,6 

17, 

48 

16, 

64 

18, 

33 

Interior 

Região 

Norte 

46 

3 

13, 

15 

2,74 15 

,6 

0,44 2, 

5 

3,0 

5 

17 

,4 

11,2 

9 

64 

,4 

17, 

52 

16, 

37 

18, 

67 

Porto 

Velho 

(RO) 

20 

1 

3,5 

9 

0,67 2, 

4 

0,11 0, 

4 

0,5 

6 

2 26,7 

5 

95 

,2 

28, 

09 

26, 

81 

29, 

37 

Rio 

Branco 

(AC) 

18 

2 

2,2 

3 

0,85 3 0,05 0, 

2 

0,5 

5 

1, 

9 

27,2 

3 

94 

,9 

28, 

68 

27, 

4 

29, 

97 

Manaus 

(AM) 

17 

8 

3,5 

2 

0,76 2, 

7 

0,09 0, 

3 

0,9 

4 

3, 

4 

26,1 

5 

93 

,6 

27, 

94 

27, 

14 

28, 

73 
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Boa Vista 

(RR) 

19 

2 

4,0 

2 

0,71 2, 

6 

0,12 0, 

4 

0,5 

9 

2, 

1 

26,2 

6 

94 

,9 

27, 

68 

26, 

26 

29, 

1 

Belém 

(PA) 

25 

0 

3,9 

6 

1,26 4, 

6 

0,3 1, 

1 

0,6 2, 

2 

25,4 

6 

92 

,2 

27, 

62 

26, 

55 

28, 

69 

Macapá 

(AP) 

23 

8 

4,9 0,67 2, 

6 

0,05 0, 

2 

0,4 

4 

1, 

7 

24,1 

5 

94 

,3 

25, 

61 

24, 

06 

27, 

16 

Palmas 

(TO) 

16 

4 

3,4 0,67 2, 

4 

0,02 0, 

1 

0,9 

7 

3, 

4 

26,5 

1 

94 

,1 

28, 

18 

27, 

37 

28, 

98 

Interior 

Região 

Norte 

31 

7 

3 0,74 2, 

6 

0,08 0, 

3 

0,4 

8 

1, 

7 

27,1 

7 

95 

,5 

28, 

46 

27, 

66 

29, 

27 

 

 

No presente levantamento epidemiológico, os demais índices de saúde 

bucal - periodontal comunitário (CPI), de fluorose dentária (de Dean), de mal 

oclusão e verificação do uso e necessidade de prótese -, foram tabulados por 

região brasileira, o que inclui todas as capitais da referida região e alguns 

municípios do interior. O Estado do Tocantins faz parte da região Norte, e para 

essa região os municípios tocantinenses incluídos na pesquisa foram Palmas, 

Gurupi, Goiatins e Brejinho de Nazaré (SB Brasil, 2010). Comparando com as 

demais regiões do Brasil, os indicadores apontam uma superioridade de doenças 

bucais na região Norte e Nordeste quando comparadas à região Sul e Sudeste. 

Extrapolando, para o Estado do Tocantins verifica-se uma necessidade 

de maior atuação do CD na prevenção e promoção da saúde bucal da população, 

bem como a execução de programas sociais que visem reduzir os índices de 

doenças bucais, especialmente em alguns municípios de difícil acesso localizados 

no interior, que por vezes não possuem profissionais atuando na área, nem 

mesmo no âmbito do SUS. 

 
 

 

2.2 Instituições de Ensino Superior 
 

Atualmente, o Tocantins conta com 37 instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, oferecendo diversos cursos presenciais e à distância, a seguir 
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discriminadas: 

Quadro 04: Resultado da Consulta Por: Instituição de Ensino Superior. Relatório 

Processado: 20/08/2017 

 

 
 

Instituição (IES) 

 
 

Município 

 
 

UF 

 
Organização 

Acadêmica 

Tipo de 

Credenciam 

ento 

 
Categor 

ia 

 
Situaç 

ão 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

LUTERANO DE PALMAS 

(CEULP) 

 
 

Palmas 

 
 

TO 

 
Centro 

Universitário 

 
Presencial - 

Superior 

 
 

Privada 

 
 

Ativa 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TOCANTINENSE 

PRESIDENTE ANTÔNIO 

CARLOS (UNITPAC) 

 
 

Araguaína 

 
 

TO 

 
 

Centro 

Universitário 

 
 

Presencial - 

Superior 

 
 

Privada 

 
 

Ativa 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIRG (UNIRG) 

 
Gurupi 

 
TO 

Centro 

Universitário 

Presencial - 

Superior 

 
Pública 

 
Ativa 

FACULDADE ANTONIO 

PROPICIO AGUIAR 

FRANCO (FAPAF) 

 
 

Pium 

 
 

TO 

 
 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 
 

Pública 

 
 

Ativa 

FACULDADE CATÓLICA 

DOM ORIONE (FACDO) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE CATÓLICA 

DO TOCANTINS (FACTO) 

 
Palmas 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

ADMINISTRAÇÃO (ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

ADMINISTRAÇÃO DE 

Paraíso do 

Tocantins 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

 
 
 
 
 

 

 

 
EMPRESAS DE PARAÍSO 

DO TOCANTINS (FAP) 
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FACULDADE DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE 

ARAGUAÍNA (ITPAC) 

 

Araguaína 

 

TO 

 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 

Privada 

 

Ativa 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS DO TOCANTINS 

(FACIT) 

 

Araguaína 

 

TO 

 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 

Privada 

 

Ativa 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS HUMANAS, 

ECONÔMICAS E DA 

SAÚDE (/ITPAC PALMAS) 

 

 
Palmas 

 

 
TO 

 

 
Faculdade 

 

Presencial - 

Superior 

 

 
Privada 

 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

CIÊNCIAS JURÍDICAS DE 

PARAÍSO DO TOCANTINS 

(FCJP) 

 

Paraíso do 

Tocantins 

 

 
TO 

 

 
Faculdade 

 

Presencial - 

Superior 

 

 
Privada 

 

 
Ativa 

FACULDADE DE COLINAS 

DO TOCANTINS 

Colinas do 

Tocantins 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE DIREITO 

DE ARAGUAÍNA (ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E 

LETRAS DE PARAÍSO 

(FECIPAR) 

 

Paraíso do 

Tocantins 

 

 
TO 

 

 
Faculdade 

 

Presencial - 

Superior 

 

 
Pública 

 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DE 

ARAGUAÍNA (ITPAC) 

 

Araguaína 

 

TO 

 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 

Privada 

 

Ativa 

FACULDADE DE 

ENFERMAGEM (ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 
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FACULDADE DE 

FARMÁCIA E BIOQUÍMICA 

(ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

MEDICINA (ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA (ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE PALMAS 

(FAPAL) 

 
Palmas 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

PEDAGOGIA E 

FORMAÇÃO DE 

NORMALISTAS DE 

ARAGUAÍNA (ITPAC) 

 
 

 
Araguaína 

 
 

 
TO 

 
 

 
Faculdade 

 
 

Presencial - 

Superior 

 
 

 
Privada 

 
 

 
Ativa 

FACULDADE DE SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO (ITPAC) 

 
Araguaína 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO DE 

PARAÍSO DO TOCANTINS 

(FSIP) 

 
 

Paraíso do 

Tocantins 

 
 

 
TO 

 
 

 
Faculdade 

 
 

Presencial - 

Superior 

 
 

 
Privada 

 
 

 
Ativa 

FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE 

PALMAS (FTP) 

 
 

Palmas 

 
 

TO 

 
 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 
 

Privada 

 
 

Ativa 

FACULDADE DO BICO DO 

PAPAGAIO (FABIC) 

Augustinópol 

is 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE GUARAÍ 

(FAG) 

 
Guaraí 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 
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FACULDADE INTEGRADA 

DE ARAGUATINS 

(FAIARA) 

 
Araguatins 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

 
FACULDADE ITOP (ITOP) 

 
Palmas 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE 

PRESIDENTE ANTÔNIO 

CARLOS (FAPAC) 

 
Porto 

Nacional 

 
 

TO 

 
 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 
 

Privada 

 
 

Ativa 

FACULDADE RIO SONO 

(RISO) 

Pedro 

Afonso 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE SÃO 

MARCOS (FASAMAR) 

Porto 

Nacional 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

FACULDADE SERRA DO 

CARMO (FASEC) 

 
Palmas 

 
TO 

 
Faculdade 

Presencial - 

Superior 

 
Privada 

 
Ativa 

 

 
FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO TOCANTINS (UFT) 

 
 
 
 

Palmas 

 
 
 
 

TO 

 
 
 
 

Universidade 

EAD - 

Superior / 

EAD - Lato- 

sensu / 

Presencial - 

Superior 

 
 
 
 

Pública 

 
 
 
 

Ativa 

INSTITUTO DE ENSINO E 

PESQUISA OBJETIVO 

(IEPO) 

 
 

Palmas 

 
 

TO 

 
 

Faculdade 

 
Presencial - 

Superior 

 
 

Privada 

 
 

Ativa 

 
INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO 

TOCANTINS (IFTO) 

 
 

 
Palmas 

 
 

 
TO 

Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

 
 

Presencial - 

Superior 

 
 

 
Pública 

 
 

 
Ativa 
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Fonte: Ministério da Educação - e-Mec. (http://emec.mec.gov.br/) 

 

 

Além do O ITPAC PALMAS, o Tocantins conta com cinco cursos de 

bacharelado em Odontologia, sendo dois no município de Araguaína, um em 

Gurupi, um em Porto Nacional e um em Palmas. 

A instalação de uma IES em uma comunidade traz vários benefícios para 

a região, sendo potentes indutores econômicos, centros tecnológicos, 

empregadores e investidores. A produção de conhecimento é mais forte e melhor 

quando existem parcerias entre as IES e as comunidades envolventes. A 

presença de IES na região fornece um considerável retorno de receitas e aumento 

dos empregos na comunidade. Quando este impacto econômico se relaciona com 

os benefícios de saúde e socioculturais torna-se evidente que uma IES constitui 

uma importante parceira para sustentar e melhorar o bem-estar da comunidade. 

A integração Ensino-Serviço-Comunidade, por meio da parceria ITPAC 

Palmas com as Secretarias Municipal de Saúde de Palmas (SEMUS) e Estadual 

de Saúde do Tocantins (SESAU), promoverá a atuação dos alunos na Atenção 

Básica, Secundária e Terciária do município e da região durante e após o curso. 

Neste contexto, os alunos desenvolverão ações de promoção e prevenção em 

saúde bucal, como: palestras educativas, visita a creches, atendimento domiciliar, 

projetos de extensão em parceria com várias entidades, como igrejas, conselho 

municipal de saúde, Casa do Índio, universidade da melhor idade e comunidades 

quilombolas. 

Pelo exposto acima, fica claro que o curso de Odontologia do ITPAC 

PALMAS contribui com a formação de profissionais de excelência, engajados com 

as questões sociais, culturais e ambientais do Tocantins e da região Norte, 

visando reduzir as carências sanitárias loco-regionais, atendendo às 

necessidades de saúde bucal da população. 

 
 
 
 

 

http://emec.mec.gov.br/
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Como capital do Estado, Palmas é, ao mesmo tempo, sede dos governos 

estadual e municipal. A função de governo é a principal força motora da criação e 

2.3 MUNICÍPIO DE PALMAS 
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do desenvolvimento da cidade. A necessidade de instalação imediata dos governos 

exigiu prioridade para os investimentos na construção dos edifícios públicos. Algumas 

instalações, como a própria sede do governo estadual, foram construídas 

provisoriamente até a conclusão dos edifícios definitivos. O Palacinho, como ficou 

conhecida a sede provisória do governo estadual, hoje está tombado como bem do 

patrimônio histórico da cidade. 

Foi também priorizada a implantação do sistema viário principal e da 

infraestrutura básica, como rede de abastecimento de água, energia elétrica, 

hospital e outros serviços e equipamentos indispensáveis. As empresas, num 

Estado que procurou nascer já com um perfil privatista, foram chamadas a 

complementar o investimento público na construção da cidade. A fundação de 

Palmas atraiu gente de quase todos os lugares do país. A posição geográfica do 

Estado no Brasil, fazendo fronteira com seis outros Estados e situado em uma 

região de transição entre o Cerrado, o semiárido do Nordeste e a Floresta 

Amazônica, tornou Palmas um lugar de fácil afluência de migrantes de várias 

origens. Os que se estabeleceram na cidade manifestaram vínculo e identidade 

com o lugar, assumindo compromissos de longo prazo com a decisão de se 

estabelecerem em Palmas. O Quadro 05 mostra os dados demográficos e de área 

do município de Palmas. 

Quadro 05: Características do Município de Palmas – TO 
 

População estimada 2016 279.856 

População 2010 228.332 

Área da unidade territorial 2016 (km²) 2.218,942 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 102,90 

Gentílico Palmense 

Fonte: IBGE, 2017 
 
 
 
 

 
Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), verifica-se que o 
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município de Palmas tem vem melhorando a cada ano, como pode ser observado no Quadro 

06. 

 

Quadro 06: Índice de desenvolvimento humano do Município de Palmas – TO. 

Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento 

 

Ano IDH-M 

1991 0,439 

2000 0,654 

2010 0,788 

 
A população do Tocantins cresceu em ritmo acelerado, em grande parte devido ao 

crescimento acelerado de Palmas nos últimos anos. 

 
Quadro 07: Crescimento populacional na cidade de Palmas e estado do Tocantins.

 Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

 

 
 

 

A população palmense caracteriza-se por uma quantidade semelhante de 
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homens e mulheres, em sua maioria residentes da zona urbana. 

 
Quadro 08: População residente, por situação de domicílio e sexo. Fonte: IBGE 

- Censo Demográfico, 2010 
 

 

 
A maioria da população tem entre 15 e 59 anos de idade, estando na faixa 

produtiva de trabalho. 

 

 
Quadro 9: População residente, por grupos de idade. Fonte: IBGE - 

Censo Demográfico, 2010. 

A maioria dos estabelecimentos de saúde são privados, seguidos por 

estabelecimentos municipais e estaduais oferecendo serviços gratuitos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) 
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Quadro 10: Estabelecimentos de saúde 
 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 
 

2.3.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
 

O trabalho de revitalização nos Parques Eco industrial de Palmas foi 

iniciado em 2005 e teve investimentos em infraestrutura de terraplanagem, 

drenagem e pavimentação asfáltica que ultrapassaram o valor de R$ 8 milhões. 

Com isso, no período de 2005 a 2007, foram criadas diversas empresas (indústria, 

prestação de serviços e comércio. Como consequência, Palmas hoje, conta com 

310 empreendimentos instalados nas áreas industriais, gerando um total de 3.850 

empregos. 

Deste total, 172 empreendimentos estão localizados no Eco Industrial, 

gerando 2.692 empregos, enquanto que, no distrito de Taquaralto são 10 

empresas e 140 empregos. Os empregos diretos e indiretos gerados por estas 

empresas beneficiam centenas de famílias na Capital, contribuindo decisivamente 

para o desenvolvimento econômico do município. 

A forte expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas foi estimada 

em R$ 2,2 bilhões em 2007, sendo também fator preponderante para a atração 

de investidores. O aumento do PIB de Palmas foi de 6% e, se comparado ao do 

Brasil, foi considerável, já que o País apresentou o percentual de 3,5%. Até o final 
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de 2007, a capital tocantinense representou 18,4% da riqueza gerada no 

Tocantins e 0,08% do País. 

O valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares, 

por domicílio, é de R$ 3625,00 na zona urbana e R$2661,07 na zona rural, sendo 

o valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 

particulares, na zona urbana de R$625,00, e na zona rural, R$ 370,00. 

Quadro 11: Estatísticas do cadastro Estadual de Empresas 
 

Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

 
 

A maioria da população trabalha na prestação de serviços, seguida pelas 

atividades comerciais e indústria. 

Quadro 12: Pessoas ocupadas por setor, 2007- 2013. Fonte: IBGE, 

Cadastro Central de Empresas 2014. 
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL 

 
 

O desenvolvimento de uma determinada região tem como importantes 

indicadores o desenvolvimento científico e a qualificação profissional. Tais 

elementos pressupõem que, investimentos na educação superior, voltados à 

expansão do sistema, visando a garantia de qualidade, a equidade e o retorno da 

produção de conhecimento a sociedade, são importantes medidas a serem 

discorridas para os níveis públicos e privados. 

A partir dos dados do Censo da Educação Superior do Inep de 2015, é 

possível perceber que a região norte do país apresenta grande desigualdade em 

relação às outras regiões brasileiras, no que se refere ao quantitativo relacionado 

às instituições de ensino superior, às matrículas, e aos cursos em todas as áreas 

do conhecimento. 

Neste contexto histórico educacional, o ITPAC Palmas adquire grande 

importância ao ofertar para a cidade e região os cursos de Odontologia e 

Medicina. 

O ITPAC PALMAS participa do desenvolvimento da região central do 

Estado por meio da produção do conhecimento e da formação de recursos 

humanos críticos, éticos, criativos e comprometidos com a responsabilidade 

social. Além disso, a IES gera diversos empregos diretos, capacitando seus 

recursos humanos, trazendo mão de obra especializada e participando da 

construção e formação de novos conceitos e valores para a comunidade 

acadêmica. 

Os fatores que tornam Palmas um centro de referência em 

desenvolvimento, com a atração de investimentos significativos, são a 

infraestrutura, a produção, a estrutura educacional, que oferece cursos técnicos e 

superiores em várias áreas, e o incremento do agronegócio. 
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Neste sentido, Palmas exerce influência direta em diversos municípios 

tocantinenses, oferecendo cursos de ensino superior para boa parte da 

população. 

O crescimento vertiginoso das diversas cidades do Estado do Tocantins, 

nestes últimos anos, impõe a formulação, também rápida, de estratégias 

educacionais que possam dotar essas novas áreas urbanas, e mesmo as 

populações rurais, de condições eficientes para o ensino nos seus três principais 

graus e, sobretudo, a educação superior. 

É de grande importância a formação de profissionais que convivam com 

esta realidade social, uma vez que, conhecedores das dificuldades e problemas 

regionais relacionados à saúde, objetivem levar à comunidade uma melhor 

qualidade de vida. Outro aspecto relevante é a permanência desses profissionais 

na sua região de origem, fixando recursos humanos qualificados e especializados 

em municípios do interior, pela perspectiva de reconhecimento e de oportunidades 

de aprimoramento profissional. Acrescente-se a isso o impacto no índice de 

desenvolvimento humano da região, catalisado pelo desenvolvimento científico e 

tecnológico, a partir da consolidação da atividade de ensino. E, ainda, o repasse 

imediato à comunidade do conhecimento trabalhado e produzido na Instituição por 

meio de uma consistente política de extensão. 

O ITPAC PALMAS, atualmente oferta os cursos de Graduação em 

Medicina e Odontologia, na modalidade bacharelado presencial, além de cursos 

de pós-graduação e extensão. A instituição, além da legislação superior e atos 

normativos do MEC e do CNE, rege-se pelo seu Regimento, pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional, pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação e pelos Regulamentos institucionais. 

O ITPAC PALMAS contribui para satisfazer a demanda por formação 

profissional que cresce junto com o crescimento populacional regional. A 

Faculdade engajou-se no processo de desenvolvimento que se verifica na região 

e ocupa, com muito empenho e dedicação, as oportunidades criadas por uma 

sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua participação no cenário 

nacional na medida em que o fortalecimento dos investimentos privados e a 
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modernização do Estado criam novas solicitações e estímulos nas áreas da 

produção e do conhecimento. 

Nesse contexto, o ITPAC PALMAS oferece aos discentes, ao ingressar 

em um de seus cursos, sólida formação profissional, amparada por um 

embasamento humanístico que lhes proporciona condições de adquirir visão 

abrangente da realidade em que irão atuar, interferindo com consciência nos 

padrões de educação da comunidade. 

São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual momento, 

no estado do Tocantins. Tais possibilidades precisam orientar-se a partir de 

referências científicas e culturais que abram novos horizontes de desenvolvimento 

autossustentado. Para tanto, as instituições de ensino desempenham papel único 

e insubstituível. 

O ITPAC PALMAS estabelece uma filosofia educacional sob a égide da 

necessária identificação dos problemas que afligem a Região, conduzindo à 

formação de profissionais conscientes da realidade socioeconômica da região 

Norte e do País. 

O ITPAC PALMAS busca continuamente tornar-se um centro de 

excelência em educação superior e ser reconhecida pela qualidade dos serviços 

que presta à sociedade, formando pessoas comprometidas com o crescimento e 

desenvolvimento nacional e regional, com a preservação e divulgação da história 

do Tocantins e de Palmas, capacitada para atuar na educação superior de forma 

integrada e na busca da articulação das atividades de ensino, iniciação científica 

e de extensão, fundamentada na postura profissional competente e ética. 

O ITPAC PALMAS tem como Missão Institucional: 
 

Desenvolver e disseminar competências a partir do ensino, pesquisa 

e extensão que formem profissionais capazes de transformar o Brasil a partir 

de suas regiões. 

Para cumprir a sua missão, o ITPAC PALMAS serve a comunidade, 

gerando conhecimentos e recursos importantes para o desenvolvimento científico, 

econômico, profissional, social e cultural, objetivando, principalmente, o bem-estar 
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da sociedade e a melhoria da qualidade de vida, sempre defendendo a expressão 

e o cumprimento da verdade. 

O ITPAC PALMAS oferece aos seus alunos, professores e funcionários a 

oportunidade de desenvolvimento integral, com a finalidade de: 

• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

• incentivar práticas investigativas, visando ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio 

em que vive; 

• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento 

de cada geração; 

• estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e 

simultaneamente prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

• promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios da criação cultural e das práticas investigativas geradas 

na instituição. 

Dentre as várias políticas institucionais desenvolvidas pelo ITPAC 

PALMAS, destacam-se as políticas de ensino, de pesquisa/iniciação científica e 

de extensão, além da política de responsabilidade socioambiental, da política de 

inclusão social e educação inclusiva (acessibilidade) e da política de direitos 

humanos. 

O ITPAC PALMAS orienta suas ações para ensino, iniciação científica e 

extensão, oferecendo aos alunos uma diversidade de projetos e programas 
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complementares a fim de capacitá-lo plenamente para o exercício profissional e 

da cidadania, com a necessária identificação com os problemas que afligem o 

Estado e a Região. Isto exige a formação de pessoas comprometidas com a 

realidade socioeconômica da região em que potencialmente atuarão. 

A IES socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir 

os interesses das diferentes partes (alunos, professores, técnicos administrativos, 

prestadores de serviço, comunidade, governo e sociedade em geral) e conseguir 

incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando atender, na medida 

do possível, às demandas de todos, não apenas dos seus dirigentes e/ou 

mantenedores ou sócios. 

A Faculdade tem como política de responsabilidade social o atendimento 

à sua comunidade acadêmica, com qualidade, ética, respeito e dignidade, 

estendendo esse atendimento às comunidades sociais do seu entorno, de Palmas 

e do Tocantins, uma vez que coloca à disposição da sociedade os benefícios da 

produção intelectual e científica dos seus professores e alunos. 

A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural e à educação inclusiva é refletida na/o(s): 

a) transferência de conhecimento e importância social das ações acadêmicas e, 

impacto das atividades: científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento 

regional e nacional; 

b) natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo, com o 

mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os 

níveis; 

c) ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de 

atenção a setores sociais excluídos e políticas de ação afirmativa; 

d) promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento fraterno e 

harmônico entre todos os segmentos da comunidade acadêmica e com a 

comunidade externa; 
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e) efetividade de programas de benefícios a professores e profissionais técnicos 

administrativos, especialmente, por intermédio dos planos de capacitação de 

recursos humanos, de carreira docente e de cargos e salários; 

f) concessão de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de 

extensão e de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para esses 

benefícios, de acordo com a programação anual; 

g) incentivo e apoio ao voluntariado. 
 

Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da Faculdade 

contemplam a mobilização da comunidade acadêmica e a articulação com 

diversos parceiros da sociedade civil organizada para contribuir com o 

desenvolvimento educacional, social e cultural das comunidades menos 

favorecidas do estado do Tocantins. Simultaneamente, proporcionam a 

conscientização e a politização dos estudantes por meio da vivência de múltiplas 

realidades e da troca de saberes com as diferentes comunidades. Em linhas 

gerais, as ações da responsabilidade social têm o objetivo de: 

I – contribuir para o estudo científico dos problemas apresentados a partir de uma 

abordagem multidisciplinar, ofertando às comunidades capacitações, 

consultorias, cursos, palestras, debates e serviços; 

II – exercer ações de integração comunitária, desenvolvendo atividades ético- 

sociais, valorizando os ideais da Pátria, da cultura e da humanidade; 

III – realizar pesquisas de campo e de qualquer outra natureza, visando estimular 

atividades criadoras e socializar seus benefícios, mediante cursos e serviços 

prestados à comunidade; 

IV – prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade, possibilitando a 

participação dos professores e estudantes em ações práticas relacionadas à sua 

área de atuação profissional; 

V - mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a discussão 

de temas relacionados ao seu cotidiano; 
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VI - estabelecer uma rede de parcerias com organizações governamentais, não 

governamentais e privadas, visando à oferta de oportunidades para a população 

de baixa renda; 

VII – firmar parcerias com instituições de apoio a portadores de deficiências, 

disponibilizando infraestrutura e recursos humanos, além de colaborar com a 

realização de cursos, palestras, debates etc; 

VIII – realizar campanhas de sensibilização social, visando conscientizar a 

sociedade para temas de interesse coletivo; 

IX – realizar pesquisas, visando ao resgate histórico da memória local e nacional, 

valorizando e divulgando a arte, a cultura e a história do Estado. 

Todo este contexto é contemplado nas responsabilidades 

socioambientais e em suas componentes curriculares. Componentes estas que 

que trazem em seus conteúdos temas relacionados à História e Cultura Afro- 

Brasileira e Indígena, à Responsabilidade Social, à Educação Ambiental e aos 

Direitos Humanos 

A Responsabilidade Social, por estar inserida na busca pelo 

desenvolvimento sustentável, é trabalhada na formação dos estudantes, no 

desenvolvimento de suas pesquisas e na vocação regional e comunitária da IES, 

por meio de suas ações de extensão acadêmica e na matriz curricular ao longo 

do curso. A Responsabilidade Social engloba a gestão institucional, os docentes, 

a extensão e a pesquisa, onde consequentemente traz resultados para a 

comunidade. As linhas de atuação do Programa de Responsabilidade Social 

englobam todas as temáticas que apresentam problemas contemporâneos. 

Vale registrar que a estrutura curricular do curso de graduação em 

Odontologia do ITPAC PALMAS contempla as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana quando inclui, como conteúdos disciplinares e nas 

atividades complementares (de ensino, de iniciação científica/pesquisa e de 

extensão), temáticas relacionadas ao assunto. 
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O curso contempla, ainda, as Políticas de Educação Ambiental, conforme 

a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281 de 

25 de junho de 2002. Além da disciplina específica de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade, existe a integração da educação ambiental às disciplinas do 

curso de modo transversal, contínuo e permanente. 

O ITPAC PALMAS assume que as diferenças humanas são diversas e 

que, como consequência desse pressuposto, a aprendizagem deve ser adaptada 

às necessidades do educando, em vez de o educando se adaptar ao processo de 

aprendizagem. 

Uma pedagogia centrada no educando atende aos objetivos institucionais, 

tornando-o apto a lidar com as diferenças, beneficiando a sociedade como um 

todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir 

consideravelmente a taxa de desistência e repetência e ao mesmo tempo garantir 

índices médios mais altos de rendimento escolar. 

A pedagogia que tenha como foco o educando pode impedir o desperdício 

de recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente presentes 

nos programas de educação de baixa qualidade, calcada na mentalidade 

educacional de que “um tamanho serve a todos”. A inclusão e a participação são 

essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do 

campo da educação, isso se reflete no desenvolvimento de estratégias que 

procuram promover a genuína equalização de oportunidades. 

A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total dos portadores de necessidades 

especiais no processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço 

claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação, 

mas também por parte dos colegas, familiares e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do 

educando, acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade para todos, por meio de metodologias 
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de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos diversificados e 

parceria com as organizações especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores de qualidade 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, o ITPAC PALMAS adota as seguintes 

políticas para os portadores de necessidades especiais: 

I. Para alunos com deficiência auditiva, a Instituição poderá proporcionar, caso 

sejam solicitados, desde o acesso até a conclusão do curso: 

a) intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em 

texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

b) flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

c) aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para 

o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado. 

II. Para alunos com deficiência física, a Faculdade oferece: 
 

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo 

o acesso aos espaços de uso coletivo; 

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

c) rampas com corrimãos ou acesso por elevadores, facilitando a circulação de 

cadeira de rodas; 

d) portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas; 

e) barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
 

f) lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas; 
 

g) espaços adequados às necessidades especiais nas salas de aulas, laboratórios 

gerais e específicos do curso, clínica e biblioteca. 
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III. Para os professores e pessoal técnico, será disponibilizado programa de 

capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de: 

a) informações sobre os portadores de necessidades especiais; 
 

b) cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas; 
 

c) cursos para o entendimento da linguagem dos sinais. 
 

IV. Para a comunidade social dispor-se-á de: 
 

a) campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças; 
 

b) parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe 

(sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de 

promover ações integradas Escola/Empresa/Sociedade civil organizada para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades especiais como 

direitos humanos universais; 

c) integração Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais com 

adequadas condições de atuação para os portadores de necessidades especiais. 

Os cursos e programas de educação superior e os projetos de extensão 

da Faculdade contribuem para a redução das desigualdades sociais e regionais, 

especificamente, na cidade de Palmas e áreas de influência, ampliando a 

responsabilidade social institucional. 

Os cursos, programas e projetos de educação superior da Faculdade 

contribuem, ainda, para a redução das desigualdades sociais e regionais ao 

gerarem novos empregos e novas oportunidades. 

 

4. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA 

 

 
4.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 
 

Curso: Graduação em Odontologia - Bacharelado 

Carga Horária Total do Curso: 4000 horas 

Turno: Integral 
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Regime: Créditos 
 

Vagas Anuais: 120 (cento e vinte) 
 

Vigência: 2019/01 
 

Diploma: Bacharel em Odontologia 
 

Tempo de Integralização: Mínimo: 05 anos (10 semestres) 
 

Máximo: 10 anos (20 semestres) 

 
 

4.2 ATOS LEGAIS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 
 

Os atos de regulação (autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento) do curso de Odontologia foram emitidos pela Secretaria de 

Educação do Estado do Tocantins, devido à Instituição de Educação Superior ter 

sido credenciada pelo Sistema de Educação do Estado do Tocantins e estar 

vinculada a esse Sistema Estadual desde sua origem até 2011, quando teve início 

o processo de migração para o Sistema Federal de Ensino Superior – MEC. 

Seguindo a legislação vigente e o Regimento Geral do ITPAC PALMAS, 

o acesso ao curso de graduação em Odontologia é aberto aos candidatos que 

comprovarem conclusão do ensino médio ou equivalente, sendo que o ingresso 

no curso, mediante disponibilidade de vagas e/ou prerrogativas legais, poderá ser 

feito por: 

● Processo seletivo vestibular, conforme normas contidas em edital 

específico; 

● Processo seletivo por meio do desempenho no ENEM; 
 

● Programa Universidade para todos (PROUNI); 
 

● Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 
 

● Transferências internas e externas de oriundos de mesmo curso e de 

áreas afins. 

 

 
4.3 IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO COORDENADOR DO CURSO 
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A gestão do curso é desenvolvida pelo coordenador, baseada no 

planejamento sistemático em parceria com o Núcleo Docente Estruturante e em 

sintonia com o Colegiado do Curso. 

A coordenação organiza encontros periódicos com os representantes de 

turma para acompanhamento das atividades discentes e docentes. 

São atribuições do coordenador de curso: 
 

● coordenar as atividades de ensino de graduação; 

● estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de graduação; 

● estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de 

graduação; 

● estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes; 

● estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades dos 

docentes; 

● estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades de 

ensino de graduação; 

● garantir a organicidade da matriz curricular do curso; 

● articular teorias e práticas, principalmente no que diz respeito à integração 

básico-clínica; 

● organizar e manter atualizado banco de dados contendo os programas das 

disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga 

horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas atualizadas, 

metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) responsável(eis); 

● propor, no início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o horário de 

aulas de cada período do curso, articulados com os demais cursos do ITPAC 

PALMAS; 

● propor ações que visem à melhoria da qualidade do ensino de graduação, 

incluindo práticas pedagógicas inovadoras; 

● orientar o acadêmico na efetivação da matrícula no âmbito do curso, articulado 

com a secretaria acadêmica; 

● exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

● cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

● propor à Direção Acadêmica convênios para viabilizar estágios curriculares ou 
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extracurriculares do respectivo curso; 

● supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e o Setor de Recursos Humanos 

e Departamento de Pessoal a frequência dos docentes integrantes do curso, nas 

diferentes atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos; 

● apresentar à Diretoria Acadêmica propostas de projetos de ensino; 

● apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação proposta 

de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação; 

● apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e extra- 

curriculares que visem ao crescimento acadêmico do aluno; 

● exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos órgãos 

superiores do ITPAC Palmas; 

● representar o ITPAC Palmas, por designação da Diretoria Acadêmica, em 

eventos internos e externos relacionados à atividade de graduação. 

Coordenadora: Prof. Dr. Marcelo da Luz Silva Lima 
 

Doutora em Biologia Buco Dental - área de concentração Histologia e 

Embriologia, pela FOP/UNICAMP. Mestre em Ciências pela FORP/ USP - Área 

de Concentração Biologia Oral, Graduada em Odontologia pela Universidade de 

Fortaleza UNIFOR, especialista em Endodontia pela Universidade de Franca 

UNIFRAN e especialista em Radiologia Odontológica pela FUNORP FORP USP, 

com Aperfeiçoamento em Saúde Pública pela ABO CE e Aperfeiçoamento em 

Reabilitação Oral pela APCD Ribeirão Preto SP. Possui MBA em Gestão Escolar 

pela PECEGE/ESALQ/USP. 

Foi COORDENADORA por 1 ano e 3 meses na Faculdade de Ciências do 

Tocantins, , Foi COORDENADORA do curso de pós graduação em Radiologia 

Odontológica da Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT, foi 

COORDENADORA da Liga de Apoio pedagógico (LIPO) do curso de Odontologia 

do Centro Universitário Luterano de Palmas por 1 ano, foi PRESIDENTE da Liga 

de Anatomia Humana do CEULP por 2 anos, e foi MEMBRO DO NDE do curso 

de odontologia do Centro Universitário Luterano de Palmas por 4 anos. 

Regime de trabalho: Tempo Integral 
 

Quadro 13: Distribuição das atividades do coordenador de curso de 

acordo com a carga horária. 
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Atividade Carga Horária 

Docência 16 horas 

Pesquisa e Extensão 2 horas 

Coordenação 22 horas 

 

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS VIGENTES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 
 

O ITPAC PALMAS mantém convênios com outras Instituições objetivando 

a cooperação científica e a formação acadêmica discente e docente, dentre elas 

destacamos a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, a Secretaria de Saúde 

do Estado do Tocantins, para uso de todas as unidades de saúde do estado e o 

IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é uma autarquia 

federal vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, gerida pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia, vinculada e localizada na Universidade de São Paulo. O 

ITPAC PALMAS participa do acordo de cooperação científica, que proporciona a 

realização conjunta de pesquisas, formação, intercâmbio e estágio de docentes e 

discentes. 

4.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA 

 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do ITPAC PALMAS prevê 

que as atividades educacionais no ensino de graduação devem proporcionar a 

oferta de cursos, com seus meios e recursos, para que o educando possa 

desenvolver-se como sujeito do processo educacional, desenvolvendo seu projeto 

de vida. 

As políticas previstas no PDI são concretizadas no âmbito do curso de 

Odontologia, cujos objetivos convergem para a formação de profissionais que 

possam atender às demandas de saúde na área da Odontologia. O Plano de 

Desenvolvimento Institucional do ITPAC PALMAS prevê as políticas de 

funcionamento da Faculdade e contém o planejamento para a implantação dos 

cursos previstos para a unidade. 
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Assim, a fim de assegurar a plena articulação entre o PPC e o PDI, a 

elaboração desse Projeto Pedagógico contou com a participação da comunidade 

acadêmica, em diversas reuniões, com respeito à pluralidade de ideias, 

valorizando a qualidade do ensino, nas quais foram discutidos: o projeto, os 

conteúdos das ementas com sua adaptação ao programa, as trilhas do 

conhecimento e a atualização da bibliografia. Além das Diretrizes Curriculares 

Nacionais que norteiam o curso, foi levado em conta o perfil do profissional 

adequado para a região em que o curso está inserido e os valores institucionais, 

bem como o referencial teórico-metodológico, os princípios, as diretrizes, as 

estratégias e as ações previstas no PDI. 

4.5 . PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 
 

O curso de Odontologia do ITPAC Palmas, em consonância com a 

Resolução CNE/CES no 3, de 19 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia, cujo perfil tem a 

formação generalista, humanista, critica e reflexiva, para atuar em todos os níveis 

de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. Capacitado ao 

exercício de atividades referentes à saúde bucal da população, pautado em 

princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade 

em benefício da sociedade. 

Com base no exposto, o NDE de Odontologia construiu, de forma 

participativa e coletiva, o Projeto Pedagógico do Curso, em total consonância com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a liberdade e flexibilidade conferidas 

pela Lei, formulando um currículo cujo objetivo é destacar as habilidades e 

competências esperadas do egresso, a partir de uma associação com o aporte 

teórico-prático proporcionado pelas disciplinas que compõem o currículo. A 

intenção é a de assegurar a preparação do aluno para o exercício de sua função 

profissional, levando-se em conta as exigências do atual mercado de trabalho, as 

Diretrizes Curriculares e os padrões de qualidade preconizados pelo MEC. 

A formação do Cirurgião Dentista como resultado da articulação entre 

conteúdos, competências e habilidades adquiridas e/ou desenvolvidos durante o 

curso perpassa os seguintes pontos: 
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● Proposta pedagógica centrada no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiada no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem. 

● Implementação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

centrado no aluno, que privilegia o processo crítico-reflexivo sobre as 

realidades sanitária e social, e aprenda a aprender. 

● Integração ensino, serviço de saúde e comunidade. 
 

● Desenvolvimento curricular que consideram as necessidades de 

saúde mais frequentes, individuais e da comunidade, identificadas pelo 

setor saúde com base nos indicadores epidemiológicos, demográficos, 

sociais e econômicos. 

● Utilização de metodologias que privilegiem a participação ativa do 

aluno na construção de conhecimentos, habilidades e atitudes e a 

integração entre os conteúdos, além de garantir a articulação entre ensino, 

investigação científica, extensão e atenção em saúde. 

● Promoção da integração e da interdisciplinaridade em coerência com 

o eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões 

biológicas, psicológicas, sociais e culturais. 

● Estímulo acadêmico à consideração das dimensões da diversidade 

biológica, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, 

política, ambiental, cultural e ética. 

4.6 . OBJETIVOS DO CURSO 

 
 

Os objetivos do curso de Odontologia reafirmam os compromissos 

institucionais em relação à qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da 

gestão, bem como com o perfil do egresso, com a missão institucional do ITPAC 

Palmas e com a melhoria das condições de vida das pessoas, das famílias e das 

comunidades. 

4.6.1 Objetivo Geral 
 

Formar cirurgião-dentista generalista, humanista, crítico e reflexivo, para 

atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e 
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científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da 

 

população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade 

social, cultural e econômica do Brasil e especialmente do Tocantins, dirigindo sua 

atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

4.6.2 Objetivos Específicos 
 

● promover o processo ensino-aprendizagem, estimulando a 

problematização, valorizando a aprendizagem significativa com foco na 

interatividade e na autonomia; 

● possibilitar contato com a realidade socioeconômica e cultural das famílias 

e comunidades; 

● garantir o desenvolvimento de competências gerais e específicas do 

Cirurgião Dentista, articulando o desenvolvimento integrado de conteúdos e 

práticas, permeando as ciências básicas, clínicas e humanas; 

● possibilitar a construção de um processo de ensino e aprendizagem por 

meio da oferta de um currículo que permita interdisciplinaridade como eixo 

constante de construção e de busca por parte de docentes e discentes; 

● praticar a educação permanente, entendendo-a como caminho de 

construção da prática educativa e da formação contínua ao longo da vida 

profissional; 

● conceber a avaliação como processo com caráter sobretudo formativo 

para os discentes, docentes e gestores da Instituição; 

● valorizar a aplicação da prática em saúde baseada em evidências nos 

vários níveis de atenção, tendo como referencial a integralidade da saúde. 

 

 
4.7 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS 

O egresso do curso de Odontologia do ITPAC PALMAS é graduado em 

odontologia com formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com 

capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos 
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individual e coletivo, interagindo com os demais profissionais da área de saúde. 

Atua com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 

dignidade humana, da saúde integral do ser humano, considerando a 

transversalidade em sua prática, considerando a determinação social do processo 

de saúde e doença. 

Neste contexto, o cirurgião-dentista, egresso do ITPAC Palmas, está 

capacitado ao exercício profissional, de forma cidadã e ética, para realizar ações 

de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde nos diversos 

níveis de complexidade e em todas as faixas etárias. Atua com foco nos 

indivíduos, na família e na comunidade, na perspectiva da integralidade e da 

abrangência do cuidado em saúde, com senso de responsabilidade 

socioambiental, justiça, cidadania e defesa dos direitos humanos. 

Desta forma, a formação do graduado em odontologia desdobra-se nas 

seguintes competências e habilidades gerais: 

I - Atenção à saúde: estar apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, nos 

diversos níveis de atenção à saúde, pautados nos principios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com 

o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde; 

II- Tomada de decisões: estar apto a tomar decisões visando o uso apropriado, 

eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas, baseadas em evidências 

científicas; 

III - Comunicação: estar apto a comunicar adequadamente de forma verbal, não- 

verbal e escrita, dominando as tecnologias de comunicação e informação, 

mantendo o sigilo das informações a ele confiadas e que necessitem de tal ação; 

IV - Liderança: estar apto a assumir posições de liderança, no trabalho em equipe 

multiprofissional; 

V - Administração e gerenciamento: estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 
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materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI- Educação permanente: os profissionais de saúde devem aprender a aprender 

e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais. 

O processo de ensino e aprendizagem do curso de odontologia do ITPAC 

PALMAS possibilita trabalhar elementos constitutivos do perfil do egresso, 

formando um cirurgião dentista que: 

● respeita os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
 

● atua no sistema de saúde vigente no país, desenvolvendo atenção 

integral nas redes de atenção à saúde, inserido em um sistema 

regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e apto ao 

trabalho em equipe interprofissional. 

● reconheça a saúde como direito a condições dignas de vida e atue de 

forma a garantir a integralidade da atenção à saúde, individual e coletiva, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

● exerça sua profissão de forma articulada ao contexto social, 

entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social, 

desenvolvendo assistência odontológica individual e coletiva com práticas 

baseadas em evidências técnico-científicas; 

● comunica-se de forma clara e objetiva com pacientes, com profissionais 

da saúde e com a comunidade em geral; 

● trabalha em equipes interprofissionais e atuar como agente de 

promoção de saúde; 

● esteja apto para planejar e administrar serviços de saúde; 
 

● conheça métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

● acompanha e incorpora criticamente inovações tecnológicas no 

exercício da profissão, sempre baseado em evidências científicas, 
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reconhecendo suas limitações e sendo flexível face às mudanças 

circunstanciais; 

● reconhece o padrão de ética profissional e conduta, e o aplica em todos 

os aspectos da vida profissional; 

● está ciente das regras dos trabalhadores da área da saúde bucal na 

sociedade e tem responsabilidade pessoal para com tais regras; 

● organiza, manuseia e avalia os recursos de cuidados de saúde efetiva 

e eficientemente; 

● participa em educação continuada e permanente relativa a saúde bucal 

e doenças como um componente da obrigação profissional e manter 

espírito crítico, mas aberto a novas informações. 

Para que o egresso do curso de odontologia do ITPAC Palmas reflita o perfil 

profissional desejado, o currículo considera o desenvolvimento das habilidades e 

competências definidas na Resolução CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002, 

a qual instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Odontologia. 

4.8 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O currículo do curso de Odontologia do ITPAC Palmas proporciona a 

integralidade e a interdisciplinaridade na formação dos alunos, tendo em vista a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e atitudes que 

respondam efetivamente aos princípios do processo ensino-aprendizagem e às 

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais atos 

normativos, na modalidade presencial e/ou remota. 

A matriz curricular foi elaborada e planejada para ser executada 

semestralmente por meio das “Trilhas do Conhecimento” as quais permitem a 

aplicação dos seguintes princípios pedagógicos: 

● baseada na Teoria da Complexidade e da autonomia do estudante: adoção de 

estratégias de ensino-aprendizagem que promovam o aprender a aprender e 

aprender fazendo, e integrem a pesquisa e extensão às atividades educacionais nos 

diferentes níveis de atenção à saúde e nas diferentes áreas de trabalho; 

● valorização da formação na realidade de saúde, aproximando os alunos de 
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serviços locorregionais de saúde, com o compromisso de contribuir para sua 

melhoria, dando sentido socioambiental ao curso; 

● assunção do diálogo plural e do respeito ao pensamento divergente como eixo 

para o desenvolvimento das práticas de ensino e de estágio mais instigantes, 

criativas e preocupadas com a autonomia indispensável ao exercício profissional 

no século XXI; 

● adoção da ética, cidadania, pluralidade e cultura como eixos transversais a 

serem desenvolvidos nas práticas de ensino, visando à formação crítica do aluno; 

● reconhecimento da natureza coletiva do processo de trabalho e da 

possibilidade pedagógica de se discutir as contradições e os conflitos implicados 

no confronto de processos históricos que espelham visões de mundo, saúde, 

educação. 

Neste contexto, este PPC assume o modelo de currículo que organiza por 

atividades e experiências planejadas e orientadas de modo a possibilitar aos 

alunos o desenvolvimento do seu percurso de aprendizagem e assim construir a 

trajetória de sua profissionalização, em uma base de formação geral e específica, 

além de estimular práticas de estudos independentes visando à progressiva 

autonomia intelectual e profissional. 

As Trilhas do Conhecimento encontram-se em anexo (I). 

 
 

4.9 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA - 

2019/02 

Quadro 14: Matriz Curricular do Curso de Odontologia - Estrutura de 2019/02. 
 

Período Disciplina 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 

 

 
1º 

Bases Morfofuncionais em Odontologia I 40 120 160 

Saúde Coletiva I 20 40 60 

Atividade Profissional I 40 40 80 

Conhecimentos Integrados I  40 40 

Método de Estudo e Pesquisa 40  40 

TOTAL 140 240 380 

 
Período 

 
Disciplina 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

 
 

2º 

Bases Morfofuncionais em Odontologia II 40 120 160 

Atividade Profissional II 40 60 100 

Saúde Coletiva II 20 40 60 

Conhecimentos Integrados II  40 40 
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TOTAL 100 260 360 

 
Período 

 
Disciplina 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

 
 
 

3º 

Bases Morfofuncionais em Odontologia III 40 80 120 

Atividade Profissional III 40 60 100 

Diagnóstico Integrado I 40 40 80 

Farmacologia 40 0 40 

Saúde Coletiva III 40  40 

Conhecimentos Integrados III  40 40 

TOTAL 200 220 420 

 
Período 

 
Disciplina 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

 
 
 

4º 

Diagnóstico Integrado II 40 40 80 

Oclusão 40 40 80 

Atividade Profissional IV 20 20 40 

Saúde Coletiva IV 40 40 80 

Técnica Cirúrgica e Anestesiologia 40 40 80 

Conhecimentos Integrados IV  40 40 

TOTAL 180 220 400 

 
Período 

 
Disciplina 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

 
 

5º 

Pré-Clínica Integrada I 120 120 240 

Diagnóstico Integrado III 40 40 80 

Odontologia Legal e Orientação Profissional 40  40 

Conhecimentos Integrados V  40 40 

TOTAL 200 200 400 

 
Período 

 
Disciplina 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

 
 

6º 

Pré-Clínica Integrada II 40 120 160 

Prótese Integrada I 40 80 120 

Cirurgia Bucal e Princípios de Implantodontia 40 60 100 

Conhecimentos Integrados VI  40 40 

TOTAL 120 300 420 

Período Disciplina 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 

7º 
Clínica Integrada I 40 160 200 

Psicologia aplicada a saúde 40  40 

 Prótese Integrada II 40 80 120 

TCC I 20  20 

Conhecimentos Integrados VII  40 40 

TOTAL 140 280 420 

 
Período 

 
Disciplina 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

 

 
8º 

Clínica Integrada II 40 160 200 

Clínica Infantil I 40 60 100 

Eletiva I 40  40 

Educação Ambiental e Sustentabilidade 40  40 

Conhecimentos integrados VIII  40 40 

TOTAL 160 260 420 

Período Disciplina 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 

 
 
 

9º 

Clínica Integrada III 0 160 160 

Clínica Infantil II 40 60 100 

Pacientes com Necessidades Especiais e 
Odontologia Hospitalar 

40 40 80 

TCC II 20 0 20 

Conhecimentos Integrados IX  40 40 
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TOTAL 100 300 400 

Período Disciplina 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 

 
 

 
10º 

Clínica Integrada IV 0 160 160 

Saúde Coletiva V 0 40 40 

Clínica de urgências 20 40 60 

Eletiva II 40 0 40 

Empreendedorismo 40  40 

Conhecimentos integrados X  40 40 

TOTAL 100 280 380 

 

 

Quadro 15: Disciplinas Eletivas da Matriz Curricular do Curso de Odontologia 
 

  
Disciplina Eletivas 

 
CH Teórica 

CH 
Prátic 

a 

CH 
Total 

 Libras 40  40 

 Ações de Educação Permanente em 
Saúde 

40 
 

40 

 Harmonização Facial 40  40 
 Laser e Tecnologias Fotônicas em Saúde 40  40 
 Inglês Instrumental em Saúde I 40  40 
 Inglês Instrumental em Saúde II 40  40 
 Reconstrução Facial 40  40 

* As disciplinas com esta sinalização, em face de suas especificidades, não permitem 
ao aluno a solicitação de atendimento especial. 
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4.10 METODOLOGIAS ENSINO-APRENDIZAGEM E TICs 
 

O Curso de Graduação em Odontologia do ITPAC Palmas tem a matriz 

curricular construída de acordo com as DCNs para o curso de Odontologia do ano 

de 2002, tendo a sua concepção baseada na integração do conhecimento com 

foco na formação do aluno sob uma perspectiva humanística, crítica e reflexiva, 

com visão global e transdisciplinar, fundamentando-se assim, na concepção 

pedagógica de aprendizagem ativa. 

Desenvolvido e acompanhado pelo NDE, apoiado pela CPA, tal currículo 

demanda a implementação de metodologias de ensino e aprendizagem que 

implicam na formação docente contínua, visando a colaboração de conteúdos, 

valores, habilidades e procedimentos que conduzem à construção do 

conhecimento técnico-científico e de valores humanísticos, da ética e das atitudes 

indispensáveis ao profissional cidadão. 

Para potencializar o encadeamento entre o planejamento e a 

concretização do currículo, são adotadas estratégias e instrumento pedagógicos 

que consideram princípios e recursos capazes de assegurar a melhoria de 

qualidade de ensino, a fim de fomentar a postura ativa e reflexiva por parte do 

estudante, a saber: 

I. Disciplinas integradas visando à formação global do aluno em 

que o conhecimento se complementa a cada disciplina e conteúdo 

estudado. 

II. Práticas pedagógicas semestrais denominadas atividades 

profissionais, as quais ao longo do curso relacionam os contextos teóricos 

às atividades práticas, aproximando o ensino ao mundo do trabalho, da 

ciência, da tecnologia e da cultura. 

III. Fomento a um sistema de avaliação formativa com foco nas 

habilidades e competências desenvolvidas. 

IV. Integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
 

O processo de ensino e aprendizagem tem como base, metodologias 

ativas com foco na realidade, propiciando um conhecimento abrangente e 
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contextualizado, passando da transmissão pura e simples do saber para o 

questionamento e a consequente reelaboração deste saber por meio da 

interdisciplinaridade e do desenvolvimento de atividades de responsabilidade 

social. Foi aprovado pelo do Colegiado do Curso a alteração do Projeto 

Pedagógico, com homologação do Colegiado e NDE, as propostas de aulas 

remotas por meio de tecnologia da informação. Essa demanda deu-se em 

decorrência da necessidade de reorganização das atividades educacionais por 

conta da pandemia que gerou a suspensão das atividades presenciais nos 

ambientes escolares. 

A proposta acatada que alterou este Projeto Pedagógico do Curso alinha- 

se aos padrões de qualidade indispensáveis a todos os estudantes submetidos a 

regimes especiais de ensino, que compreendam atividades não presenciais 

mediadas por tecnologias digitais de comunicação e de informação, sejam elas 

práticas ou teóricas. Tudo isso apoiado na reorganização do calendário escolar 

este Projeto Pedagógico resguarda o atendimento aos objetivos de aprendizagem 

previstos nos currículos de ensino superior, bem como o disposto na legislação 

sobre o cumprimento da carga horária. 

Além das competências técnicas a metodologia de ensino utilizada no 

desenvolvimento das atividades do curso de Odontologia do ITPAC Palmas 

permite a formação de indivíduos ativos no processo de ensino e aprendizagem, 

utilizando práticas interdisciplinares vinculadas à inserção precoce em projetos de 

responsabilidade social e atividades culturais, possibilitando a formação de 

sujeitos e cidadãos autônomos. Desta forma, é possível reintegrar o mundo do 

conhecimento à sua maneira de agir, pensar e sentir a visão interdisciplinar 

coletivamente, dentro e fora da faculdade, superando o modelo fragmentado e 

compartimentado de estrutura curricular fundamentada no isolamento de 

conteúdo. 

O desenvolvimento pessoal do aluno é percebido como fator importante 

para suas perspectivas como indivíduo e como profissional, sendo planejadas 

transversalmente ao longo do curso, práticas de convivência e de interação 

grupal, desenvolvendo habilidade de comunicação, proatividade, inovação, 
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confiança e autonomia, além de fomentar o aprendizado colaborativo. Tais ações 

estão presentes desde a concepção curricular até a estruturação física da 

instituição. 

O processo de ensino-aprendizagem do curso de Odontologia é 

operacionalizado a partir dos diferentes cenários inovadores, sustentáveis e 

empreendedores, em diferentes espaços que são integrados de forma aberta, 

equilibrada e inovadora. São eles: 

 Clínica Escola 

 Consultório Arena 

 Pré-clínica integrada 

 Centro de Especialidades Odontológicas 

 Unidades básicas de saúde/ saúde da família 

 Escolas e creches 

 Biblioteca 
 

Todas as salas de aula do ITPAC Palmas foram planejadas e preparadas 

para dar suporte de forma ideal às aulas baseadas em metodologias ativas. Para 

tanto possuem quadros brancos de forma contínua em todo seu perímetro. As 

cadeiras podem ser dispostas de forma convencional, ou agrupadas em formato 

de roseta, com uma mesa de centro. Tanto a mesa quanto as cadeiras podem ser 

utilizadas como bloco de notas, ou como quadro branco, para anotações diversas 

durante as aulas. Todas as salas de aula são equipadas ainda com sistema de 

som, amplificador e microfones, bem como com quatro projetores multimídia, de 

maneira a ter visibilidade a partir de qualquer posição da sala. Contam ainda com 

lousa eletrônica que permite maior interatividade digital em todos os momentos 

em que pode ser utilizada. 

Os fundamentos metodológicos dão subsídios para contemplar o cenário 

atual de aprendizagem no qual os conhecimentos técnicos são praticados a partir 

de um delineamento que conduz a uma construção do conhecimento para além 

do conteúdo, considerando valores humanísticos e de ética, desenvolvendo assim 

habilidades que promovam atitudes e ações dos profissionais da saúde que 

evidenciam o respeito e a responsabilidade. 
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O corpo docente conta com capacitação permanente, estando qualificado 

para a utilização de metodologias ativas de ensino em sala de aula, orientando o 

aluno para ser um sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem, com a 

utilização de técnicas como: Study Case (estudo de caso), Aprendizagem por 

pares (Peer Instruction), TBL – Team – based Learning (Aprendizagem Baseada 

em Equipes), Ambientes virtuais de aprendizagem, Flipped classroom (Sala de 

aula Invertida), Mapa mental e Projetos integradores. 

Dessa forma, a proposta pedagógica do curso é baseada nas 

Metodologias Ativas, que pode ser concebida como aprendizagem significativa, 

em que reconhece o aluno como protagonista no processo de ensino e 

aprendizagem e possibilita que o aluno se torne responsável pela busca e 

construção do conhecimento. Isso ocorre por meio de atividades que 

desencadeiam de situações-problema em que o conteúdo é apenas uma 

ferramenta que será utilizada como parte da solução que se torna desafio frente 

a casos reais, os quais mobilizam o aluno por meio da mediação do professor, a 

construir seus próprios conceitos. 

As aulas práticas, além de desenvolver habilidades manuais, permitirem 

o aprendizado prático, servindo como estratégia para auxiliar o professor a 

retomar um assunto já abordado, construindo com seus alunos uma nova visão 

sobre um mesmo tema. Funcionam como uma ótima ferramenta para despertar o 

interesse dos alunos em aprender. Essas aulas são realizadas em ambientes 

diversificados como: laboratórios, clínicas, pré-clínica bibliotecas, comunitários 

(visitas domiciliares, escolas, creches, etc.), unidades básicas de saúde, 

ambulatórios, enfermarias e hospitais. 

O uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) é uma 

constante no ambiente da faculdade de Odontologia do ITPAC Palmas. TICs são 

implementadas a partir de objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, 

imagens e infográficos. Para dar suporte às aulas, também estão à disposição do 

aluno laboratórios informatizados, softwares educativos e voltados para a área 

científica, extenso   acervo    bibliográfico   digital    e    on-line, sistema   de 

videoconferência, cobertura wi-fi de alta velocidade em todos os ambientes da 

faculdade e o Projeto Clínica Digital. 

O Projeto Clínica Digital integra e gerencia de forma digital todos os 
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assuntos relacionados ao ambiente clínico e pré-clínico da Faculdade de 

Odontologia do ITPAC Palmas, no anexo II: hardware, software e 

telecomunicações. Tudo isso acontece em sintonia com as demandas e 

tecnologias mais recentes, bem como sintonizado com a perspectiva dos 

“millennials”. 

Este arrojado projeto proporciona ao ambiente do Anexo II um sistema de 

integração digital, que contempla desde a entrada no prédio da clínica, validado 

por meio de biometria, passando pelo sistema de radiologia digital (periapicais, 

panorâmico e cefalométrico), sistema de obtenção de imagens digitais intra-orais, 

inclusive por meio de microscópios clínicos, controle dos processos de 

esterilização e culminando pelo prontuário digital. Todos os sistemas interligados 

por internet provida por fibra óptica e distribuída por robusto sistema wi-fi. 

O sistema de prontuários digitais é uma importante ferramenta, que 

possibilita ao aluno, por meio de seu próprio terminal digital (celular, tablet ou PC), 

gerenciar sua rotina de atendimentos, marcação e controle de consultas. Tal fato 

propicia ao aluno vivenciar ainda na faculdade a experiência de gestão de uma 

rotina clínica de atendimentos. Quando em ambiente da faculdade, este sistema 

permite ao aluno acessar o prontuário dos pacientes a ele designados, por meio 

dos terminais digitais da faculdade, ou também por meio de seu próprio terminal. 

A Clínica Digital ainda permite relevante contribuição ao meio ambiente, 

pois permite a redução do uso e consumo de papéis nos prontuários, reduz o 

consumo de plásticos (não há necessidade de revelação das películas de RX), 

diminui o consumo de energia, ao diminuir o tempo de procedimentos, diminui a 

possibilidade de contaminação ambiental, reduzindo o uso de chumbo (películas 

radiográficas tradicionais não são mais necessárias na clínica), reduzindo a 

necessidade de soluções químicas para processamento das películas 

radiológicas. 

A clínica conta com os seguintes softwares ODONTOWEB®, que provê o 

prontuário eletrônico com validação biométrica, MIRA® o qual permite o envio das 

imagens obtidas digitalmente para o prontuário digital e o STERILINK®, que 

controla todo o processo de esterilização, identificando os envolvidos no processo, 

rastreando os pacotes via QRCode, registrando todos os processos realizados, 

sempre com validação biométrica. 
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Além de tudo isto, o discente ainda tem acesso ao Portal do Aluno, 

software que faz parte do Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais - 

SIAG ITPAC Palmas e que provê acesso aos comunicados, acompanha notas e 

faltas em tempo real, pesquisa acervo na biblioteca, imprime boletos, acessa 

material didático publicado pelo professor, portal do Egresso e tem, ainda, acesso 

aos questionários aplicados na avaliação institucional conduzida pela CPA. 

Responsabilidades socioambientais e componentes curriculares que 

trazem em seus conteúdos temas relacionados à História e Cultura Afro- 

Brasileira e Indígena, à Responsabilidade Social, à Educação Ambiental e aos 

Direitos Humanos 

A estrutura curricular da Faculdade de Odontologia ITPAC Palmas 

contempla as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Tais 

conteúdos são trabalhados de forma específica na disciplina de Sociologia e 

Humanidade e também trabalhados de forma transversal e longitudinal, 

integrados às disciplinas de todos os períodos e notadamente nas disciplinas de 

Conhecimentos Integrados. Além disto, os referidos temas também são tratados 

e têm sua discussão incentivada como conteúdo das atividades complementares 

(ensino, pesquisa e extensão), em consonância com a Resolução CNE/CP N° 01, 

de 17/6/2004. 

Além disso, o curso contempla, ainda, as Políticas de Educação 

Ambiental, conforme a determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. Além da disciplina específica de 

Educação Ambiental e Sustentabilidade, existe a integração da educação 

ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente, 

notadamente nas disciplinas de Atividade Profissional, Odontologia Legal e 

Orientação Profissional e Clínicas Integradas. 

 

4.10.1 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de 

odontologia, o bacharel em odontologia deve possuir uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, 
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com base no rigor técnico e científico. 

Além disso, os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com 

as demais instâncias do sistema de saúde. Seus serviços devem estar dentro dos 

mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta 

que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, 

mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como 

coletivo. 

De acordo com as DCN dos cursos de odontologia, o ITPAC Palmas 

instituiu um currículo para a formação de cirurgiões dentistas que aborda todos os 

níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. 

O ITPAC PALMAS firmou convênios com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Palmas (SEMUS) e Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (SESAU), para 

utilização pelos cursos da área da saúde das Unidades de Saúde urbanas e rurais, 

como Pronto Atendimentos (PA), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO), além dos hospitais estaduais, com o intuito 

de desenvolver atividades práticas, incluindo estágios supervisionados, junto à 

comunidade. Firmou parceria também, em 2019, com a Assembleia Legislativa, 

para prestar assistência odontológica às populações carentes da região de 

Palmas. 

Os estudantes exercerão atividades de atenção primária à saúde, 

vigilância à saúde, vigilância epidemiológica, atenção secundária, atenção 

terciária, apoio à participação popular em saúde e vivenciarão o pleno 

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), junto aos locais conveniados. 

Para isso, deverão passar por disciplinas técnico laboratoriais até que 

desenvolvam habilidades e competências para o atendimento direto aos 

pacientes. 

Assim sendo, as atividades práticas em laboratórios pré-clínicos serão 

distribuídas no decorrer do curso, associadas aos temas e conteúdos curriculares 
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vivenciados durante o semestre letivo, contemplando práticas de Morfologia, 

Bioquímica e funcionamento celular, Atividade Profissional, Conhecimentos 

Integrados, Microbiologia e Cariologia, Radiologia Odontológica e Imaginologia, 

Função Orgânica, Oclusão, Endodontia, Técnicas Cirúrgicas e Anestesiologia, 

Dentística, Pré-Clínica Integrada e Prótese Integrada I. 

As atividades clínicas específicas, envolvendo usuários e devidamente 

supervisionadas por docentes, são oferecidas nos seguintes períodos: 

 5º período: Estomatologia e Diagnóstico Bucal, 

 6º. período: Cirurgia Bucal e Implantodontia 

 7º período: Clínica Integrada I e Prótese Integrada II 

 8º período: Clínica Integrada II e Clínica Infantil I 

 9º período: Clínica Integrada III, Clínica Infantil II e Pacientes 

com Necessidade Especial e Odontologia Hospitalar 

 10º período: Clínica Integrada IV e Odontologia Social e 

Preventiva II 

Todas as atividades práticas de ensino visam à formação do bacharel em 

odontologia generalista e são supervisionadas por docentes, ou preceptores do 

curso, promovendo a integração entre ensino serviço-comunidade e a atuação 

Interprofissional. 

 

4.11 POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SUS 

 
 

O ITPAC PALMAS é uma IES que entende a necessidade do 

fortalecimento das atividades de ensino-aprendizagem do bacharelando em 

odontologia com os serviços públicos de saúde, o que traz mudanças positivas na 

formação do profissional de saúde e contribui com a atenção integral à saúde da 

comunidade envolvida. 

A integração das atividades de ensino e aprendizagem do curso de 

odontologia do ITPAC Palmas com os serviços públicos de saúde se dará por 

meio de convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins 

(SESAU) e a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (SEMUS), conforme 

ANEXO II. 
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Assim sendo, o ITPAC Palmas pretende engajar o bacharelando de 

odontologia com as necessidades de saúde bucal da população (especialmente 

as comunidades remotas e de maior vulnerabilidade), seguindo as diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal e respeitando-se as diferenças loco regionais, 

da seguinte forma: 

Do primeiro ao quarto período, na disciplina de Saúde Coletiva, os alunos 

serão apresentados aos princípios universais do SUS, entendendo os diferentes 

níveis de assistência à saúde (que envolve os serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos), além de tomar conhecimento sobre os princípios da 

universalidade de assistência à saúde, da preservação da autonomia das pessoas 

na defesa de sua integridade física e moral, da igualdade da assistência à saúde, 

do direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, da utilização de 

epidemiologias para o estabelecimento de prioridades na Rede de Atenção à 

Saúde. 

No terceiro período, na disciplina de saúde coletiva III, os alunos farão 

visitas às comunidades quilombolas, para entender como a comunidade tem 

acesso aos serviços públicos de saúde, e se esses serviços contemplam suas 

crenças e seus métodos de cura para as doenças, bem como as suas 

diversidades étnico-raciais. 

No quarto período, na disciplina de saúde coletiva IV, os alunos serão 

apresentados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), desenvolvendo ações de 

extensão junto à comunidade nos níveis de atenção primária, como: teatros 

infantis com a temática odontologia para crianças, instrução de higiene oral, 

evidenciação de placa bacteriana, aulas de escovação supervisionada, 

distribuição de materiais explicativos que contemplem o tema “prevenção em 

saúde bucal”. 

No quinto período, na disciplina de Estomatologia e Diagnóstico Bucal, os 

alunos realizarão o primeiro atendimento clínico para diagnóstico bucal a 

pacientes, o que possibilitará também o primeiro contato com o SUS nos níveis 

de atenção secundária, por meio da realização de projetos de extensão que 

envolvam atividades supervisionadas no Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO) de Palmas. Os alunos desenvolverão habilidades e competências para 

realizar anamnese e exame clínico nos pacientes e orientar sobre os fatores de 
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risco, importância e método de realização do autoexame para o diagnóstico 

precoce do câncer de boca. 

No sexto período, atenderá a população na disciplina de Cirurgia Bucal e 

Implantodontia. 

A partir do sétimo período, nas disciplinas de Prótese integrada II e Clínica 

integrada I, os alunos desenvolverão atividades e estágios supervisionados 

envolvendo pacientes do SUS, voltados tanto para a atenção primária como 

secundária, com nível de complexidade compatível com as habilidades e 

competências desenvolvidas nas disciplinas anteriores, como: diagnóstico e 

tratamento de cáries, doenças periodontais e endodônticas, agregando 

conhecimento às atividades previamente desenvolvidas. Estas atividades serão 

realizadas na clínica escola de odontologia do ITPAC Palmas. Além do 

atendimento comunitário gratuito nas áreas supracitadas, o projeto tem por 

objetivo implantar o sistema de referência e contrarreferência dos pacientes do 

SUS atendidos na clínica da IES, utilizando-se, para isso, o sistema online de 

referência e contra referência disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS), o 

SISREG III e o prontuário eletrônico do SUS, o e-SUS. Assim, os pacientes serão 

automaticamente referenciados e atendidos nos serviços de atenção primária e 

secundária ou contra referenciados para a atenção terciária, de acordo com os 

serviços previstos na Rede de Atenção à Saúde municipal e estadual, por meio 

de um sistema eletrônico em que os dados do usuário são arquivados e 

acessados via SUS, de maneira universal. 

No oitavo período, nas disciplinas de Clínica Integrada II e Clínica Infantil 

I, os alunos desenvolverão atividades supervisionadas, voltadas tanto para a 

atenção primária como secundária, com nível de complexidade compatível com 

as habilidades e competências desenvolvidas nas atividades clínicas anteriores, 

como: tratamento restaurador, periodontal e endodôntico de maior complexidade, 

cirurgias e próteses, além do atendimento infantil de baixa complexidade. As 

atividades supervisionadas continuarão a ser executadas nos pacientes 

referenciados na clínica escola do ITPAC Palmas, por meio da regulação dos 

pacientes via SISREG III e prontuário eletrônico do e-SUS. Além disso, os alunos 

serão incentivados a participar de projetos de extensão que contemplem o 

atendimento comunitário e a prevenção das doenças da boca, com visitas 
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periódicas a UBS e CEO. 

No nono período, nas disciplinas de Clínica Infantil II e Clínica Integrada 

III os alunos desenvolverão atividades supervisionadas, voltadas tanto para a 

atenção primária como secundária, com nível de complexidade compatível com 

as habilidades e competências desenvolvidas nas atividades clínicas anteriores, 

como: tratamentos restauradores endodônticos, cirúrgicos e protéticos de maior 

complexidade, além do atendimento infantil de média complexidade. As atividades 

supervisionadas continuarão a ser executadas nos pacientes referenciados na 

clínica escola do ITPAC Palmas, através da regulação dos pacientes via SISREG 

III e prontuário eletrônico do e-SUS. Com a disciplina de Pacientes com 

Necessidades Especiais e Odontologia Hospitalar, os alunos passarão a 

desenvolver atividades voltadas também para a atenção terciária, como: estágios 

supervisionados nos hospitais da SESAU [Hospital Geral de Palmas (HGP), 

Hospital Infantil de Palmas (HIP) e Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR)]. 

No HGP, acompanharão as atividades odontológicas nos setores da Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), Oncologia, Pacientes Especiais e Cirurgia buco-maxilo- 

facial. No HIP, acompanharão o atendimento odontológico a pacientes com 

necessidades especiais. No HMDR, acompanharão a equipe odontológica na 

orientação às nutrizes quanto à importância do aleitamento materno e dos 

malefícios do uso da chupeta na dentição decídua e permanente, e farão o 

acompanhamento do atendimento odontológico às gestantes no setor de alto 

risco. 

No décimo período, na disciplina de Clínica Integrada IV, os 

bacharelandos deverão estar aptos a desenvolver atividades supervisionadas 

com a complexidade esperada de um cirurgião dentista clínico geral, voltadas a 

crianças, adultos, idosos e pacientes com necessidade especial, na atenção 

primária, secundária e terciária. Os alunos atenderão os pacientes na clínica 

escola do ITPAC Palmas, por meio da regulação dos pacientes via SISREG III e 

prontuário eletrônico do e-SUS. Na disciplina de Saúde Coletiva V, os alunos farão 

estágios supervisionados nos Pronto-Atendimentos Norte e Sul e UBS, 

desenvolvendo ações compatíveis com o nível de complexidade exigido de um 

cirurgião dentista. 

Espera-se, com as atividades supracitadas, que o bacharel em 
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odontologia desenvolva competências e habilidades para atuar de acordo com 

princípios universais que regem o funcionamento do SUS, promovendo a atenção 

integral à saúde comunitária no âmbito odontológico, respeitando-se as 

particularidades regionais e as relações étnico-raciais, culturais e sociais. 

 

 
4.12 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante do 

processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem 

superadas, aferir os resultados alcançados – considerando as competências a 

serem constituídas – e identificar mudanças de percurso, eventualmente 

necessárias. No contexto do desenvolvimento de competências, avaliá-las na 

formação dos futuros profissionais significa verificar não apenas se assimilaram 

os conhecimentos necessários, mas, também, quanto e como se mobilizam para 

resolver situações - problemas reais ou simulados - relacionados, de alguma 

forma, com o exercício profissional. 

A aprendizagem centrada no aluno pressupõe a implantação da avaliação 

formativa além da somativa, a qual prevê o acompanhamento do aluno 

fornecendo feedback durante o desenvolvimento das disciplinas para a formação 

do cirurgião dentista. Assim, o estudante poderá corrigir e adequar o seu percurso 

individual de aprendizagem durante o decorrer das aulas e não somente no final 

da disciplina. 

Assim, o PPC do curso de Odontologia em consonância com o Regimento 

Interno do ITPAC Palmas, no capítulo referente ao “Sistema de avaliação do 

processo ensino aprendizagem”, determina que: a avaliação do desempenho 

acadêmico do aluno é feita por disciplina, com apuração no final de cada período 

letivo, abrangendo sempre os elementos de assiduidade e aproveitamento nos 

estudos, ambos imprescindíveis para a aprovação. 

Assiduidade: é considerado assíduo o aluno que comparecer a, no 

mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas contidas na programação de 

cada disciplina. 

Aproveitamento   nos    estudos:    as    avaliações    das    disciplinas 
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/módulo/unidade têm uma somatória total de 100 pontos, distribuídos em notas: 

Avaliação N1-1: 90 pontos 

Teste de proficiência: 10 pontos. 
 

As avaliações acadêmicas N1 poderão ser compostas por meio de 

provas, trabalhos, projetos e outras formas de verificação, previstas no plano de 

ensino da disciplina, o qual é apresentado ao aluno, obrigatoriamente, no início 

de cada semestre letivo. 

As avaliações nas disciplinas clínicas são baseadas no atendimento ao 

paciente em todas as áreas da odontologia de forma integrada e respeitando os 

aspectos técnicos de cada procedimento, além de: biossegurança, assiduidade, 

pontualidade, respeito ao paciente, relacionamento ético entre discentes e 

docentes. A avaliação é contínua e gradual, considerando o aumento de 

complexidade no decorrer do curso. 

O aluno que vier a faltar a alguma prova teórica, definida no plano de 

ensino, tem direito à segunda (2ª) chamada. A mesma realizar-se-á em dia letivo 

fixado em calendário acadêmico, e será uma avaliação com conteúdo 

cumulativo. O acadêmico não precisará apresentar justificativa para realizar 

prova de 2ª Chamada. 

Será considerado aprovado na disciplina em que estiver matriculado, o 

aluno que, ao final do período letivo, obtiver um mínimo de 70% (sessenta por 

cento) dos pontos relativos aos elementos de avaliação da mesma. 

O Exame Final consistirá de uma prova ou outro elemento de avaliação. 

Terá o valor de 100 (cem) pontos e será facultado apenas ao aluno que tenha 

mais de 75 (setenta e cinco) por cento de frequência e atingido média semestral 

mínima de 40 (quarenta) pontos. 

● O aluno submetido ao Exame Especial será considerado aprovado na 

disciplina/módulo/unidade se a média entre a nota do exame especial e o 

resultado semestral for igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

● A disciplina/módulo/unidade especificamente clínica e/ou prática, não 

terá Exame Final. 

 
A devolutiva do desempenho dos estudantes na prova ou outro 
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instrumento de avaliação será baseada nos princípios da avaliação formativa e 

deverá ser apresentada aos mesmos no prazo máximo de 15 (quinze) dias pós 

sua aplicação. 

Admite-se o pedido de vista de prova e de revisão das provas que compõem a 

etapa N1, ou outro elemento de avaliação, exceto provas práticas, conforme 

Regimento Interno. 

A vista de prova deverá ser solicitada e realizada direto com o professor 

da disciplina/módulo/unidade ou por pessoa designada por este. O acadêmico 

que solicitar e não comparecer à vista das provas e não apresentar justificativa 

fundamentada em evidências, não terá direito à nova vista. 

Para a solicitação de revisão de prova, tal pedido deverá ser 

fundamentado na literatura pertinente, e requerido através de formulário próprio, 

junto ao Atendimento Geral da IES, endereçado à Coordenação do Curso, no 

prazo de até 3 (três) dias letivos após a divulgação da nota pelo professor no 

Portal Acadêmico. A Coordenação do Curso realizará a análise do pedido, 

indeferindo ou deferindo, e notificará o professor para que o mesmo proceda a 

revisão no prazo máximo de 7 (sete) dias, na presença do coordenador ou de um 

representante da coordenação, juntamente com outro professor designado por 

este. 

 

4.13 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 
 

 

  PRIMEIRO PERÍODO  
 

  BASES MORFOFUNCIONAIS EM ODONTOLOGIA I  

 

Introdução à anatomia humana; aspectos micro e macroscópicos do corpo 

humano; conceito sobre biologia celular; estrutura geral e diferenciação celular; 

composição química da célula; introdução aos mecanismos fisiológicos e 

bioquímicos dos sistemas orgânicos; morfologia macro e microscópica dos 

sistemas orgânicos; formação embriológica dos sistemas orgânicos; relação da 

morfologia geral com a Odontologia; bioquímica da saliva; dos tecidos orgânicos 

mineralizados; do flúor; da cárie dentária; biossegurança em laboratórios; 

aspectos éticos e legais na utilização de cadáveres; diferenças étnico-raciais da 

morfologia humana. 
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AARESTRUP, Beatriz Julião. Histologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e 

MAGALHÃES, Ana Carolina; OLIVEIRA, Rodrigo Cardoso de; BUZALAF, Marília 

SADLER, T. W. Langman, embriologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: 

JUNQUEIRA, Luis Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e 

NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlos Américo. Anatomia humana 

JUNQUEIRA, Luis Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 12. ed. 

 
 

Bibliografia Básica 
 
 

 

Koogan, 2012. 476 p. 
 

fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1201 p. 
 

Afonso Rabelo. Bioquímica básica e bucal. São Paulo: Santos, 2017. 248 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 
 

 

Guanabara Koogan, 2016. 348 p. 
 

molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 364 p. 
 

6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1298 p. 
 

sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 763 p. 
 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 538 p. 
 

  SAÚDE COLETIVA I  
 

Processo saúde-doença; promoção da saúde; sistemas de prevenção; políticas 

públicas de saúde; política nacional e locais de saúde bucal; diagnóstico 

situacional em saúde do território de abrangência; serviços públicos de saúde; 

gestão dos serviços públicos de saúde, humanização, sociologia; Atenção 

Primária de Saúde; Políticas Públicas de saúde. 
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Bibliografia Básica 

 

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde coletiva: políticas, epidemiologia da saúde 

bucal e redes de atenção odontológica. São Paulo: Artes médicas, 2013. 128 

p. 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa et al (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. 

ed. São Paulo: Hucitec, 2015 reimp. 968 p. 

GIOVANELLA, Lígia et al (Org.). Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2. ed. 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012. 1097 p. 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de atenção básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível 

em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.p 

df>. 

FREITAS, Fernanda de. Promoção e prevenção em saúde bucal. São Paulo: 

Érica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521299>. 
 

DIAS, Carlos Renato. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o 

cotidiano da prevenção. 2. ed. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0063-9>. 
 

PELICIONI, Maria Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da 

saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0106- 

3/pageid/0>. 

PAIM, Jairnilson Silva; Almeida-Filho, Naomar de (Orgs.). Saúde coletiva: teoria 

e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 720 p. 

 

 

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.p
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DALL'AGNOL, Darlei. Bioética. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. (Filosofia passo-a- 

passo, 55). Recurso eletrônico. Disponível em: < 

  ATIVIDADE PROFISSIONAL I  
 

Introdução à anatomia dentária; introdução à prática profissional; ética e 

legislação odontológica; ergonomia, serviços de saúde odontológicos; 

organização do Sistema Único de Saúde (SUS); odontologia e sociedade; 

cidadania, coletividade e saúde; introdução à biossegurança. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

NARESSI, Wilson Galvão; NARESSI, Sueli Carvalho Mutti; ORENHA, Eliel 

Soares. Ergonomia e biossegurança em odontologia. São Paulo: Artes 

Médicas, 2013. 128 p. 

CORRÊA, Vanderlei Moraes; BOLETTI, Rosane Ronner. Ergonomia: 

fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015. 132 p. 

CAMARGO, Denise Arliane Amarante. Escultura dental: fundamentos e 

técnicas aplicados a dentística e à prótese. Governador Valadares : Univali- 

Funpex, 2010. 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema único de saúde: componentes, 

diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/0>. 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537805824/cfi/6/2!/4/2/2@ 

0:0.0977>. 

 
 

 
 

 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702100/cfi/0!/4/2@100 

:0.00>. 

Disponível em: 

ABENO: Odontologia essencial. Temas interdisciplinares). Recurso eletrônico. 

odontologia legal e bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 143 p. (Série 

ROVIDA, Tânia Adas Saliba; GARBIN, Cléa Adas Saliba. Noções de 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788537805824/cfi/6/2!/4/2/2%40
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788536702100/cfi/0!/4/2%40100
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HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco 

sanitário hospitalar. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Recurso 

eletrônico. Disponível em: < 

 

 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2216- 

2/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702063/pageid/0>. 
 
 
 

 
 

 

Bibliografia Básica 
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 200 p. 

SILVA, Alcion Alves. Prática clínica baseada em evidências na área da saúde. 

São Paulo: Santos, 2009. 294 p. 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Trata de pesquisas 

em seres humanos e atualiza a resolução 196. [Internet]. Diário Oficial da União. 

12 dez. 2012 (acesso 25 jun. 2017). Disponível: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Plágio acadêmico: conhecer para combater. 

Disponível 

emhttp://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf 

Ciência e conhecimento científico; estrutura do trabalho acadêmico e 

normalização; leitura, análise e interpretação de textos; métodos científicos; tipos 

e técnicas de pesquisa; projeto de pesquisa; trabalho científico. 

MÉTODOS DE ESTUDO E PESQUISA 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf
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CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Person 

Prentice Hall, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. São 

Paulo: Cortez, 2016. 320 p. 

 
 

 CONHECIMENTOS INTEGRADOS I  
 

Interdisciplinaridade; habilidade criativa crítico-reflexiva; resolução de problemas; 

inter-relação das disciplinas do semestre com a Odontologia; acessibilidade aos 

serviços de saúde; atenção à saúde odontológica das populações indígenas e 

quilombolas. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde coletiva: políticas, epidemiologia da saúde 

bucal e redes de atenção odontológica. São Paulo: Artes médicas, 2013. 

NARESSI, Wilson Galvão; ORENHA, Eliel Soares; NARESSI, Sueli Carvalho 

Mutti. Ergonomia e biossegurança em odontologia. São Paulo: Artes 

Médicas, 2013. 127 p. (Série Abeno). 

TORTORA, G.J; DERRICKSON, B. Princípios de Anatomia e Fisiologia, 14ª 

Ed., Guanabara Koogan 2016. 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

KATCHBURIAN, Eduardo; ARANA, Victor. Histologia e embriologia oral: 

textos, atlas, correlações clínicas. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2154- 

7/cfi/0!/4/4@0 

.00:0.00>. 
 

BALDO, Marcos Vinícius C; REGATÃO, Milene Camargo (Org.). Fisiologia 
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BASES MORFOFUNCIONAIS EM ODONTOLOGIA II 

SEGUNDO PERÍODO 

oral. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso 

eletrônico. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978- 

85-412-0334-0/epubcfi/6/2!/4/2/2@0.00:31.5>. 

MAGALHÃES, Ana Carolina; OLIVEIRA, Rodrigo Cardoso de; BUZALAF, Marília 

Afonso Rabelo. Bioquímica básica e bucal. São Paulo: Santos, 2017. Recurso 

eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731089/cfi/6/2!/4/2/2@ 

0:0 

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Moore anatomia 

orientada para a Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2585- 

9/epubcfi/6/10[; vnd.vst.idref=copyright]!/4/12/2@0:37.7>. 

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Código de ética odontológica. 

Brasília: CFO, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: <http://cfo.org.br/wp- 

content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf>. 

 
 
 

Anatomia e fisiologia de cabeça, pescoço e do sistema estomatognático; 

análise da morfologia macroscópica frente a iatrogenias; embriologia e morfologia 

microscópica de cabeça, pescoço e do sistema estomatognático; odontogênese; 

bases anatômicas e fisiológicas do mecanismo de mastigação e deglutição; 

características gerais dos micro-organismos; microbioma bucal; microbiota 

associada à cárie, doenças periodontais e doenças endodônticas; métodos de 

estudo em microbiologia; biofilmes orais; etiologia e epidemiologia da cárie; 

políticas públicas no controle da cárie dentária. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

MADEIRA, Miguel Carlos; RIZZOLO, Roelf J. Cruz. Anatomia da face: bases 

anatomofuncionais para a prática odontológica. 8. ed. São Paulo: Sarvier, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788527731089/cfi/6/2!/4/2/2%40
http://cfo.org.br/wp-
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272 p. 

BALDO, Marcus Vinicius Chrysostomo; REGATÃO, Milene Camargo (Org.). 

Fisiologia oral. São Paulo: Santos, 2013. 176 p. 
 

SPOLIDORIO, Denise M. Palomari; DUQUE, Cristiane. Microbiologia e 

imunologia geral e odontológica. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. v 

1. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

TREVILATTO, Paula Cristina, WERNECK, Renata Iani. Genética odontológica. 

São Paulo: Artes Médicas, 2014. Série Abeno. Recurso eletrônico. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702209/pageid/0>. 

CARIA, Paulo Henrique Ferreira. Anatomia geral e odontológica. São Paulo: 

Artes Médica, 2014. 152 p. 

NETTER, FRANK H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015. 640 p. 

TAMBELI, Claudia Herrera. Fisiologia oral. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 

144 p. Série Abeno. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702162/pageid/0>. 
 

LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e imunologia. 

13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555578/pageid/2>. 

 

 

  ATIVIDADE PROFISSIONAL II  
 

Biossegurança em odontologia; introdução à bioética; manejo ambiental de 

resíduos odontológicos; teoria geral dos materiais dentários; materiais de uso 

comum nas especialidades odontológicas 

 

 
Bibliografia Básica 

 

ANUSAVICE, Kenneth J. Phillips materiais dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 800 p. 
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ARATIERI, Luiz Narcisio et al Odontologia restauradora: fundamentos e 

técnicas. São Paulo: Santos, 2012. v. 1. 431 p. 

CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais dentários. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2013. 160 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e equipamentos odontológicos: 

conceitos e técnicas de manipulação e manutenção. São Paulo: Érica, 2014. 

(Série Eixos). Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521084/pageid/0>. 

OLIVEIRA, Adelmir Silva. Materiais dentários protéticos: conceitos, manuseio, 

conservação e manutenção. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521077/pageid/0>. 
 

NARESSI, Wilson Galvão, ORENHA, Eliel Soares, NARESSI, Suely Mutti. 

Ergonomia e biossegurança em odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

(Série Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536701806/pageid/0>. 

RIBEIRO, Mariangela Cagnoni; SILVA, Almenara de Souza Fonseca; RISSO, 

Marinês. de Biossegurança em odontologia em ambientes saúde. São Paulo: 

Icone, 2009. 262 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

(Cadernos de Atenção Básica, n. 17) (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

 

 

  SAÚDE COLETIVA II  
 

Fundamentos da epidemiologia; epidemiologia das doenças bucais, vigilância 

epidemiológica e serviços de saúde; epidemiologia cultural e ambiental; conceitos 

de bioestatística aplicada à saúde; levantamento epidemiológico de saúde bucal 

da população brasileira: SB Brasil 

Disponível em: < 
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VIEIRA, SONIA. Introdução à bioestatística. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira; PERES, Marco Aurélio de Anselmo. 

MOYSES, Samuel Jorge. Saúde coletiva: política, epidemiologia da saúde bucal 

e redes de atenção odontológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. 128 p. (Série 

PAGANO, Marcelo. Princípios de bioestatística. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. Recurso eletrônico. Disponível em: 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde: 

fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

GALLEGUILLOS, Tatiana Brassea. Epidemiologia: indicadores de saúde e 

análise de dados. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Recurso eletrônico. Disponível em: < 

 

Bibliografia Básica 
 

2015. 264 p. 
 

Epidemiologia da saúde bucal. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. 738 p. 
 

 

Abeno). 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109203/pageid/0>. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1943-8/pageid/0>. 
 

 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0>. 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536520889/pageid/0>. 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088009/pageid/0>. 
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  CONHECIMENTOS INTEGRADOS II  
 

Interdisciplinaridade; habilidade criativa crítico-reflexiva; resolução de problemas; 

inter-relação das disciplinas dos semestres anteriores e atual com a Odontologia; 

educação, saúde e epidemiologia nas relações étnico-raciais. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira; PERES, Marco Aurélio de Anselmo. 

Epidemiologia da saúde bucal. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. 738 p. 
 

CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 255 p. 

MADEIRA, Miguel Carlos; RIZZOLO, Roelf J. Cruz. Anatomia facial com 

fundamentos de anatomia geral. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2016. 403 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e 

práticas profissiona. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536510972/pageid/0>. 

SPOLIDORIO, Denise Palomari M.; DUQUE, Cristiane. Microbiologia e 

imunologia geral e odontologia, vol 1. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536701905/pageid/0>. 
 

BORGES-OSÓRIO, Maria Regina. Genética humana. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 776 p. 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde: 

fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0>. 
 
 
 
 

 

80 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

(Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: < 
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BASES MORFOFUNCIONAIS EM ODONTOLOGIA III 

TERCEIRO PERÍODO 

BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e equipamentos odontológicos: 

conceitos e técnicas de manipulação e manutenção. São Paulo: Érica, 2014. 

(Série Eixos). Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521084/pageid/0>. 

 
 
 

Processos patológicos gerais; evolução e consequência desses processos sobre 

os tecidos, órgãos e sistemas; conceitos de inflamação, infecção e agentes 

infecciosos, neoplasias benignas e malignas; determinantes étnicas das 

patologias; etiopatogenia das principais doenças da boca e repercussões 

funcionais; patologia aplicada à odontologia. Respostas imunológicas na cárie, 

nas doenças periodontais e nas doenças endodônticas. Imunização dos 

profissionais de saúde. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 928 p. 

ALMEIDA, Oslei Paes de. Patologia oral. São Paulo: Artes Médicas, 2016. 

(Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: < 

SPOLIDORIO, Denise M. Palomari; DUQUE, Cristiane. Microbiologia e 

imunologia geral e odontológica. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. v. 2. 

160 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara koogan, 2013. 464 p. 
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MONTENEGRO, Mário Rubens et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2015. 362 p. 

CAWSON, RODERICK A.; ODELL, Edward W. Fundamentos básicos de 

patologia e medicina oral. 8. ed. São Paulo: Santos, 2013. 477 p. 

FARIA, JOSE LOPES DE. Patologia geral: fundamentos das doenças com 

complicações clínicas. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogam, 2010. 316 p. 

SPERANDIO, Felipe F.; GIUDICE, Fernanda S. Atlas de histopatologia oral 

básica. São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0172-8/pageid/0>. 

 

 

  ATIVIDADE PROFISSIONAL III  
 

Materiais para a confecção de restaurações indiretas; propriedades dos materiais; 

anatomia dental e relação com o sistema estomatognático; erupção dentária; 

noções de oclusão; escultura dental; materiais dentários e o impacto ambiental. 

Biossegurança em odontologia. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais dentários. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2013. 160 p. 

BARATIERI, Luiz Narciso. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e 

possibilidades. São Paulo: Santos, 2012. v.1 

MADEIRA, M. C.; RIZZOLO R. J. C. Anatomia do dente. 7 ed. São Paulo: Sarvier, 

2014. 166p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

OLIVEIRA, Adelmir Silva. Materiais dentários protéticos: conceitos, manuseio, 

conservação e manutenção. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521077/pageid/0 >. 
 

ORÉFICE, Rodrigo Lambert; PEREIRA, Marivalda Magalhães; MANSUR, Herman 

Sander. Biomateriais: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-7006-542-1/pageid/0>. 

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes: coroa 

dental. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0418-7/pageid/0>. 

RIQUIERI, Hilton. Anatomia e escultura dental. São Paulo: Napoleão, 2016. 

(Coleção APDESP). 

FERNANDES NETO, Alfredo Julio; NEVES, Flávio das; SIMAMOTO JUNIOR, 

Paulo Cézar. Oclusão. Artes Médicas, 05/2013. (Abeno). Recurso eletrônico. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702049/pageid/0>. 
 
 

 

  DIAGNÓSTICO INTEGRADO I  
 

Introdução ao estudo da semiologia, etapas do processo diagnóstico. Princípios 

básicos de obtenção de imagens e processamento de filmes radiográficos. 

Técnicas radiográficas intrabucais, indicação e interpretação das imagens com 

padrão de normalidade do complexo maxilomandibular e órgão dental. 

Biossegurança e radioproteção. Aplicação da radiologia, como exame 

complementar, nas especialidades da Odontologia. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). 

WHITE, Stuart C.; PHAROAH, Michael J. Radiologia oral: princípios e 

interpretação. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 882 p. 

 

83 

Disponível em: < 

Disponível em: 
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FREITAS, Claúdio Fróes de. Imaginologia. São Paulo: Artes Medica, 2014. 144 

p. (Série Abeno). 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

CAVALCANTI, Marcelo. Tomografia computadorizada por feixe cônico: 

interpretação e diagnóstico para o cirurgião-dentista. 2. ed. São Paulo: Santos, 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0380- 

7/epubcfi/6/2!/4/2/2@0.00:0>. 

CAPELLA, Luiz Roberto Cunha; OLIVEIRA, Reinaldo de. Atlas de radiografia 

panorâmica para o cirurgião-dentista. São Paulo: Santos, 2014. Recurso 

eletrônico. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85- 

412-0392 0/epubcfi/6/2[;vnd 

.vst.idref=cover]!/4/2/2@0.00:0>. 
 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412- 

0234-3/pageid/1>. 

FACCIROLLI, Ivan Yoshio. A arte da fotografia digital na odontologia. São 

Paulo: Santos, 2013 

MESQUITA, Edson Mesquita; KUNERT, Itaborai Revoredo. O ultra-som na 

prática odontológica. Porto Alegre: ArtMed, 2006. Recurso eletrônico. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315041/pageid/0>. 
 
 

 

  FARMACOLOGIA  
 

Conceitos fundamentais de farmacologia; anti-inflamatórios esteroidais e não 

esteroidais; princípios de ação e classificação dos antimicrobianos; noções de 

farmacoterapia nos pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, hepatopatas, 
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Disponível em: 

2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 
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ANDRADE, Eduardo Dias (Org). Terapêutica medicamentosa em odontologia. 

ANDRADE, Eduardo Dias et al. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em 

WANNMACHER, Lenita; FERREIRA, Maria Beatriz Cardoso (Ed.). Farmacologia 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogam, 

MORETHSON, Priscilla. Farmacologia para clínica odontológica. São Paulo: 

Santos, 2015. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

BARROS, Elvino; BARROS, Helena T. Medicamentos na prática clínica. Porto 

Alegre: ArtMed, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: 

WHALEN, Karen; FINKELl, Richard; PANAVELIL, Thomas A. Farmacologia 

renais crônicos, psiquiátricos; idosos; gestantes e crianças; toxicologia 

ocupacional-ambiental, terapêutica dos processos álgicos, inflamatórios e 

infecciosos orais; farmacologia dos anestésicos gerais e locais; farmacologia 

clínica aplicada à odontologia. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 256 p. 
 

odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 160 p. 
 

clínica para dentistas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 558 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

2010. 1325 p. 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2711 

2/epubcfi/6/2!/4/2 

/2@0.00:0 >. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536323176/pageid/0>. 
 

ilustrada. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2016. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713235/pageid/0>. 
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KATZUNG, Bertram (Org). Farmacologia básica e clínica. 13. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555974/pageid/0>. 
 
 

 

  SAÚDE COLETIVA III  
 

Estudo sobre a organização atual dos serviços de saúde no Brasil e da relação 

entre saúde e sociedade/população/demografia; Estratégias de reorientação do 

sistema de saúde no Brasil para a produção do cuidado em saúde com foco nas 

condições crônicas e de vulnerabilidades. Diretrizes e conceitos para a 

constituição da gestão e cuidado em saúde na atenção primária pautadas no 

direito universal, equânime e integral na perspectiva da regionalização, 

funcionamento em rede de atenção e educação em saúde. Noções básicas de 

Sistemas de informação do SUS, indicadores, avaliação e diagnóstico do território 

pautados nos conceitos e uso dos conhecimentos dos determinantes sociais de 

saúde. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

ANDRADE, Selma Maffei et al (Org.). Bases da saúde coletiva. 2 ed.rev. e 

ampl.. Londrina: Eduel, 2017. 

GIOVANELLA, Lígia et al (Org.). Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2. ed. 

Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012. 1097 p. 

MENDES, Eugênio Villaça. Redes de atenção à saúde. Brasília: Organização 

Pan-Americana da Saúde, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&cat 

egory_slug=servicos-saude-095&alias=1402-as-redes-atencao-a-saude-2a- 

edicao-2&Itemid=965> 
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Bibliografia Complementar 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. 

Acolhimento à demanda espontânea / Ministério da Saúde. 
 

MONKEN, M. et al. O território na saúde: construindo referências para análises 

em saúde e ambiente. In: MIRANDA, A. C. et al. Território, ambiente e saúde. Rio 

de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 62-68. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

http://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/teritoiro_na_saude.pdf>. 

BRASIL. Clínica ampliada e compartilhada / Ministério da saúde, secretaria 

de atenção à saúde, Política nacional de Humanização da atenção e Gestão 

do SUS. – Brasília: Ministério da saúde, 2009. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Caderno de atenção domiciliar / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012 

MONTEIRO, Estela Maria Leite Meirelles. Educação popular em saúde. Recife: 

UFPE, 2015. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/handle/ARES/3328/6educ_pop_saud 

e_2016.pdf?sequence=1.>. 

BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 

2009. 

 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS III  
 

Interdisciplinaridade; habilidade criativa crítico-reflexiva; resolução de problemas; 

inter-relação das disciplinas dos semestres anteriores e atual com a Odontologia; 

relação dos conhecimentos de farmacologia, patologia, imagenologia com o SUS. 
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Bibliografia Básica 
 

TOMMASI, Antonio Fernando. Diagnóstico em patologia bucal. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 480 p. 

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Anatomia dental ilustrada. São Paulo: Quintessence, 

2017. 166 p. 

NEVILLE, Brad W.; DAMM, Douglas D.; ALLEN, Carl M. Patologia oral e 

maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 928 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

ANDRADE, Eduardo de (Org.). Terapêutica medicamentosa em odontologia. 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível  em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702148/pageid/0>. 
 

BARATIERI, Luiz Narciso et al. Odontologia restauradora: fundamentos e 

possibilidades. São Paulo: Santos, 2012. v. 1. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0307-4/pageid/0>. 
 

MOYSES, Samuel Jorge. Saúde coletiva: política, epidemiologia da saúde bucal 

e redes de atenção odontológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. (Abeno). 

Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702087/pageid/0>. 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org.). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412- 

0234-3>. 

CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702063/pageid/0>. 
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OKESON, Jeffrey P. Tratamento das desordens temporomandibulares e 

CARDOSO, Antônio Carlos. Oclusão para você e para mim. São Paulo: Santos, 

FERNANDES NETO, Alfredo Júlio; NEVES, Flávio Domingos das; SIMAMOTO 

JIMENEZ-LOPEZ, Vicente. Ajuste oclusal em implantes e dentes naturais: 

SANTOS JUNIOR, José dos. Oclusão: princípios e tratamentos. São Paulo: 

SIQUEIRA, José Tadeu de; TEIXEIRA, Manoel Jacobsen. Dores orofaciais: 

diagnóstico e tratamento. São Paulo: Arte Médicas, 2012. Recurso eletrônico. 

Disponível em: < 

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes: coroa 

dental. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

 

 

Fisiologia do sistema estomatognatico; fisiologia da ATM; movimentos 

mandibulares; dor orofacial e DTM; articuladores; placas oclusais; ajuste oclusal; 

bruxismo; tratamento das DTMs 

 

 
Bibliografia Básica 

 

oclusão. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 504 p. 
 

2005. 233 p. 
 

JÚNIOR, Paulo Cézar. Oclusão. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 160 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

oclusão em 3D. São Paulo: Napoleão, 2017. 237 p. 
 

Quintesence, 2014. 244 p. 
 

 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536701660/pageid/0>. 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0418-7/pageid/0>. 
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TOMMASI, Antônio Fernando. Diagnóstico em patologia bucal. 4. ed. Rio de 

CAWSON, R. A.; ODELL, Edward W. Fundamentos básicos de patologia e 

RIBEIRO, Francisco Barata. Emergências médicas e suporte básico de vida 

LIPPINCOTT, Williams Wilkins. Brunner & Suddarth: exames complementares. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. Recurso eletrônico. Disponível em: 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates, propedêutica médica essencial: 

avaliação médica, anamnese, exame físico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

 

 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702063/pageid/0>. 
 
 

 

  ATIVIDADE PROFISSIONAL IV  
 

Relação profissional-paciente e familiares; semiologia; pacientes com 

comprometimento sistêmico: diagnóstico e manejo, uso e interpretação dos 

exames complementares para fins de diagnóstico; suporte básico de vida; 

emergências médicas em odontologia. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

Janeiro: Elsevier, 2014. 480 p. 
 

medicina oral. 8. ed. São Paulo: Santos, 2013. 470 p. 
 

em odontologia. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 320 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2523-1>. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2421-0>. 
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Conceitos e a definição sobre os métodos preventivos em odontologia, 

enfatizando o autocuidado com a higiene bucal, em particular as técnicas de 

escovação e o uso de dentifrícios fluoretados, bem como, outros métodos de 

controle mecânico e de controle químico do biofilme dentário. Identificar as 

diferentes lesões não cariosas e conhecer os possíveis métodos preventivos. 

Política nacional de saúde bucal. 

SAÚDE COLETIVA IV 

 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2718-1>. 
 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412- 

0234-3/pageid/1>. 

ROVIDA, Tânia Saliba; GARBIN, Cléia Saliba. Noções de odontologia legal e 

bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702100>. 
 
 

 

 

 

Bibliografia Básica 
 

PEREIRA, A.C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo: 

Napoleão, 2009. 

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde coletiva: políticas, epidemiologia da saúde bucal 

e redes de atenção odontológica. São Paulo: Artes médicas, 2013. 128 p. 

PEREIRA, Antônio Carlos. Saúde coletiva: métodos preventivos para doenças 

bucais. Porto Alegre: Artes médicas, 2013 
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Bibliografia Complementar 
 

PINTO, Vitor Gomes. Saúde bucal coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 

699 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de atenção básica, nº 17. Saúde bucal. 

Ministério da saúde, 2008. 90p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de atenção básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível 

em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.p 

df>. 

FREITAS, Fernanda de. Promoção e prevenção em saúde bucal. São Paulo: 

Érica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521299>. 
 

DIAS, Carlos Renato. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o 

cotidiano da prevenção. 2. ed. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412- 

0063-9>. 

PELICIONI, Maria Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da 

saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0106- 

3/pageid/0>. 

 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS IV  
 

Interdisciplinaridade; habilidade criativa crítico-reflexiva; resolução de problemas; 

inter-relação das disciplinas dos semestres anteriores e atual com a odontologia; 

estudo das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 
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SPOLIDORIO, Denise M. Palomari; DUQUE, Cristiane. Microbiologia e 

imunologia geral e odontológica. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. v. 2. 

160 p. 

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde coletiva: políticas, epidemiologia da saúde bucal 

e redes de atenção odontológica. São Paulo: Artes médicas, 2013. 128 p. 

TOMMASI, Antonio Fernando. Diagnóstico em patologia bucal. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 480 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

ANDRADE, Eduardo de; RANALI, José. Emergências médicas em odontologia. 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701561>. 

FERNANDES NETO, Alfredo Julio; NEVES, Flávio das; SIMAMOTO JUNIOR, 

Paulo Cézar. Oclusão. Artes Médicas, 05/2013. (Abeno). Recurso eletrônico. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702049/pageid/0>. 
 

ANDRADE, Eduardo de (Org.). Terapêutica medicamentosa em odontologia. 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível  em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702148/pageid/0>. 
 

PELICIONI, Maria Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da 

saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0106- 

3/pageid/0>. 

ANTUNES, José Ferreira; PERES, Marco Aurélio (Org.). Epidemiologia da 

saúde bucal. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0300-5>. 
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  DIAGNÓSTICO INTEGRADO II  
 

Etapas do processo diagnóstico: anamnese, semiotécnica e exames 

complementares e aplicados às atividades clínicas. Técnicas radiográficas 

extrabucais, indicação e interpretação das imagens com padrão de normalidade 

e anormalidade do complexo maxilomandibular e órgão dental, aplicação clínica 

dos princípios de radiologia odontológica. Biossegurança e radioproteção. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). 

BORAKS, Silvio. Semiotécnica, diagnóstico e tratamento das doenças da 

boca. São Paulo: Artes Médicas, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702001>. 
 

TOMMASI, Antonio Fernando. Diagnóstico em patologia bucal. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014. 480 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

CAVALCANTI, Marcelo. Tomografia computadorizada por feixe cônico: 

interpretação e diagnóstico para o cirurgião-dentista. 2. ed. São Paulo: Santos, 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0380- 

7/epubcfi/6/2!/4/2/2@0.00:0>. 

CAPELLA, Luiz Roberto Cunha; OLIVEIRA, Reinaldo de. Atlas de radiografia 

panorâmica para o cirurgião-dentista. São Paulo: Santos, 2014. Recurso 

eletrônico. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85- 

412-0392 0/epubcfi/6/2[;vnd 

.vst.idref=cover]!/4/2/2@0.00:0>. 
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FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412- 

0234-3/pageid/1>. 

FACCIROLLI, Ivan Yoshio. A arte da fotografia digital na odontologia. São 

Paulo: Santos, 2013 

MESQUITA, Edson Mesquita; KUNERT, Itaborai Revoredo. O ultra-som na 

prática odontológica. Porto Alegre: ArtMed, 2006. Recurso eletrônico. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315041/pageid/0>. 
 
 

 

  TÉCNICAS CIRÚRGICAS E ANESTESIOLOGIA  
 

Instrumental e material em anestesiologia e cirurgia oral menor; anatomia 

orofacial; anestésicos e técnicas anestésicas em odontologia; anestesia e 

analgesia; protocolos anestésicos; paramentação e montagem da mesa cirúrgica; 

preparo do paciente para cirurgia; técnicas de exodontia e cirurgia oral menor; 

técnicas de sutura; acidentes transoperatórios; conduta pós-operatória; 

antimicrobianos em cirurgia oral menor; habilidades técnico-laboratoriais em 

cirurgia; sequência técnica do tratamento cirúrgico; descarte de resíduos 

cirúrgicos e meio ambiente; biossegurança em anestesiologia e cirurgia. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e 

maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 

MALAMED, Stanley F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013. 428 p. 

MARQUES, Ruy Garcia. Técnica operatória e cirúrgica experimental. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 948 p. 
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QUINTO PERÍODO 
 

PRÉ CLÍNICA INTEGRADA I 

Bibliografia Complementar 
 

FONSECA, J. Raymond et al. Trauma bucomaxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015. 835 p. 

MILORO, Michael et. al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2016. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729710>. 
 

POGREL, M. Anthony; KAHNBERG, Karl-Erik; ANDERSON, Lars. Cirurgia 

bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Santos, 2016. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728829>. 

ANDRADE, Eduardo de et al. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em 

odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. (Abeno: Odontologia Essencial - 

Parte Básica). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701882>. 
 

PURICELLI, Edela. Técnica anestésica, exodontia e cirurgia dentoalveolar. 

Artes Médicas, 2014. (Série Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702308>. 
 
 

 

Material e instrumental em Dentística, Endodontia e Periodontia; anatomia dos 

canais radiculares; fisiopatologia pulpar e periapical; nomenclatura e classificação 

das cavidades; princípios gerais do preparo cavitário; alterações pulpares e suas 

consequências; habilidades técnico-laboratoriais em dentística, endodontia e 

periodontia; diagnóstico, planejamento e tratamento integrados em dentística, 

endodontia e periodontia. 
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Bibliografia Básica 
 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral: conceitos básicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan 2010. 1304 p. 

BUENO, Carlos Eduardo da Silveira; PELEGRINE, Rina Andréia. Excelência 

em endodontia clínica. São Paulo: Quintessence, 2017. 

BARATIERI, Luiz Narcisio; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia 

restauradora: fundamentos e possibilidades. 2. ed. São Paulo: Santos, 2015. 

834 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

PASSANEZI, Euloir et al. Distâncias biológicas periodontais: princípios para a 

reconstrução periodontal, estética e protética. São Paulo: Artes Médicas, 2011. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701530>. 
 

NENMAM, Michael G.; TAKEY, Henry H.; KLOKKEVOLD, Perry R.; CARRANZA, 

Fermim A. (Ed.). Carranza periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016. 856 p. 

ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; RAWLS, H. Ralph. Phillips materiais 

dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 572 p. 

LOPES, Hélio Pereira; SIQUEIRA JÚNIOR, José Freitas. Endodontia: biologia e 

técnica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277- 

1995-7>. 

SILVA, Adriana Fernandes da; LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora: 

do planejamento à execução. Rio de Janeiro: Santos, 2016. Recurso eletrônico. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728782>. 
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  DIAGNÓSTICO INTEGRADO III  
 

Anamnese e exame clínico; manobras semiotécnicas no diagnóstico das doenças 

da boca; exames complementares; lesões fundamentais; diagnóstico e tratamento 

das principais doenças bucais; lesões traumáticas e inflamatórias da cavidade 

oral; alterações sistêmicas com manifestação bucal; lesões cancerizáveis; 

neoplasias benignas e malignas da cavidade oral; auto exame da boca; papel do 

cirurgião dentista no tratamento oncológico; manifestações bucais associadas ao 

tratamento oncológico; legislação, oncologia e SUS; prescrição. 

 

 

Bibliografia Básica 
 

MARCUCCI, Gilberto (Ed.). Estomatologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2014. 

321 p. (Fundamentos de odontologia). 

NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 912 p. 

PASSARELLI, Dulce Helena de Rosa. Atlas de estomatologia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2017. 328 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ 

ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). ABC do câncer: abordagens básicas para 

o controle do câncer. 3. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2017. Disponível em: < 

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/comunicacao/livro_abc_3ed_8a_prova_fin 

al.pdf>. 

KIGNEL, Sergio. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 2. ed. 

São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0417-0>. 
 

BORAKS, Silvio. Semiotécnica, diagnóstico e tratamento das doenças da 

boca. São Paulo: Artes Médicas, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702001>. 
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(Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

FREITAS, Claudio de. Imaginologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. (Abeno: 

Odontologia Essencial - Parte Clínica). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702124>. 
 

ALMEIDA, Oslei Paes de. Patologia oral. São Paulo: Artes Médicas, 2016. 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702612/pageid/0>. 
 
 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS V  
 

Interdisciplinaridade; planejamento clínico integrado; habilidade criativa crítico- 

reflexiva; resolução de problemas; inter-relação das disciplinas dos semestres 

anteriores e atual; atuação e ética profissional; mundo de trabalho no contexto 

social, das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. 2. ed. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2017. 350 p. 

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e 

maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 

ESTRELA, Carlos. Endodontia laboratorial e clínica. São Paulo: Artes Médicas, 

2013. 160p. (Série Abeno). 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 912 p. 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia na odontologia: aspectos emocionais dos 

tratamentos odontológicos. Curitiba: Juruá, 2015. 200 p. 
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MARCUCCI, Gilberto (Ed.). Estomatologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2014. 

321 p. (Fundamentos de odontologia). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2651-1>. 
 

PURICELLI, Edela. Técnica anestésica, exodontia e cirurgia dentoalveolar. 

Artes Médicas, 2014. (Série Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702308>. 
 

ANDRADE, Eduardo de et al. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em 

odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. (Abeno: Odontologia Essencial - 

Parte Básica) Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701882>. 
 
 

 

  ODONTOLOGIA LEGAL E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
 

Introdução ao estudo da Odontologia Legal. Legislação. Código de ética 

Odontológica. Regulamentação do exercício profissional e entidades de classe. 

Antropologia Forense. Identificação humana. Perícias e Peritos. Deontologia e 

Diceologia em Odontologia. Documentação odontológica. Responsabilidade civil 

e criminal do CD. Orientação Profissional. Exercício da atividade profissional. 

Mercado de trabalho. Controle do ambiente. Humanização e qualidade de vida. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

VANRELL, Jorge Paulete. Odontologia legal e antropologia forense. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 422 p. 

DARUGE, Eduardo; FRANCESQUINI JÚNIOR, Luiz. Tratado de odontologia 

legal e deontologia. São Paulo: Santos, 2016. 874 p. 

SATO, Fábio Ricardo Loureiro. Orientação profissional em odontologia. São 

Paulo: Revinter, 2007. 
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PRÉ CLÍNICA INTEGRADA II 

SEXTO PERÍODO 

Bibliografia Complementar 
 

KOTLER, Philip; SHALOWITZ, Joel; STEVENS, Robert J. Marketing estratégico 

para a área da saúde: a construção de um sistema de saúde voltado ao cliente. 

Porto Alegre: Bookman, 2010. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806126>. 
 

ROVIDA, Tânia Adas Saliba; GARBIN, Cléa Adas Saliba. Noções de 

odontologia legal e bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 143 p. (Série 

ABENO: Odontologia essencial. Temas interdisciplinares). Recurso eletrônico. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702100/cfi/0!/4/2@100 

:0.00>. 
 

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Código de ética odontológica. 

Brasília: CFO, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: <http://cfo.org.br/wp- 

content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf>. 

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Consolidação das normas para 

procedimentos nos conselhos de odontologia: aprovada pela resolução CFO- 

63/2005. Brasília: CFO, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/10/consolidacao.pdf>. 
 

RICARTE, Ivan Marques; GALVÃO, Maria Barbosa. Prontuário do paciente. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2183-7>. 
 
 

 

Habilidades técnico-laboratoriais em dentística, endodontia e periodontia; 

diagnóstico, planejamento e tratamento integrados em dentística, endodontia e 

periodontia; materiais dentários em clínica integrada; manejo e descarte de 

materiais   em   endodontia   e   dentística;   sequência   técnica   do   tratamento 
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endodôntico; restaurações indiretas; sequência técnica do tratamento em 

dentística. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral: conceitos básicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan 2010. 1304 p. 

ESTRELA, Carlos. Endodontia laboratorial e clínica. São Paulo: Artes Médicas, 

2013. 160p. (Série Abeno). 

BUSATO, Adair Luiz Stefanello; MALTZ, Marisa. Cariologia: aspectos de 

dentística restauradora. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 128 p 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

PASSANEZI, Euloir et al. Distâncias biológicas periodontais: princípios para a 

reconstrução periodontal, estética e protética. São Paulo: Artes Médicas, 2011. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701530>. 
 

NENMAM, Michael G.; TAKEY, Henry H.; KLOKKEVOLD, Perry R.; CARRANZA, 

Fermim A. (Ed.). Carranza periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016. 856 p. 

ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; RAWLS, H. Ralph. Phillips materiais 

dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 572 p. 

LOPES, Hélio Pereira; SIQUEIRA JÚNIOR, José Freitas. Endodontia: biologia e 

técnica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277- 

1995-7>. 

SILVA, Adriana Fernandes da; LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora: 

do planejamento à execução. Rio de Janeiro: Santos, 2016. Recurso eletrônico. 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728782>. 
 
 

 

  PRÓTESE INTEGRADA I  
 

Prótese total; o paciente desdentado total; Exame e diagnóstico; Materiais 

dentários em Prótese total; Anatomia protética. Planejamento em Prótese Total; 

Procedimentos laboratoriais. Prótese Fixa; Materiais em Prótese Fixa; Preparos 

dentários; Moldagem em Prótese Fixa; Retentores Radiculares; habilidades 

técnico-laboratoriais em prótese total e prótese fixa; oclusão e ajuste oclusal. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

TURANO, José Ceratti; TURANO, Luiz Martins; TURANO, Marcello Villas-Bôas. 

Fundamentos de prótese total. 9. ed. São Paulo: Santos, 2012. 569 p. 
 

PEGORARO, Luiz Fernando et al. Fundamentos de prótese fixa. São Paulo: 

Artes Médicas, 2014. 160 p. 

PAGANI, Clóvis. Preparos dentários: ciência e arte. Nova Odessa: Napoleão, 

2014. 312 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

TELLES, Daniel de Moraes. Prótese total: convencional e sobre implantes. São 

Paulo: Santos, 2009. 492 p. 

SALVADOR, Milton Carlos Gonçalves et al. Manual de laboratório: prótese total. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0371-5>. 
 

OLIVEIRA, Adelmir Silva. Técnicas em próteses dentárias: noções básicas, 

classificação e confecção. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521435>. 
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ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; RAWLS, H. Ralph. Phillips materiais 

dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 572 p. 

MONTENEGRO, Fernando Luiz Brunetti; MARCHINI, Leonardo. 

Odontogeriatria: uma visão gerontológica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 338 p. 
 
 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS VI  
 

Interdisciplinaridade; planejamento clínico integrado; habilidade criativa crítico- 

reflexiva; resolução de problemas; inter-relação das disciplinas dos semestres 

anteriores e atual; atuação e ética profissional; mundo de trabalho no contexto 

social, das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2010. 

1304 p. 

ESTRELA, Carlos. Endodontia laboratorial e clínica. São Paulo: Artes Médicas, 

2013. 160p. (Série Abeno). 

TURANO, José Ceratti; TURANO, Luiz Martins; TURANO, Marcello Villas-Bôas. 

Fundamentos de prótese total. 9. ed. São Paulo: Santos, 2012. 569 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

FERREIRA, Delson. Manual de sociologia: dos clássicos à sociedade da 

informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466023>. 
 

MONDELLI, José (Org.). Fundamentos de dentística operatória. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Santos, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102>. 
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BUSATO, Adair Stefanello; MALTZ, Marisa. Cariologia: aspectos de dentística 

restauradora. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702346>. 
 

MONTENEGRO, Fernando Luiz Brunetti; MARCHINI, Leonardo. 

Odontogeriatria: uma visão gerontológica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 338 p. 
 

SALVADOR, Milton Carlos Gonçalves et al. Manual de laboratório: prótese total. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0371-5>. 
 
 

 

  CIRURGIA BUCAL E PRINCÍPIOS DE IMPLANTODONTIA  
 

Normas e rotinas para atendimento nos ambulatórios cirúrgicos; atendimento 

clínico a pacientes aplicando os conhecimentos adquiridos nas atividades 

laboratoriais prévias; noções de exodontia de dentes inclusos e terceiros molares; 

prescrição e terapêutica cirúrgica; fundamentos de osseointegração e 

implantodontia; integração da cirurgia odontológica com a rede de assistência à 

saúde (atenção primária, secundária e terciária); ética e iatrogenia odontológica. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e 

maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 

MILORO, Michael et. al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2016. 
 

MAGINI, Ricardo de Souza; BENFATTI, César Augusto Magalhães; SOUZA, Júlio 

Matias de. Noções de implantodontia cirúrgica. São Paulo: Artes Médicas, 

2016. 144 p. (Abeno). 
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PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

SÉTIMO PERÍODO 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

GUIMARÃES, Marcus Martins. Checklist em implantodontia: diagnóstico, 

planejamento, cirurgia, prótese e complicações. São Paulo: Santos, 2015. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2709-9>. 
 

MARQUES, Ruy Garcia. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2004-5>. 
 

ANDRADE, Eduardo de et al. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em 

odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. (Abeno: Odontologia Essencial - 

Parte Básica). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701882>. 
 

GIL, José Nazareno; GIL, Luiz Fernando. Cirurgia do terceiro molar impactado: 

passo a passo. São Paulo: Santos, 2012. 200 p. 

POGREL, M Anthony; KAHNBERG, Karl-Erick, ANDERSON, Lars. Cirurgia 

Bucomaxilofacial. Guanabara Koogan, 01/2016. 

 
 
 

Conhecimento sobre a constituição psíquica e a subjetividade; desenvolvimento, 

formação, estrutura e dinâmica da personalidade no ciclo da vida humana; 

processos básicos do comportamento, da personalidade e do funcionamento 

mental; estudo das representações culturais e os efeitos psicológicos da doença 

nos diferentes grupos sociais; relação cirurgião dentista-paciente; psicologia 

social nas relações étnicos-raciais. Disciplina denominada nacional e online. 
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Bibliografia Básica 
 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia na odontologia: aspectos emocionais dos 

tratamentos odontológicos. Curitiba: Juruá, 2015. 200 p. 

PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth Duskin. Desenvolvimento humano. 12. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2013. 800 p. 

FELDMAN, Robert S. Introdução à psicologia. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2015. 640 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

STRAUB, Richard O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. 3. 

ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710548>. 
 

EIZIRIK, Cláudio L.; BASSOLS, Ana S. (Org). O ciclo da vida humana. 2. ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852456/pageid/0>. . 

PORTNOI, Andréa G. A psicologia da dor. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2640- 

5/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:9.24>. 

BAPTISTA, Makilim Nunes; DIAS, Rosana Righetto. Psicologia hospitalar: 

teoria, aplicações e casos clínicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1948-3>. 
 

BOCK, Ana Bahia; TEIXEIRA, Maria de Lourdes; FURTADO, Odair. Psicologia 

fácil. São Paulo: Saraiva, 2007. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502144507>. 
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  CLÍNICA INTEGRADA I  
 

Estágio em Clínica Multidisciplinar sob a supervisão de docentes; Atendimento em 

clínica geral com nível básico de complexidade aplicando os conhecimentos 

adquiridos em atividades pré-clínicas; Condutas educativas e preventivas; 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

BUENO, Carlos Eduardo da Silveira; PELEGRINE, Rina Andréia. Excelência em 

endodontia clínica. São Paulo: Quintessence, 2017. 496 p. 

NENMAM, Michael G.; TAKEY, Henry H.; KLOKKEVOLD, Perry R.; CARRANZA, 

Fermim A. (Ed.). Carranza periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016. 856 p. 

BARATIERI, Luiz Narcisio; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia 

restauradora: fundamentos e possibilidades. 2. ed. São Paulo: Santos, 2015. 832 

p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

CUNHA, Vicente de Paula Prisco da; MARCHINI, Leonardo. Prótese total 

contemporânea na reabilitação bucal. 2. ed. São Paulo: Santos, 2014. Recurso 

eletrônico. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978- 

85-412-0382-1>. 

ANDRADE, Eduardo de (Org.). Terapêutica medicamentosa em odontologia. 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702148/pageid/0>. 
 

MIYASHITA, Eduardo et al. Reabilitação oral contemporânea baseada em 

evidências científicas. Nova Odessa: Napoleão, 2014, 519p. 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
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eletrônico. Disponível em: < 

 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2687-0>. 
 

RUSSI, Sérgio; ROCHA, Eduardo P. Prótese total e prótese parcial removível. 

São Paulo: Artes Médicas, 2015. (Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702520>. 
 
 

 

  PRÓTESE INTEGRADA II  
 

Prótese Parcial Removível; o paciente desdentado Parcial; Exame e diagnóstico; 

Materiais dentários em Prótese dentária. Prótese Fixa; Atendimento clínico a 

pacientes com necessidades protéticas. Introdução a Prótese Bucomaxilofacial e 

introdução a prótese sobre implantes. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

PORTA, Vinicius Carvalho. Prótese parcial removível. São Paulo: Quintessence, 

2017. 238 p. 

PEGORARO, Luiz Fernando et al. Fundamentos de prótese fixa. São Paulo: 

Artes Médicas, 2014. 160 p. 

TELLES, Daniel de Moraes. Prótese total: convencional e sobre implantes. São 

Paulo: Santos, 2009. 492 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

TURANO, José Ceratti; TURANO, Luiz Martins; TURANO, Marcello Villas-Bôas. 

Fundamentos de prótese total. 9. ed. São Paulo: Santos, 2012. Recurso 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-7288-933-9>. 
 

PAGANI, Clóvis. Preparos dentários: ciência e arte. Nova Odessa: Napoleão, 

2014. 312 p. 
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Técnicas e métodos de pesquisa. Normas técnicas. Redação científica. Projeto 

científico; Técnicas e métodos de apresentação de trabalhos de pesquisa. 

TCC I 

JIMENEZ-LOPEZ, Vicente. Ajuste oclusal em implantes e dentes naturais: 

oclusão em 3D. Nova Odessa: Napoleão, 2017. 

FACCIROLLI, Ivan Yoshio. A arte da fotografia digital na odontologia. São 

Paulo: Santos, 2013. 169 p. 

RUSSI, Sérgio; ROCHA, Eduardo P. Prótese total e prótese parcial removível. 

São Paulo: Artes Médicas, 2015. (Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica). 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702520>. 
 
 

 

 

 

Bibliografia Básica 
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. São 

Paulo: Cortez, 2016. 320 p. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 200 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. Recurso 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466153>. 
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DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São 

Paulo Saraiva, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502148079>. Acesso: 
 

MARTINS, Gilberto Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de 

monografias e trabalhos de conclusão de curso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466078>. 
 

MATTAR, João. Metodologia científica na era da Informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788>. 
 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico. São Paulo: Atlas, 2014. 304 p. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p. 

 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS VII  
 

Interdisciplinaridade; planejamento clínico integrado; habilidade criativa crítico- 

reflexiva; resolução de problemas; inter-relação das disciplinas dos semestres 

anteriores e atual; atuação e ética profissional; mundo de trabalho no contexto 

social, das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

BUENO, Carlos Eduardo da Silveira; PELEGRINE, Rina Andréia. Excelência em 

endodontia clínica. São Paulo: Quintessence, 2017. 496 p. 

MILORO, Michael et al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2016. 
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CLÍNICA INTEGRADA II 

OITAVO PERÍODO 

NENMAM, Michael G.; TAKEY, Henry H.; KLOKKEVOLD, Perry R.; CARRANZA, 

Fermim A. (Ed.). Carranza periodontia clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2016. 856 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

MONDELLI, José (Org.). Fundamentos de dentística operatória. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Santos, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102>. 
 

SOUZA FILHO, Francisco José de (Org.). Endodontia passo a passo: 

evidências clínicas. São Paulo: Artes Médicas, 2015. Recurso eletrônico. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702506/pageid/0>. 
 

GIL, José Nazareno; GIL, Luiz Fernando. Cirurgia do terceiro molar impactado: 

passo a passo. São Paulo: Santos, 2012. 200 p. 

RUSSI, Sérgio; ROCHA, Eduardo P. Prótese total e prótese parcial removível. 

São Paulo: Artes Médicas, 2015. (Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702520>. 
 

MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408>. 
 
 

 

Estágio em Clínica Multidisciplinar sob a supervisão de docentes; Atendimento em 

clínica geral com nível intermediário de complexidade aplicando os 

conhecimentos adquiridos em atividades anteriores; Condutas educativas e 

preventivas; Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
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Bibliografia Básica 
 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2010. 

1304 p. 

TELLES, Daniel de Moraes. Prótese total: convencional e sobre implantes. São 

Paulo: Santos, 2009. 492 p. 

GIL, José Nazareno; GIL, Luiz Fernando. Cirurgia do terceiro molar impactado: 

passo a passo. São Paulo: Santos, 2012. 200 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

ROCHA, Rodney Garcia. Clínica integrada em odontologia. São Paulo: Artes 

Médicas, 2013. (Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica). Recurso 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701844>. 
 

PAGANI, Clóvis. Preparos dentários: ciência e arte. Nova Odessa: Napoleão, 

2014. 312 p. 

BARATIERI, Luiz Narcisio; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia 

restauradora: fundamentos e possibilidades. 2. ed. São Paulo: Santos, 2015. 834 

p. 

MALAMED, Stanley F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013. 428 p. 

ESTRELA, Carlos. Endodontia laboratorial e clínica. São Paulo: Artes 

Médicas, 2013. (Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica). Recurso 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701967>. 
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  CLÍNICA INFANTIL I  
 

Crescimento e desenvolvimento da criança; comportamento infantil; diagnóstico e 

prevenção; introdução à ortodontia e ortopedia; tratamento ortodôntico e 

ortopédico infantil; Introdução ao atendimento do paciente pediátrico com 

necessidades especiais; Planejamento e execução do tratamento 

odontopediátrico; biossegurança em odontopediatria. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

GUEDES-PINTO, Antônio   Carlos;   MELLO-MOURA,   Anna   Carolina   Volpi. 

Odontopediatria. 9. ed. São Paulo: Santos, 2016. 832 p. 
 

MOYERS, Robert E. Ortodontia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 504 p. 

VELLINI-FERREIRA, Flávio. Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. 7. 

ed. São Paulo: Artes Médicas, 2008. 556 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

CHEDID, Sílvia José. Ortopedia e ortodontia para a dentição decídua: 

atendimento integral ao desenvolvimento da oclusão infantil. Santos, 2013. 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0099-8>. 
 

MARSILLAC, Mirian de Waele Souchois de. Controle da dor, do medo e da 

ansiedade em odontopediatria. São Paulo: Santos, 2013. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412- 

0388-3>. 

SILVA FILHO, Omar da; GARIB, Daniela Gamba;   LARA,   Tulio   Silva 

(Org.). Ortodontia interceptiva: protocolo de tratamento em duas fases. São 

Paulo: Artes Médicas, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701783>. 
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PORDEUS, Isabela Almeida; PAIVA, Saul Martins. Odontopediatria. São Paulo: 

Artes Médicas, 2014. (Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702186>. 
 

CARVALHO, Paulo Antonacci et al. Medicamentos de A a Z: pediatria - 

2012/2013. Porto Alegre: ArtMed, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326863>. 
 
 

 

  EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE  
 

Desenvolvimento Sustentável; Princípios de Ecologia; Princípios de Química 

Ambiental; Ciclos Biogeoquímicos; Princípios de Microbiologia; Meio Antrópico; 

Efeitos Antrópicos no Meio Urbano; Tópicos sobre Saneamento Ambiental, Saúde 

Pública e Saúde Ambiental. Educação ambiental. Resíduos de Serviços de 

Saúde. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

MILLER, G. Tyler; SPOLLMAN, Scott E. Ciência ambiental. 14. ed. São Paulo: 

Cengage Laerning, 2016. 576 p. 

VESILIND, P. Arne; MORGAN, Susan M. Introdução à engenharia ambiental. 

2. ed. São Paulo: Cengage Laerning, 2017. 438 p. 

PHILIPPI JR, Arlindo; ROMERO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. 

Curso de gestão ambiental. 2. ed. Barueri: Manole, 2014. 1245 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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<http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residu 

os.pdf>. 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudanças da agenda 21. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 158 p. 

SATO, Michèle, CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. 

ArtMed, 04/2011. 

MILLER JÚNIOR, G. Tyler; SPOOLMAN ,Scott E. Ecologia e sustentabilidade. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522113224>. 
 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2017. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011159/epubcfi/6/2!/4/2 

/2@0:19.5>. 
 
 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS VIII  
 

Interdisciplinaridade; planejamento clínico integrado; habilidade criativa crítico- 

reflexiva; resolução de problemas; inter-relação das disciplinas dos semestres 

anteriores e atual; atuação e ética profissional; mundo de trabalho no contexto 

social, das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

KRIGER, Léo; MOYSES, Simone Tetu; MORITA, Maria Celeste. Odontologia 

baseada em evidências e intervenção mínima. São Paulo: Artes Médicas, 

2016. 128 p. 

ABRÃO, Jorge; MORO, Alexandre. Ortodontia preventiva: diagnóstico e 

tratamento. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 224 p. 
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CLÍNICA INTEGRADA III 

NONO PERÍODO 

GUEDES-PINTO, Antônio Carlos; MELLO-MOURA, Anna Carolina Volpi. 

Odontopediatria. 9. ed. São Paulo: Santos, 2016. 832 p. 
 
 

 

Bibliografia Complementar 
 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2687-0>. 
 

MIYASHITA, Eduardo et al. Reabilitação oral contemporânea baseada em 

evidências científicas. Nova Odessa: Napoleão, 2014, 519p. 

SOARES, Ilson José; GOLDBERG, Fernando. Endodontia: técnica e 

fundamentos. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325149>. 

PAGANI, Clóvis. Preparos dentários: ciência e arte. Nova Odessa: Napoleão, 

2014. 312 p. 

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e 

maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 

 
 
 

Estágio em Clínica Multidisciplinar sob a supervisão de docentes; Atendimento em 

clínica geral com nível pleno de complexidade aplicando os conhecimentos 

adquiridos em atividades anteriores; Condutas educativas e preventivas; 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
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Bibliografia Básica 
 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 2010. 

1304 p. 

PAGANI, Clóvis. Preparos dentários: ciência e arte. Nova Odessa: Napoleão, 

2014. 312 p. 

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e 

maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

REIS, Fernando dos. Tecnologias Endodônticas. Santos, 07/2015. [Minha 

Biblioteca]. 

MILORO, Michael et. al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2016. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729710>. 
 

MIYASHITA, Eduardo et al. Reabilitação oral contemporânea baseada em 

evidências científicas. Nova Odessa: Napoleão, 2014, 519p. 

PURICELLI, Edela. Técnica anestésica, exodontia e cirurgia dentoalveolar. 

Artes Médicas, 2014. (Série Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702308>. 
 

PEGORARO, Luiz Fernando et al. Fundamentos de Prótese Fixa. São Paulo: 

Artes médicas, 2014. 160 p. 

 

 

  CLÍNICA INFANTIL II  
 

Diagnóstico e prevenção em Odontopediatria; Planejamento e execução do 

tratamento odontopediátrico; Atendimento clínico infantil; Biossegurança em 

odontopediatria; Tratamento ortodôntico e ortopédico preventivo e interceptativo. 
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Bibliografia Básica 
 

CORREA, Maria Salete Nahas Pires. Odontopediatria na primeira infância: 

uma visão multidisciplinar. São Paulo: Quintesence, 2017. 748 p. 

ABRÃO, Jorge; MORO, Alexandre. Ortodontia preventiva: diagnóstico e 

tratamento. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 224 p. 

PORDEUS, Isabela Almeida; PAIVA, Saul Martins. Odontopediatria. Porto 

Alegre: Arte Medicas, 2014. 160 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

VELLINI-FERREIRA, Flávio. Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. 7. 

ed. São Paulo: Artes Médicas, 2008. 556 p. 

KRAMER, Paulo Floriano; FELDENS, Carlos Alberto. Traumatismo na dentição 

decídua: prevenção, diagnóstico e tratamento. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0120-9>. 
 

MASSARA, Maria de Lourdes de Andrade; RÉDUA, Paulo Barbosa. Manual de 

referência para procedimentos clínicos em odontopediatria. 2. ed. São Paulo: 

Santos, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0332-6>. 
 

MASIOLI, Marco. Fotografia odontológica. Porto Alegre: Artmed, 2010. Disponível 

em: http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2010/02/livro_guia_fluoretos.pdf 

 

 

  TCC II  
 

Técnicas e métodos de apresentação de trabalhos de pesquisa; Desenvolvimento 

e apresentação do trabalho científico. 
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APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. Recurso 

eletrônico. Disponível em: 

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São 

Paulo Saraiva, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: 

MARTINS, Gilberto Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

MATTAR, João. Metodologia científica na era da Informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. Recurso eletrônico. Disponível em: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

Bibliografia Básica 
 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2008. 296 p. 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 124 p. 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e 

misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 248 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466153>. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502148079>. Acesso: 
 

monografias e trabalhos de conclusão de curso. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466078>. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788>. 
 

científico. São Paulo: Atlas, 2014. 304 p. 
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Recurso eletrônico. Disponível em: 

 

 

Conceitos sobre pacientes especiais; psicologia para atendimento de PPNE; 

atendimento ambulatorial; atendimento sob sedação; atendimento hospitalar; 

síndromes; doenças neurológicas e endócrinas; internação e alta; condutas em 

centro cirúrgico; anestesia geral em odontologia; evolução do paciente internado; 

estudos de casos sobre distúrbios sistêmicos com repercussão no cuidado 

odontológico; estágio hospitalar; Paciente especial e o SUS. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

VARELLIS, Maria Lúcia Zarros. O paciente com necessidades especiais na 

odontologia: manual prático. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

484 p. 

ELIAS, Roberto. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: do 

zero aos dezoito anos. São Paulo: Napoleão, 2014. 303 p. 

SILVA, Antonio; MORAIS, Teresa Márcia. Fundamentos da odontologia em 

ambiente hospitalar/UTI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 440 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

COSTA, Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da et al. Sedação em 

odontologia: desmistificando sua prática. São Paulo: Artes Médicas, 2008 

SANTOS, Paulo Sérgio da   Silva;   SOARES   JÚNIOR,   Luiz   Alberto 

Valente. Medicina bucal: a prática na odontologia hospitalar. São Paulo: Santos, 

2012. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0069-1>. 
 

ANDRADE, Eduardo de (Org.). Terapêutica medicamentosa em odontologia. 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível  em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702148/pageid/0>. 
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BORAKS, Sílvio. Medicina bucal: tratamento clínico-cirúrgico das doenças 

bucomaxilofaciais. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Recurso eletrônico. Disponível 

em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701523>. 

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Portaria n. 1032, de 5 maio de 

2010. Disponível em: <http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2010/06/Portaria- 

pacientes-especiais-hospital-1032-3444-110510-SES-MT.pdf>. 

 

 

  CONHECIMENTOS INTEGRADOS IX  
 

Interdisciplinaridade; planejamento clínico integrado; habilidade criativa crítico- 

reflexiva; resolução de problemas; inter-relação das disciplinas dos semestres 

anteriores e atual; atuação e ética profissional; mundo de trabalho no contexto 

social, das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

MIYASHITA, Eduardo et al. Reabilitação oral contemporânea baseada em 

evidências científicas. Nova Odessa: Napoleão, 2014, 519p. 

VARELLIS, Maria Lúcia Zarros. O paciente com necessidades especiais na 

odontologia: manual prático. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

484 p. 

KRIGER, Léo; MOYSES, Simone Tetu; MORITA, Maria Celeste. Odontologia 

baseada em evidências e intervenção mínima. São Paulo: Artes Médicas, 

2016. 128 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

HIATT, James L.; GARTNER, Leslie P. Anatomia cabeça & pescoço. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2535-4>. 
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CLÍNICA INTEGRADA IV 

DÉCIMO PERÍODO 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412- 

0234-3/pageid/1>. 

ANDRADE, Eduardo de (Org.). Terapêutica medicamentosa em odontologia. 

3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702148/pageid/0>. 
 

PAIVA, Vera; AYRES, José Ricardo; BUCHALLA, Cassia (Coord.). 

Vulnerabilidade e direitos humanos: prevenção e promoção da saúde: livro I: 

da doença à cidadania. Curitiba: Juruá, 2012. 319 p. 

GOES, Paulo Sávio Angeiras de. Gestão da prática em saúde bucal. São Paulo: 

Artes Médicas, 2014. (Abeno: Odontologia Essencial - Temas Interdisciplinares). 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702483>. 
 
 

 

Estágio em Clínica Multidisciplinar sob a supervisão de docentes; Atendimento em 

clínica geral com nível pleno de complexidade aplicando os conhecimentos 

adquiridos em atividades anteriores; Condutas educativas e preventivas; 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. Tratado de periodontia 

clínica e implantologia oral: conceitos básicos. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan 2010. 1304 p. 

MAGINI, Ricardo de Souza; BENFATTI, César Augusto Magalhães; SOUZA, Júlio 

Matias de. Noções de implantodontia cirúrgica. São Paulo: Artes Médicas, 

2016. 144 p. (Abeno). 
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BARATIERI, Luiz Narcisio et  al. Odontologia restauradora: fundamentos e 

técnicas. São Paulo: Santos, 2010. 2v. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

BIANCHINI, Marco Aurélio. O passo-a-passo cirúrgico na implantodontia: da 

instalação à prótese. São Paulo: Santos, 2008. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0306-7>. 
 

OLIVEIRA, Adelmir Silva. Materiais dentários protéticos: conceitos, manuseio, 

conservação e manutenção. São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521077/pageid/0>. 
 

MIYASHITA, Eduardo et al. Reabilitação oral contemporânea baseada em 

evidências científicas. Nova Odessa: Napoleão, 2014, 519p. 

MALAMED, Stanley F. Manual de anestesia local. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013. 428 p. 

BUSATO, Adair Stefanello; MALTZ, Marisa. Cariologia: aspectos de dentística 

restauradora. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702346>. 
 
 

 

  SAÚDE COLETIVA V  
 

Estágio supervisionado nas UBS; Gerenciamento de serviços de saúde bucal 

coletiva; Análise dos modelos de atenção; Atenção clínica no serviço público. 

Referência e contra referência nos serviços de saúde. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

MOYSES, Samuel Jorge. Saúde coletiva: política, epidemiologia da saúde bucal 

e redes de atenção odontológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. 126 p. 
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PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Noamar de (Org.). Saúde coletiva: 

teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 695 p. 

PINTO, Vitor Gomes. Saúde bucal coletiva. 6. ed. São Paulo: Santos, 2013. 699 

p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

PELICIONI, Maria Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da 

saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0106- 

3/pageid/0>. 

GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2778-5>. 
 

GOES, Paulo Sávio Angeiras de; MOYSES, Samuel Jorge (Org.). Planejamento, 

gestão e avaliação em saúde bucal. São Paulo: Artes Médicas, 2012. Recurso 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701714>. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Política nacional de atenção básica. Brasília, DF: Ministério da 

Saúde, c2012. (Série E. Legislação em Saúde.) 

DIAS, Carlos Renato. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o 

cotidiano da prevenção. 2. ed. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412- 

0063-9>. 

 

 

  EMPREENDEDORISMO  
 

Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Características empreendedoras. 

A motivação na busca de oportunidades. O funcionamento de um negócio. Estudo 

de viabilidade. Plano de negócios. 
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Bibliografia Básica 
 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do 

sucesso das organizações. 3. ed. Barueri: Manole, 2014. 474 p. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. 

Barueri: Manole, 2014. 651 p. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 

investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de 

decisão, estratégia. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 472 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 448 p. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. 

São Paulo: Érica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513218/pageid/2>. 
 

MONTENEGRO, Roberto Alves Lima. Formação de preços para planos de 

saúde: assistência médica e odontológica. São Paulo: Érica, 2015. Recurso 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520926>. 
 

BIZZOTTO, Carlos Negrão. Plano de negócios para empreendimentos 

inovadores. São Paulo: Atlas, 2008. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522468232>. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Recurso eletrônico. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216- 

2866-8>. 
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  CONHECIMENTOS INTEGRADOS X  
 

Interdisciplinaridade; planejamento clínico integrado; habilidade criativa crítico- 

reflexiva; resolução de problemas; inter-relação das disciplinas dos semestres 

anteriores e atual; atuação e ética profissional; mundo de trabalho no contexto 

social, das relações étnico-raciais, da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena; educação dos direitos humanos. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

DUARTE JÚNIOR, Silas (Ed.). QDT 2015: Quintessence of dental technology. Ed. 

em português. São Paulo: Quintessence, 2015. 222 p. 

PORTA, Vinicius Carvalho. Prótese parcial removível. São Paulo: Quintessence, 

2017. 238 p. 

BARATIERI, Luiz Narcisio; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia 

restauradora: fundamentos e possibilidades. 2. ed. São Paulo: Santos, 2015. 834 

p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

GOES, Paulo Sávio Angeiras de. Gestão da prática em saúde bucal. São Paulo: 

Artes Médicas, 2014. (Abeno: Odontologia Essencial - Temas Interdisciplinares). 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702483>. 
 

KRIGER, Léo; MOYSÉS, Simone Tetu, MORITA, Maria Celeste. Odontologia 

baseada em evidências e intervenção mínima em odontologia. São Paulo: 

Artes Médicas, 2016. (Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702575>. 
 

ROCHA, Rodney Garcia. Clínica integrada em odontologia. São Paulo: Artes 

Médicas, 2013. (Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica). Recurso 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701844>. 
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BORAKS, Silvio. Semiotécnica, diagnóstico e tratamento das doenças da 

boca. São Paulo: Artes Médicas, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

TOMMASI, Antônio Fernando. Diagnóstico em patologia bucal. 4. ed. Rio de 

CAWSON, R. A.; ODELL, Edward W. Fundamentos básicos de patologia e 

RIBEIRO, Francisco Barata. Emergências médicas e suporte básico de vida 

LIPPINCOTT, Williams Wilkins. Brunner & Suddarth: exames complementares. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. Recurso eletrônico. Disponível em: 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates, propedêutica médica essencial: 

avaliação médica, anamnese, exame físico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

 

 

oclusão em 3D. São Paulo: Napoleão, 2017. 237 p. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702001>. 
 
 

 

  CLÍNICA DE URGÊNCIAS  
 

Atendimento a pacientes com urgências e emergências odontológicas; condutas 

de suporte básico de vida; prescrição medicamentosa, referência e 

contrarreferência 

 

 
Bibliografia Básica 

 

Janeiro: Elsevier, 2014. 480 p. 
 

medicina oral. 8. ed. São Paulo: Santos, 2013. 470 p. 
 

em odontologia. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 320 p. 
 

Bibliografia Complementar 
 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2523-1>. 
 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2421-0>. 
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LIBRAS 

ELETIVAS 

 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2718-1>. 
 

FENYO-PEREIRA, Marlene (Org). Radiologia odontológica e imaginologia. 2. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. (Fundamentos de Odontologia). Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412- 

0234-3/pageid/1>. 

ROVIDA, Tânia Saliba; GARBIN, Cléia Saliba. Noções de odontologia legal e 

bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702100>. 
 
 

 

A surdez. Processo de aquisição da Língua de Sinais Considerações sobre cultura 

surda e língua brasileira de sinais. A relação cirurgião dentista-paciente (surdo) - 

família, Importância do atendimento acessível das pessoas surdas. O lugar da 

Libras no processo de cuidar. 

 

 

Bibliografia Básica 
 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 

brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 224 p. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. QUADROS, 

Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Brasília: Ministério da Educação, 2004. Recurso eletrônico. 

Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/tradutorlibras.pdf>. 

ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais da Libras. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 242 p. 
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Bibliografia Complementar 
 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 

São Paulo: ArtMed, 2011. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581/pageid/0> . 

QUADROS, Ronice Muller de; CRUZ, Carina Rebello. Língua de sinais: 

instrumento de avaliação. São Paulo: ArtMed, 2011. Recurso eletrônico. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200/pageid/0>. 
 

ALBRES, Neiva de Aquino; SANTIAGO, Vânia de Aquino Albres (Org.). Libras 

em estudo: tradução/interpretação. São Paulo: Feneis, 2012. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <http://feneis.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Libras-em- 

Estudo-Tradu%C3%A7%C3%A3o-Interpreta%C3%A7%C3%A3o.pdf>. 

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. 

Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas 

com Deficiência e Altas Habilidades No Rio Grande do Sul – FADERS. SAT, 

Serviço de Ajudas Técnicas: minidicionário. Porto Alegre: FADERS, 2010. 

 

http://www.faders.rs.gov.br/uploads/Dicionario_Libras_CAS_FADERS1.pdf>. 
 

MARCON, Andréia Mendiola et al. Estudos da língua brasileira de sinais. Passo 

Fundo: Ed. da Universidade de Passo Fundo, 2011. Recurso eletrônico. 

Disponível em: < http://editora.upf.br/images/ebook/Libras_online1.pdf>. 

 

 

  RECONSTRUÇÃO CRÂNIO FACIAL  
 

Prótese Bucomaxilofacial (PBMF). Biomateriais em PBMF. Implantes em PBMF. 

Oncologia e Reconstrução Facial. Fissuras Labiopalatinas. PBMF no contexto do 

SUS 
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Bibliografia Básica 
 

CARVALHO, J. C. M., et. Al. Reabilitação protética craniomaxilofacial. 1.ed. 

São Paulo: Santos, 2013. 

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e 

maxilofacial contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 

MILORO, Michael et al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 

3. ed. São Paulo: Santos, 2016. 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

MANGANELLO, Luiz Souza; SILVEIRA, Maria da; SILVA, Alexandre Augusto da. 

Cirurgia da articulação temporomandibular. São Paulo: Santos, 2014. Recurso 

eletrônico. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978- 

85-277-2634-4/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:21.2>. 

FERNANDES, Atson Carlos Souza; CERQUEIRA, Arlei. Anatomia cirúrgica 

bucomaxilofacial: órbita. São Paulo: Santos, 2011. Recurso eletrônico. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412- 

0044-8>. 

OLIVEIRA, José Augusto Gomes de. Traumatologia bucomaxilofacial e 

reabilitação morfofuncional. São Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. 

Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412- 

0039-4>. 

PURICELLI, Edela. Técnica anestésica, exodontia e cirurgia dentoalveolar. 

Artes Médicas, 2014.     (Série Abeno). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702308>. MANICA, 

James. Anestesiologia: princípios e técnicas. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2004. 

Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536317748>. 
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  HARMONIZAÇÃO FACIAL  
 

Princípios e Conceitos Estéticos da Face. Relações e Proporções na Análise 

facial. Características anatômicas e fisiológicas do sorriso. Anatomia da face e 

suas relações com a harmonia. Tratamentos e intervenções: Mecanismo de ação, 

aplicabilidade e resultados esperados de técnicas contemporâneas. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

DALL’MAGRO, Alessandra Kunhn; VALCANAIA, Túlio Del Conte. Toxina 

botulínica e preenchedores na reabilitação bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: 

Di Livros, 2017. 416 p. 

KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. São 

Paulo: Atheneu, 2015. 1282 p. 

PRETEL, Hermes; CAÇÃO, Ismael. Harmonização orofacial: toxina botulínica, 

preenchedores orofaciais, fototerapia. 2. ed. São José dos Pinhais: Plena, 

2017. 188 p. 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

STEINER, Denise; ADDOR, Flávia. Envelhecimento cutâneo. Rio de Janeiro: 

AC Farmacêutica, 2014. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-8114-285 2/epubcfi/6/2! 
 

/4/2/2@0:9.98>. 
 

CHIA, Chang Yung. Rejuvenescimento facial: conceito e técnica. Rio de Janeiro: 

Di Livros. 2016. 321 p. 

EDUARDO, Carlos Paula et al. Estética dental: como fazer e como manter. São 

Paulo: Santos, 2012. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0036-3>. 
 

HARRIS, Maria Inês. Pele: do nascimento a maturidade. São Paulo: Senac São 

Paulo, 2016. 302 p. 

 

 
132 



 

WWW.ITPACPALMAS.COM.BR 
 

PPC do Curso de Odontologia - Atualizado dia 29/10/2021 

NAINI Farhad.B. Estética facial: conceitos e diagnósticos clínicos. Rio de janeiro: 

Elsevier, 2014. 464 p. 

 

 

  LASER E TECNOLOGIAS FOTÔNICAS EM SAÚDE  
 

Uso do laser e das demais fototerapias em saúde; princípios físicos aplicados à 

laserterapia; interação entre luz e tecidos biológicos; Terapia Fotodinâmica 

Antimicrobiana; normas de segurança; aplicações clínicas; 

 

 
Bibliografia Básica 

 

GARCEZ, Aguinaldo S.; RIBEIRO, Martha Simões; NUNEZ, Silvia Cristina. Laser 

de baixa potência: princípios básicos e aplicações clínicas na odontologia. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. 284 p. 

GARCEZ, Aguinaldo S.; NUNES, Silvia Cristina; RIBEIRO, Martha Simões. PDT: 

terapia fotodinâmica antimicrobiana na odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013. 312 p. 

EDUARDO, Carlos de Paula. Lasers em odontologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 252 p. (Fundamentos de Odontologia). 

 

 
Bibliografia Complementar 

 

MARCUCCI, Gilberto (Ed.). Estomatologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2014. 

321 p. (Fundamentos de odontologia). Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2651-1>. 
 

SERWAY, Raymond A.; JEWETT, John W. J. Princípios de física, vol. 4: óptica 

e física moderna. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Recurso eletrônico. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522118007>. 
 

SILVA, Antonio; MORAIS, Teresa Márcia. Fundamentos da odontologia em 

ambiente hospitalar/UTI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 440 p. 
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Estratégias de leitura; compreensão do texto escrito em inglês; sentenças e 

parágrafos curtos em inglês; habilidades de expressão e compreensão oral; 

redação científica em inglês. 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria n. 516, 

de 17 de junho de 2015. Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do 

Câncer de cabeça e pescoço. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível 

em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2015/prt0516_17_06_2015.html> 

. 
 

PRETEL, Hermes; CAÇÃO, Ismael. Harmonização orofacial: toxina botulínica, 

preenchedores orofaciais, fototerapia. 2. ed. São José dos Pinhais: Plena, 

2017. 188 p. 

 
 
 

 

 

Bibliografia Básica 
 

PRESCHER, Elisabeth. English compact grammar - A To Z / Gramática 

compacta da língua inglesa: com exercícios e respostas. São Paulo: Disal, 2015. 

221 p. 

GREGORIM, Clovis Osvaldo; BRITTO, Marisa M. Jenkins de. Michaelis inglês 

gramática prática. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2016. 400 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

LIMA, Denilso de. Gramática de uso da língua inglesa: a gramática do inglês na 

ponta língua. Rio de Janeiro: E.P.U, 2015. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2864-4>. 
 

DREY, Rafaela Fetzner; SELISTRE, Isabel Tedesco; AIUB, Tânia. Inglês: 

práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. (Tekne). Recurso 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290314>. 
 

MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês: escreva a coisa certa em 

qualquer situação. Rio de Janeiro: EPU, 2015. Recurso eletrônico. Disponível em: 

< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2892-7>. 
 

LIMA, Denilso de. Combinando palavras em inglês: seja fluente em inglês 

aprendendo collocations. Rio de Janeiro: EPU, 2015. Recurso eletrônico. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216- 

2902-3>. 

SCHUMACHER, Cristina. Gramática de inglês para brasileiros. Rio de Janeiro: 

EPU, 2015. Recurso eletrônico. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2854-5>. 

 

 

  AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  
 

Saúde no contexto global e local. Sociedade, cultura e saúde. Organismos 

nacionais e internacionais ligados a saúde. Políticas públicas e saúde. Articulação 

entre ensino, trabalho e cidadania. Formação, gestão setorial, atenção à saúde e 

participação social. SUS como espaço de educação profissional. Programa de 

educação em saúde. Epidemiologia Social/Cultural. Profissional da saúde 

enquanto educador. Interdisciplinaridade e saúde. 

 

 

Bibliografia Básica 
 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; Minayo, Maria Cecília de Souza. Tratado 

de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2015. 968 p. 

HELMAN, Cecil G.; BOLNER Ane Rose. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2009. 432 p. 

PELICIONI Maria Cecília Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da 

saúde: teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012. 
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eletrônico. Disponível em: 

 

 

Bibliografia Complementar 
 

GIDDENS, Anthony; COSTA, Ronaldo Cataldo. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: 

Penso, 2012. 848 p. 

FERREIRA, Patricia Itala. Clima organizacional e qualidade de vida no 

trabalho. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Série MBA - Gestão de pessoas). Recurso 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2383-0>. 
 

JOHANN, Sílvio Luiz. Comportamento organizacional: teoria e prática. São 

Paulo: Saraiva, 2013. Recurso eletrônico. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212435>. 
 

BALASSIANO, Moisés; COSTA, Isabel de Sá Affonso (Org.). Gestão de 

carreiras: dilemas e perspectivas. São Paulo: Atlas. 2010. Recurso eletrônico. 

 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464463>. 
 

MARKLE, William H., FISHER, Melanie A., SMEGO JR, Raymond A. 

Compreendendo a saúde global. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Recurso 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554670>. 

 
 

5. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

Os estágios têm como objetivo promover a aprendizagem pela vivência 

dos conhecimentos aplicados, observação e realização de intervenções em níveis 

de complexidade crescente, sob supervisão docente. Isto contribui para o 

desenvolvimento cognitivo do futuro profissional. Visa a consolidar as 

metodologias de ensino vivencial por meio das atividades intra e extramuros e 

oferecer à sociedade profissionais habilitados para atender de forma integral e 

com qualidade a população 
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A Faculdade de Odontologia do ITPAC Palmas prepara o discente de 

forma integral para o mercado de trabalho. Para tanto, em sua organização, 

oferece oportunidades concretas de experimentação na atividade profissional 

pretendida. Os estágios supervisionados são, desta forma, cuidadosamente 

preparados, pois é nesse espaço do currículo que se pretende estabelecer o 

devido ajuste entre prática e teoria, sem dicotomia, com a intenção de formar um 

profissional crítico e competente. 

O estágio supervisionado do curso de odontologia, com carga horária de 

1000 horas, é oferecido nos períodos: quarto, sétimo, oitavo, nono e décimo, 

ocorrendo dentro da Clínica-Escola e em atividades extramuros. É desenvolvido 

de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de 

formação profissional. As disciplinas que oferecem este estágio são as seguintes: 

Saúde Coletiva IV (4º período) 

Clínica Integrada I (7º período) 

Clínica Integrada II (8º período) 

Clínica Infantil I (8º período) 

Clínica Integrada III (9º período) 

Clínica Infantil II (9º período) 

Pacientes com Necessidades Especiais e Odontologia Hospitalar (9º período) 

Clínica Integrada IV (10º período) 

Saúde Coletiva V (10º período) 
 

O regulamento do Estágio Curricular Supervisionado encontra-se em 

anexo III. 

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As atividades complementares do curso de odontologia do ITPAC Palmas 

permitem ao discente uma maior flexibilidade para suas áreas de interesse e 

aprofundam o conhecimento do aluno para além dos limites naturais do curso que, 

independentemente de sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar 
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é entendido como uma 

dos fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional em formação e 

ideias e de aplicação dos métodos de investigação científica, sendo obrigatório 

Neste contexto, o TCC se destaca como um importante instrumento 

pedagógico de apoio metodológico à realização de um projeto que contribua na 

do TCC como mediadoras das relações teórico práticas possibilitam que no 

procedimentos e as técnicas que dão suporte ao desenvolvimento do processo de 

desenvolvimento de uma formação intelectual rigorosa, crítica e sintonizada com 

todos os conhecimentos relacionados à formação e o exercício profissional. 

Permitem também a personalização de sua formação em função de seus 

interesses e tendências percebidas a respeito do mercado de trabalho. 

No contexto geral deste projeto pedagógico, as atividades 

complementares contribuem para que o aluno incorpore o princípio de que ele é 

um agente ativo de sua aprendizagem e estimulam o discente a “aprender a 

aprender” e a ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo um 

dos mecanismos que proporcionarão a participação do aluno na construção do 

saber com experiências inovadoras. O curso de Odontologia atribui uma parcela 

de sua carga horária total para a realização de tais atividades, totalizando 300 

horas. 

O regulamento das atividades complementares encontra-se em anexo IV. 

 
 

7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 
 

 

produção intelectual dos alunos e caracteriza-se como uma fase de consolidação 
 

deve ser considerado como um exercício de formulação e sistematização de 
 

para conclusão da graduação. 
 

 

formação científica e profissional do aluno. No âmbito acadêmico, as atividades 
 

próprio cotidiano dos alunos e professores se construa um novo saber. Os 
 

pesquisar constituem-se meios pelos quais pode-se programar o projeto de 
 

o tempo, além de estimular a busca ativa do conhecimento. 
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  Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, tecnológica ou 

educacional, e também deve proporcionar ao estudante de Odontologia a 

capacidade de ler e interpretar artigos, comparar métodos, testar hipóteses, 

trabalhar em equipe, estimulando o desenvolvimento do pensamento científico e 

da criatividade. 

  O regulamento do TTC da faculdade de Odontologia do ITPAC Palmas 

encontra-se em anexo V. 

 

 
8. INCENTIVO À PESQUISA E À EXTENSÃO 

 
 

O ITPAC PALMAS, por meio da Coordenação de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão - COPPEX, incentiva e promove a participação dos 

discentes em Ciclos de Debates, Conferências, Eventos, Jornadas, Mesas 

Redondas, Oficinas de Trabalho, Produção e Incorporação de Tecnologias 

Apropriadas, Seminários e outros eventos. 

Faz parte das ações educacionais, o incentivo à participação discente em 

grupos de pesquisa e estudos, programas de Iniciação Científica (ANEXO VI), 

Monitoria (ANEXO VII) e Extensão (ANEXOS VIII e IX). 

Para isso, o ITPAC Palmas implantou um plano de Iniciação Científica (ANEXO 

VI) que tem como objetivos: 

● iniciar o aluno dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica; 
 

● desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos; 
 

● estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa; 
 

● identificar e estimular os alunos para a investigação científica. 
 

O ITPAC PALMAS apresenta duas modalidades de iniciação científica, o 

PIC – Programa Institucional de Iniciação Científica e o ProBIC – Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica, que possuem regulamento próprio (ANEXO VI). Por 

meio do ProBIC, são destinadas bolsas fomentadas pela própria instituição, com 
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o intuito de auxiliar o desenvolvimento de pesquisa e incentivar os alunos a iniciar 

a vida acadêmica. 

Ademais, o ITPAC Palmas incentiva a participação de seus alunos em 

eventos de pesquisa de outras instituições de ensino superior, mediante ações 

como: auxílio financeiro e menção honrosa aos aprovados em congressos de 

grande relevância técnica, oferta de oficinas e palestras para elaboração de 

resumos e artigos científicos, auxílio financeiro para custeio de passagens, 

inscrição em eventos e impressão de painéis científicos e entrega de camisetas 

institucionais. Esses incentivos são concedidos a todos os alunos pesquisadores 

que têm trabalhos aprovados pelas instituições organizadoras e que pleiteiam 

algum tipo de auxílio perante a Instituição. 

Os Programas de Extensão constituem um conjunto articulado de projetos 

e/ou outras ações de extensão, preferencialmente de caráter multidisciplinar e 

integrado a atividades de ensino e pesquisa. Têm caráter orgânico-institucional, 

de integração no território e/ou com grupos populacionais, com clareza de 

diretrizes e orientação para um objetivo comum. São executados em médio ou 

longo prazo. O principal programa de extensão do ITPAC Palmas chama-se 

Probex – Programa Institucional de Bolsa de Extensão (ANEXO X), cujo objetivo 

é viabilizar a participação de discentes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação do ITPAC Palmas, em Programas de Extensão desta IES, contribuindo 

para a sua formação acadêmico-profissional, num processo de interação entre a 

faculdade e a sociedade. O Probex é regulamentado pelo PIEx - Programa 

Institucional de Extensão Universitária (ANEXO X). 

A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre conhecimento e sociedade. 

Os objetivos das ações extensionistas estão em consonância com as 

políticas institucionais de Extensão (ANEXO VIII). São eles: 

● Promover a integração do ensino e a pesquisa com as demandas 

institucionais e sociais; 
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● Incentivar a prática acadêmica que contribua para o 

desenvolvimento da consciência social e política; 

● Democratizar o conhecimento acadêmico por meio da articulação e 

integração com a sociedade; 

● Reconhecer as ações extensionistas como atividades 

complementares nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior; 

● Divulgar e apoiar a produção acadêmica; 
 

● Promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade; 
 

● Manter programas de apoio à comunidade, para elevar a autoestima, 

promover a integração, o bem-estar social e o desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

Para implementar a política e alcançar seus objetivos, as ações de 

extensão do ITPAC Palmas se realizam por meio de programas, projetos, eventos, 

cursos, ações e do apoio à comunidade universitária, conforme descrito no 

regulamento do Piex, constante no ANEXO VIII. 

 

 
9. MONITORIA 

 

O ITPAC PALMAS, tem como interesse primordial gerar recursos 

humanos de qualidade intelectual e tecnológica para atuarem nas funções 

inerentes às suas formações profissionais. Para tanto, além da busca da 

excelência em suas atividades didáticas e laboratoriais, mantém junto à 

comunidade acadêmica o Programa Institucional de Monitoria (PIM) (ANEXO XI). 

Tal programa tem como objetivo proporcionar ao monitor experiência da 

vida acadêmica, integrar alunos de diferentes períodos, promover a participação 

em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, 

além proporcionar a experiência em atividades didáticas. 

Levando-se em conta a melhoria da qualidade do ensino e a quantidade 

de atividades que o aluno deve realizar em que é natural o surgimento de dúvidas, 

o ITPAC Palmas mantém o sistema de plantões de monitoria, em que o monitor 
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de uma determinada disciplina, está disponível, semanalmente, para orientar os 

colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas, conforme disposto no 

ANEXO XI. 

 

 
10. APOIO AO DISCENTE 

 

O ITPAC PALMAS promove a atenção integral ao aluno. Nesse sentido, 

proporciona ao corpo discente o atendimento de apoio, ou suplementar, às 

atividades de sala de aula. Oferece ainda atendimento individual ao aluno, 

buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao pleno 

desenvolvimento do processo educacional. 

A coordenação de curso organiza o horário de permanência dos docentes 

com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, no 

sentido de apoiar o aluno em sua trajetória acadêmica. Aos docentes cabe, ainda, 

acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo assim as condições 

para a interação do aluno com a instituição e com a comunidade acadêmica, 

estimulando o acesso permanente ao conhecimento e à apropriação de 

competências necessárias para o seu desempenho profissional. 

O atendimento ao discente na instituição acontece por meio do serviço de 

ouvidoria, do apoio psicopedagógico, atendimento extraclasse e por meio dos 

programas de monitorias/nivelamento, atividades plenamente implementadas na 

instituição. Também está prevista a implementação do Programa de 

Acompanhamento de Egressos. 

Os alunos do curso de graduação em Odontologia têm acesso às políticas 

e aos procedimentos de atendimento aos discentes do ITPAC Palmas, detalhados 

abaixo, que abrangem formas de acesso, matrícula e transferência; programas de 

apoio financeiro e pedagógico; estímulo à permanência e acompanhamento de 

egressos. 

10.1 PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 
 

Em relação aos programas de apoio financeiro, o ITPAC Palmas, 

conforme objetivos e metas institucionais definidas em seu Plano de 
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Desenvolvimento Institucional, destina parcela de seus recursos orçamentários 

para programas de bolsas e apoio financeiro a alunos, além de aderir e 

proporcionar a estrutura adequada de incentivo e apoio à participação dos alunos 

em programas oficiais de financiamento estudantil, tais como: 

● Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES): que concede empréstimo para o Ensino superior junto à Caixa 

Econômica Federal/MEC, no qual o Governo Federal oferece, aos alunos 

matriculados em cursos de graduação, financiamento de 30% a 70% das 

parcelas de semestralidade. 

● Programa Universidade para Todos (PROUNI) que beneficia 

estudantes de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou 

parciais para ingresso em cursos de graduação, a partir da adesão da 

instituição ao Programa, podendo participar da seleção candidatos que 

tenham cursado o Ensino Médio completo em escola pública ou em 

particular na condição de bolsista integral, ou que apresentem 

aproveitamento no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano de 

inscrição no PROUNI e comprovem carência socioeconômica, conforme 

critérios estabelecidos pelo Programa do Governo Federal. 

● Creditar - Crédito Universitário: por meio de Convênio firmado com a 

Raydan & Associados, os alunos do ITPAC PALMAS têm acesso ao 

Creditar, programa de cessão de crédito estudantil destinado aos alunos, 

calouro ou veterano, matriculado em um curso de graduação, pós- 

graduação e/ou MBA. 

● Bolsa de Monitoria: os alunos do ITPAC PALMAS podem participar 

do Programa de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, 

nas funções de ensino, investigação científica e extensão. A seleção 

implicará a concessão de bolsa, conforme normas internas. 

● Bolsa Extensão: os alunos do ITPAC PALMAS têm a oportunidade 

de participar de projetos de extensão, com a possibilidade de obtenção 

de bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Extensão - ProBEX. 

Desta forma colabora para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos 

 

143 



 

WWW.ITPACPALMAS.COM.BR 
 

PPC do Curso de Odontologia - Atualizado dia 29/10/2021 

e cultural, promovendo ações sociais e prestação de serviços para as 

diferentes demandas. A seleção e a concessão de bolsa, segue os 

procedimentos e normas internas. 

● Bolsa Pesquisa: os alunos do ITPAC PALMAS têm a oportunidade de 

participar de grupos de pesquisas, com a possibilidade de obtenção de 

bolsa de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica - ProBIC. Desta forma colabora para o 

desenvolvimento de trabalhos científicos, o aprimoramento dos 

conhecimentos técnicos e a obtenção de experiência no desenvolvimento 

de pesquisas. A seleção e a concessão de bolsa, segue os 

procedimentos e normas internas. 

● Education Pass: O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

– ITPAC Palmas, no uso de suas atribuições estatutárias, idealizou esse 

modelo de concessão de descontos, referente ao Processo Seletivo do 

Curso de Bacharelado em Odontologia, na modalidade Vestibular Online 

e Nota do ENEM, semestralmente. Através dele, são concedidos 

descontos para o curso de Graduação em Odontologia, para os 

candidatos aprovados que efetuaram a matrícula no prazo estabelecido 

por edital, de acordo com sua pontuação alcançada em processo seletivo. 

 

 
10.2 ESTÍMULO A PERMANÊNCIA DO ALUNO 

 

O ITPAC PALMAS tem como compromisso promover a atenção integral 

ao aluno, visando oferecer e garantir condições favoráveis à sua permanência na 

IES independentemente de sua condição física ou socioeconômica e 

oportunizando a interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, 

assim como a inserção em atividades de extensão universitária. 

Entre as formas de estímulo à permanência adotadas pelo ITPAC 

PALMAS, incluem-se: mecanismos de nivelamento, monitorias e o apoio 

psicopedagógico. 
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10.2.1 Programa de Nivelamento Acadêmico – PNA 
 

O PNA visa ofertar vagas que atendam a minorias e garantam a 

permanência do educando na educação superior por meio de programas de 

compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes 

competir em igualdade de condições nos processos de ensino-aprendizado dos 

cursos de graduação. O PNA destina-se prioritariamente aos alunos ingressantes 

matriculados no 1º período de cada curso de graduação e objetiva, dentre vários 

fins: 

● Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas 

de Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa/Redação, Química e 

Informática; 

● Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas 

primeiras séries do curso; 

● Possibilitar aos acadêmicos o aprimoramento e a ampliação de 

conhecimentos e/ou habilidades. 

 
 

10.2.2 Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP 
 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um serviço de apoio aos 

estudantes coordenado por um profissional da área de psicologia. O apoio 

psicopedagógico é desenvolvido a partir da implantação de duas ações básicas, 

a orientação educacional e a atenção ao aluno pelo professor, com orientação de 

atividades em horário extraclasse. 

Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas como 

apoio ao processo de aprendizagem, o ITPAC PALMAS instituiu o Programa de 

Apoio Psicopedagógico aos seus estudantes. As funções deste programa são: 

- Disponibilizar profissional especializado aos alunos, oferecendo apoio 

pedagógico e psicológico para grupos, visando à adaptação do estudante ao 

curso em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica; 

- Proporcionar apoio psicológico ou psiquiátrico, por encaminhamento, se 

necessário; 
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- Prover sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, individuais ou 

coletivos, para favorecer a melhoria das capacidades, relações e condições sócio 

afetivas que constituem um elemento crucial para o êxito no processo de 

aprendizagem. 

O NAP, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a função 

de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para 

melhorar/orientar as atividades pedagógicas e o desempenho didático da equipe 

de professores quanto à metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de 

diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis. 

 

 
10.3 OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria é uma ferramenta utilizada exclusivamente para registrar, 

processar e agilizar as reclamações, sugestões, críticas ou elogios da 

comunidade acadêmica. É voltada para ser um interlocutor entre acadêmicos, 

fornecedores, funcionários e instituição, além de redirecionar o rumo das 

decisões, acompanhadas das necessidades, dos valores, da imparcialidade, da 

legalidade e da ética profissional. 

O objetivo da Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos processos de 

trabalho a fim de beneficiar toda comunidade acadêmica e administrativa. 

 

 
10.4 LIGAS ACADÊMICAS 

 

As Ligas Acadêmicas, são entidades sem fins lucrativos, criadas e 

organizadas por acadêmicos e professores que apresentam interesses em 

comum, sendo sustentadas pelas ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Constituir-se-ão por atividades extraclasse mediadas pelos alunos sob supervisão 

de um professor coordenador, e terão ações voltadas para a promoção à saúde, 

educação e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento científico e 

acadêmico do estudante, bem como para o desenvolvimento de projetos de 

extensão junto à comunidade. 
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As Ligas Acadêmicas serão organizadas de forma estrutural, constituídas 

de uma diretoria administrativa e por membros efetivos. A diretoria será composta 

pelo professor coordenador e alunos (presidente, vice-presidente e eventuais 

diretores) que se fazem necessários para o correto e bom funcionamento do 

grupo. Todos os integrantes das Ligas são submetidos a normas ditadas pelo 

Regulamento Geral das Ligas Acadêmicas do ITPAC Palmas. 

O regulamento Geral das Ligas Acadêmicas do ITPAC PALMAS se 

encontra em anexo XII. 

 

 
10.5 MATRÍCULA 

 

A matrícula no curso de odontologia é feita em regime de créditos, de 

acordo com o calendário escolar e não ultrapassando uma carga horária total 

semanal de 40 (quarenta) horas, tendo um número mínimo de 20 créditos. 

Acadêmicos do primeiro período devem cursar o semestre de ingresso completo. 

O acadêmico fará matrícula a cada período letivo, em conformidade com 

o currículo pleno do curso, obedecendo ao calendário escolar do ITPAC 

PALMAS). 

O acadêmico que, por qualquer motivo, não renovar sua matrícula 

semestralmente perderá o vínculo com o ITPAC PALMAS por abandono e será 

considerado desistente. É permitido o retorno, mediante disponibilidade de vaga, 

para ex-alunos que perderam o vínculo com a instituição e que desejam 

completar os cursos ou programas, por meio do reingresso, desde que haja vagas 

no curso. A reativação da matrícula para o aluno desistente está condicionada à 

solicitação do aluno, nos prazos previstos no calendário acadêmico, à existência 

de vaga no curso e à regularização com o setor financeiro. O reingresso será na 

matriz curricular que estiver em vigência. Uma vez admitida a rematrícula o aluno 

deverá cumprir todas as adaptações necessárias à integralização do currículo 

vigente de acordo com a proposta de disciplinas, módulos ou unidades definidas 

pela coordenação de curso. 
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10.6 TRANSFERÊNCIA 
 

É concedida matrícula a aluno transferido de curso superior de instituição 

congênere, nacional ou estrangeira reconhecida nacionalmente, na estrita 

conformidade das vagas existentes, mediante processo seletivo e requerido nos 

prazos para tanto fixados, para prosseguimento dos estudos do mesmo curso ou 

curso afim. As transferências ex-officio ocorrerão na forma da lei. O requerimento 

de matrícula por transferência é instruído com a documentação constante do 

Regimento Interno do ITPAC Palmas. 

 

 
11. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

DO CURSO 

 

 
O Projeto de Avaliação Institucional do ITPAC Palmas surgiu como 

resposta à necessidade da sistematização de um mecanismo institucional de 

avaliação do próprio Projeto Pedagógico, em resposta à existência de incentivo 

por parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e 

também devido à própria conscientização dos gestores educacionais quanto à sua 

necessidade, importância e benefícios. 

A avaliação institucional pode estimular a revitalização do exercício da 

responsabilidade participativa, pois seus agentes têm a oportunidade de participar 

de movimentos de atualização das prioridades sociais e acadêmicas da 

Faculdade. 

O ITPAC PALMAS busca o pleno envolvimento de toda sua equipe, 

acreditando ser este o princípio fundamental para todo o trabalho de avaliação. 

Em resumo, a sistemática da avaliação institucional, com vistas à melhoria da 

qualidade, é desenvolvida firmada nos seguintes princípios básicos: 

● conscientização da necessidade de avaliação por todos os 

segmentos envolvidos; 

● reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios 

norteadores e dos critérios a serem adotados; 
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● envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica na sua exceção e na implementação de medidas para melhoria 

do desempenho institucional. 

O Programa de Avaliação Institucional objetiva manter os diferentes 

setores de trabalho informados sobre seus aspectos de excelência, deficiência e 

carência, de tal forma que sejam tomadas decisões administrativas que gerem 

ações necessárias para promover correções dos desvios e carências e/ou manter 

e animar o que se mostrou como de excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar 

o seu Projeto Institucional. 

 

 
11.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela 

implantação e consolidação da avaliação institucional do ITPAC PALMAS. Para 

tanto se reúne ordinariamente ou extraordinariamente por convocação do 

coordenador ou por solicitação expressa de pelo menos dois terços de seus 

membros. 

São atribuições da CPA: 
 

I. realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os 

membros dos diversos segmentos sobre a importância da avaliação, e a 

participação de cada um deles nesse processo; 

II. criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio 

acadêmico; 

III. elaborar o projeto de avaliação institucional; 
 

IV. criar subgrupos de apoio em cada segmento; 
 

V. coordenar a implementação do projeto de avaliação; 
 

VI. efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao 

processo de avaliação; 

VII. construir relatórios parciais e finais para análise dos resultados; 
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VIII. prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua 

implementação e resultados; 

IX. divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos 

representativos da CPA; 

X. realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo 

melhorias para os pontos deficientes encontrados; 

XI. atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário; 
 

XII. manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações. 

 
 

11.2 AUTOAVALIAÇÃO 
 

O processo de auto avaliação é realizado por meio da aplicação de 

questionários distintos para cada segmento, observando as diretrizes definidas 

pelo SINAES. Durante o período, várias ações são executadas visando ao 

estímulo à participação de todos no processo. A meta é ouvir, no mínimo, 75% de 

cada segmento (docentes, discentes e técnicos). Para os egressos, o ITPAC 

Palmas opta pela entrevista padronizada via telefônica, por ser de fácil acesso. O 

questionário é disponibilizado por meio da internet e de postos de distribuição 

espalhados pelo campus. Antes de serem distribuídos, os questionários são 

submetidos a um pré-teste para correção de possíveis falhas.       A Auto 

avaliação é constituída por dois momentos distintos: elaboração de relatórios 

analíticos sobre cada uma das dimensões e discussão com toda a comunidade 

institucional, por meio de seminários de avaliação e de grupos de discussão. 

O ITPAC PALMAS utiliza como métodos para divulgação dos resultados 

os mesmos aplicados durante o processo de sensibilização, ou seja, informativo, 

página na internet, seminários e grupos de discussão. 

O processo de auto avaliação desenvolve-se de acordo com as seguintes etapas: 
 

● Divulgação do programa e envolvimento de todos os segmentos da 

instituição; 
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● Diagnóstico construído a partir de relatórios institucionais e 

questionários diversos. 

● Transformação dos dados obtidos no diagnóstico em informação; 

● Planejamento e implementação de ações a partir dos resultados do 

processo de avaliação. 

Após coletados, os dados são tabulados e analisados para construção de 

relatórios. As informações coletadas na pesquisa e também nos documentos 

formais da instituição dão suporte aos encaminhamentos e estudos 

subsequentes. 

O Programa de Avaliação Institucional completo encontra-se em anexo 

XIII.XIII. 
 
 

 

12. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 

– NAPED 

 
 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente – NAPED é 

composto por professores que representam todas as áreas temáticas do curso e 

um pedagogo, que atuam na capacitação docente e no atendimento às 

necessidades dos alunos. 

A atual composição do NAPED é exibida no quadro 16. 
 

Quadro 16: Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED). 
 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE (NAPED) 

Representante Docente Áreas Temáticas Formação Titularidade 

Kathleen G. Sampaio 
Stefanelli 

Coordenadora do 
NAPED 

Pedagogia Especialista 

 
Deyze Alencar Soares  

Docente  
Biomedica  

 
Doutora 

Núbia Cristina de Freitas 
Maia 

Docente Medicina Doutora 
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São objetivos do NAPED: 
 

 Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de 

ensino, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso. 

 Orientar e acompanhar os docentes sobre questões de caráter 

didático pedagógico. 

 Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos 

processos avaliativos institucionais. 

 Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo de 

elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico de 

Curso, visando a sua permanente melhoria, objetivando a efetivação da 

missão institucional. 

 Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de 

serviços para o corpo discente da Odontologia. 

 Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas 

competências e aquelas delegadas ou definidas pela Diretoria 

Acadêmica. 

O NAPED do ITPAC PALMAS, desenvolve ações contínuas com o 

objetivo de atualizar, capacitar e qualificar o corpo docente por meio de formação 

continuada, materializada em oficinas, palestras, workshops, orientações 

(individuais e/ou coletivas) dentre outras ações de acompanhamento pedagógico 

e metodológico. Tais ações são direcionadas para: 

 Desenvolver atividades voltadas para a ética profissional e 

pedagógica. 

 Fomentar discussões e práticas focadas nos fundamentos 

pedagógicos da docência universitária. 

 Promover o debate e a implementação de atividades focadas nas 

tendências pedagógicas contemporâneas, enfatizando as temáticas do 

planejamento, do processo ensino-aprendizagem, das técnicas de 

ensino e da avaliação da aprendizagem. 
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 Auxiliar o NDE no desenvolvimento das reflexões inerentes à 

implantação, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico. 

 Analisar semestralmente os resultados do auto avaliação 

institucional, no âmbito das reflexões didático-pedagógicas do curso de 

Odontologia, junto às coordenações de ensino, pesquisa e extensão. 

 Apoiar os professores, de forma coletiva ou individualizada, nos 

processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades 

docentes. 

 Promover, oficinas pedagógicas e/ou cursos, de acordo com as 

demandas apresentadas pelos docentes. 

 Propor a direção acadêmica, espaços coletivos de reflexão sobre a 

docência universitária, realizados periodicamente. 

 

 
13. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Faculdade de odontologia do 

ITPAC Palmas é composto por um grupo de docentes, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Para compor o NDE o professor deve fazer parte do quadro de docentes 

permanentes do curso e demonstrar o exercício da liderança acadêmica no âmbito 

do mesmo, percebida na produção de conhecimento na área, no desenvolvimento 

do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição. 

Além disso, os seguintes requisitos devem ser respeitados: 

I. O NDE deve ser constituído por no mínimo 5 (cinco) professores 

pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. O NDE deve ter no mínimo 60% de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. O NDE deve ter todos os membros em regime de trabalho de tempo 

parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral; 
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IV. O NDE deve ter renovação parcial de seus integrantes a cada três 

anos, respeitados os requisitos para sua composição. 

A atual composição do NDE (exibida no quadro 17) foi determinada pela resolução 

nº 01 de 2017. 

Quadro 17: Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

Representante Docente Formação Titulação Experiência Docente 

Yamba Carla Lara Pereira Cirurgiã Dentista Doutora 6 anos 

André Machado de Senna Cirurgião Dentista Doutor 19 anos 

Ana Claudia Garcia Rosa Cirurgiã Dentista Doutora 15 anos 

Eduardo Zambaldi Cirurgião Dentista Mestre 6 anos 

Fabiana Ferreira Alves Cirurgiã Dentista Mestre 3 anos 

Rodrigo Ventura Rodrigues Cirurgião Dentista Doutor 14 anos 

 

 
Esta composição consta da Portaria 14-06032020-06 publicada em março 

de 2020. As atribuições do NDE do ITPAC Palmas, no intuito de qualificar o 

envolvimento docente na concepção e consolidação do curso de Odontologia do 

ITPAC Palmas, são: 

 Zelar, aperfeiçoar e agir como guardião permanente do projeto político 

pedagógico do curso; 

 contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constante no currículo; 

 indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
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mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do curso; 

 zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Odontologia; 

 assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso: 

teorias e práticas na integração entre a área básica e a área profissional; 

 aprovar, no início de cada semestre letivo, os programas das disciplinas 

do curso; 

 organizar e manter atualizado banco de dados com os programas das 

disciplinas do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga horária 

teórica, carga horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas 

atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) 

responsável(eis). 

 

 
14. TITULAÇÃO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, EXPERIÊNCIA DE 

MAGISTÉRIO SUPERIOR E REGIME DE TRABALHO DO CORPO 

DOCENTE DO CURSO 

O corpo docente possui formação adequada às disciplinas que ministra e 

demonstra experiência compatível com a natureza das atividades acadêmicas. 

Além disso, os professores estão em constante processo de reciclagem, nas suas 

áreas de atuação profissional e docência, por meio de congressos, simpósios, 

palestras e pesquisas científicas, além da capacitação constante promovida pelo 

ITPAC Palmas. 

É composto de profissionais formados no Tocantins e em outras regiões 

do país, preferencialmente com titulação stricto sensu. O regime de contratação é 

preferencialmente de tempo integral, ou parcial, de maneira a proporcionar 

adequado tempo para atividades acadêmicas, como também dar oportunidade 

aos professores para buscarem a qualificação, estabelecendo um vínculo entre o 

fazer pedagógico e o exercício profissional, oferecendo, deste modo, um 

profissional cada vez mais comprometido com a construção do conhecimento e 

com o compromisso social. 
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O quadro de professores com as respectivas titulações e regime de 

trabalho se encontra no quadro 18. 

 

Docente Titulação Regime de trabalho 
André Pugliese Mestre Horista 

Ana Cláudia Garcia Rosa Doutora Tempo integral 

André Machado Senna Doutor Tempo integral 

Camila Araújo Mestre Horista 

Danilo Flamini Doutor Horista 

Deyze Alencar Soares Doutora Horista 

Eduardo Zambaldi Mestre Tempo Parcial 
Fabiana Ferreira Alves Mestre Tempo integral 

Fernanda Tonial Especialista Horista 

Josleidany Borges da Silva Mestre Horista 

Ketlin Lara Tosta Mestre Tempo Parcial 

Marília Zeczkowski Doutora Horista 

Marcelo Lima da Luz Doutor Tempo Parcial 

Yamba Carla Pereira Doutora Tempo Parcial 

Rodrigo Ventura Rodrigues Doutor Tempo Integral 

Sérgio Esteves Mestre Horista 

Rafael Rocha Mestre Horista 

Isnaya Almeida Mestre Parcial 
Pollyana Ulhoa Mestre Horista 

 

 
15. COLEGIADO DE CURSO 

 

O Colegiado de Curso é um órgão permanente, de caráter deliberativo, 

responsável pela execução didático-pedagógica e atua no planejamento, 

acompanhamento e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos 

cursos superiores do ITPAC Palmas, em conformidade com as diretrizes da 

instituição. 

São atribuições do Colegiado de Curso: 
 

1) deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área de 

atuação; 

2) aprovar planos e programas de estágios, curriculares ou extracurriculares, 

do respectivo curso, respeitando as Legislações vigentes; 

3) julgar em grau de recurso, processos acadêmicos no âmbito de sua 

competência. 
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O Colegiado tem a seguinte composição: 
 

● O Coordenador do Curso, como presidente; 
 

● O Coordenador responsável pelos Laboratórios, quando houver, ou 

um professor indicado pelo presidente do Colegiado do Curso para esta 

vaga; 

● O Professor responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC; 

● O Professor responsável pelo Estágio Curricular, quando houver, ou 

um professor indicado pelo presidente do Colegiado do Curso para esta 

vaga; 

● 1(um) docente de cada área/eixo de formação do curso, 
 

● 2(dois) estudantes do curso como membro e (1) um suplente. 

 
 

a) O Colegiado de Curso será instituído a cada 2 (dois) anos, permanecendo 

sempre um terço dos seus representantes; 

b) na ausência do representante titular docente e/ou discente o suplente será 

convocado. 

c) o Colegiado de Curso se reunirá ordinariamente 2 (duas) vezes em cada 

semestre, por convocação do Coordenador do Curso, para deliberar sobre os 

assuntos em pauta, e extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor 

Acadêmico. 

O quadro 19 apresenta atual composição do colegiado do curso de Odontologia 

do ITPAC Palmas 
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Quadro 19: Colegiado do Curso de Odontologia. 
 

COLEGIADO DO CURSO 

Membros Formação Titulação Representação 

1 Marcelo Da Silva Luz  Cirurgiã Dentista Doutor Coordenador do curso 

2 André Machado de Senna Cirurgião Dentista Doutor Docente 

3 Ana Claudia Garcia Rosa Cirurgiã Dentista Doutora Docente 

4 Eduardo Zambaldi da Cruz Cirurgião Dentista Mestre Docente 

5 Fabiana Ferreira Alves Cirurgiã Dentista Mestre Coordenadora do NAPED 

6 Marcos Bruno Trindade - - Discente Titular 

7 Graziella Oliveira Pontes - - Discente Titular 

8 
Katia Simone Souza Martins 
Lima 

- - Discente suplente 

9 Larissa Almeida dos Santos   Discente suplente 

10 Jessica de Sousa Oliveira 
  funcionária técnico- 

administrativa 

 

 
16. INFRAESTRUTURA 

 

 
16.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - 

ITPAC PALMAS é uma instituição com sede alugada e distribuída em três imóveis, 

cujos endereços são: 

 Sede: Quadra 202 Sul Rua NSB Conjunto 02 Lote 03 – Palmas- 

TO CEP: 77020-452. 

 Anexo I: 602 SUL Avenida Teotônio Segurado Conjunto 01 Lote 

13 – Palmas-TO CEP 77022-002. 

 Anexo 2: Quadra 701 Sul Avenida Teotônio Segurado Lote 17-A 

– Palmas-TO CEP 77017-002. 
 

O ITPAC PALMAS conta com uma estrutura física que atende 

perfeitamente a comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: 

Laboratórios de Ensino, Laboratórios Didáticos Especializados, Ambulatório 

Escola, Clínica Odontológica, Departamentos Administrativos e Acadêmicos, 

Biblioteca e Salas de Aulas, todos climatizados e dispondo dos móveis e 

equipamentos inerentes a cada um. Todas as salas de aulas e laboratórios são 

equipadas com projetor multimídia (data-show) fixo. 
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Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o 

atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades 

Especiais- PNE. O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de 

acesso, piso tátil e identificação em braile em todas as portas das principais 

entradas. Conta ainda com vagas prioritárias no estacionamento. 

A estrutura física da FAPAC cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 

de dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

 
16.1.1 Infraestrutura Física da Sede 

 

Com uma área total de 2.605,66 m2 este espaço é destinado à estrutura 

do corpo técnico administrativo, docente e discentes da Instituição. As funções 

desempenhadas por cada departamento deste Bloco atendem a parte 

Acadêmica/Pedagógica e Administrativa desta IES. A estrutura física possui salas 

climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais são 

interligados por meio de rede lógica, bem como a utilização de sistema em ERP 

(Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistema Integrados de Gestão 

Empresarial) e sistema operacional Windows. 

Seguem abaixo os dados referentes à Sede: 
 

Discriminação Área (m²) 

Atendimento Geral/Protocolo 28,42 

Loja 13,07 

Administrativo: 
Secretaria Acadêmica 
Departamento Financeiro 
Departamento Pessoal 
Recursos Humanos 
Departamento Contábil 
Apoio Operacional 

76,28 

Almoxarifado 31,30 

Auditório 123,33 
Banheiro 4,00 

Banheiro 2,12 

Banheiro 2,93 

Banheiro Diretoria 4,01 
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Banheiro Feminino 5,22 
Banheiro Feminino 31,35 

Banheiro Masculino 5,23 

Banheiro Masculino 31,30 

Biblioteca 444,93 

Cantina/Convivência 296,66 

Circulação Administrativa 23,06 
Circulação Diretoria Administrativa e Financeira 7,09 

Complexo de Esportes Aquáticos 540,18 

Coordenação de Laboratórios 10,74 

Coordenação de Medicina 10,53 

Coordenação de Odontologia 10,11 

Coordenação Futura I 8,97 

Coordenação Futura II 9,19 

Copa Administrativo 14,6 

Coppex 8,42 

Cozinha 10,16 

CPA 8,66 

Descanso Docente 19,06 

Diretoria Acadêmica 15,30 

Diretoria Administrativa E Financeira 18,53 

Diretoria Geral 15,98 

Embalagem/Esterilização 5,73 

Laboratório Anatomia Orgânica 
- Anatomia Humana I e II 
- Anatomia de cabeça e pescoço 
- Neuroanatomia 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 
- Patologia 

 

 
45,84 

Laboratório Anatomia Sintética 
- Anatomia Humana I e II 
- Anatomia de cabeça e pescoço 
- Neuroanatomia 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 

 
 

44,63 

Laboratório de Microscopia 
Morfologia Microscópica 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 
- Biologia Humana 
- Biologia Bucal 
- Histologia 
- Genética 
- Patologia 

 
 

 
34,78 

Laboratório Multidisciplinar - I 
- Morfologia Microscópica 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 
- Biologia Humana 
- Biologia Bucal 

 
 

75,91 
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- Histologia 
- Genética 
- Patologia 
- Microbiologia 
- Parasitologia 
- Imunologia 

 

Laboratório Multidisciplinar - II 
- Morfologia Microscópica 
- Desenvolvimento Humano e Embriologia 
- Biologia Humana 
- Biologia Bucal 
- Histologia 
- Genética 
- Patologia 
- Microbiologia 
- Parasitologia 
- Imunologia 

 
 
 
 

64,73 

Lavagem de Instrumentos. 5,67 

NAP 14,04 

NAPED 8,47 

Necrotério 20,07 

Ouvidoria 8,84 

Recepção Direções 10,31 
Recepção Geral 18,10 

Recepção/Secretária das Coordenações 14,35 

Reprografia 20,70 

Sala De Aula 01 34,45 

Sala De Aula 02 27,39 

Sala De Aula 03 72,30 

Sala De Aula 04 72,38 
Sala De Aula 05 60,47 

Sala De Aula 06 59,13 

Sala De Aula 07 79,08 

Sala De Aula 08 75,08 

Sala De Estar 13,65 

Sala De Professores 20,54 

Sala De Professores Ti, Subdivida Em 4 
Gabinetes 

19,57 

Sala de Reunião 31,84 

Sala De Reuniões 11,06 

Sala De Reuniões – Professores 16,88 

Sala Técnica 8,48 

Secretaria Coordenação 10,00 
T.I. 20,95 
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Quadro 20: Discriminação dos Espaços Acadêmico e Administrativo. 
 

As salas de aula possuem capacidade de acomodação de 30 a 72 alunos 

por sala de aula. São todas climatizadas, com projetores multimídias (data show) 

fixos e sistema de som. O banheiro feminino acomoda 06 sanitários e toaletes 

completos, sendo 01 específico para atendimento de portadores de necessidades 

especiais. Enquanto que o Banheiro Masculino possui 04 (três) sanitários, sendo 

01 específico para atendimento de portadores de necessidades especiais e 03 

(quatro) mictórios. 

16.1.2 Infraestrutura da Biblioteca na Sede 
 

A Biblioteca do ITPAC Palmas proporciona suporte para o desenvolvimento das 

funções de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Medicina e Odontologia. 

Seu principal foco é a interação aluno/biblioteca, objetivando todas as 

necessidades procuradas. 

A biblioteca ocupa uma área de 444,93 m² (incluindo o salão de leitura, cabines 

de estudo em grupo e individual, acervo, laboratório de informática, videoteca 

individual) distribuída de forma a disponibilizar o livre acesso ao acervo e 

propiciando ao usuário procurar as obras que deseja retirar diretamente nas 

estantes. Oferece ao usuário um ambiente confortável com condições de estudo 

e pesquisa. 

Os usuários da Biblioteca têm disponíveis 76 escaninhos, destinado a abrigar 

todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer nas 

dependências do setor. 

A Biblioteca do ITPAC Palmas dispõe de um salão de estudo em grupo 

que foi criado para o melhor conforto dos discentes e docentes, um espaço 

confortável e climatizado para que possam ter um melhor aproveitamento dos 

estudos, com 24 cabines de estudo individuais. Conta com 05 gabinetes de estudo 

em grupo, com 01 mesa e 06 cadeiras em cada, que acomodam 30 alunos; 

climatização e lâmpada de emergência. 
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Os usuários ainda têm à sua disposição 35 terminais de 

microcomputadores conectados em rede e à internet para a realização de 

atividades acadêmicas dentro da biblioteca. 

16.1.3 Acervo por curso 
 

O acervo bibliográfico se divide em dois cursos de graduação e está 

distribuído em estantes para livros (dupla face). Os usuários têm à sua disposição 

02 terminais para consulta à base de dados na própria biblioteca, o mecanismo 

de busca pode ser feito pelo autor, título ou assunto. Totalmente informatizado 

através do software para gerenciamento de bibliotecas denominado RM Biblios. 

Os empréstimos, devolução, reservas estão disponíveis em computadores no 

balcão de atendimento. 

Amplamente utilizado nas rotinas do sistema, qualquer tipo de 

documento pode ser identificado através da etiqueta de código de barras, que 

são produzidas pelo próprio sistema. 

O acervo da biblioteca encontra-se em plena expansão, hoje contamos 

com os seguintes números: de 320 títulos e 3500 exemplares, entre livros, 

periódicos, obras de referência, monografias e materiais especiais. Encontra-se 

totalmente automatizada por meio do sistema RM Biblios, dispondo de código de 

barras que viabiliza de forma ágil e eficaz o empréstimo do material bibliográfico. 

Todo o acervo está registrado, classificado de acordo com a CDD (Classificação 

Decimal de Dewey) e catalogado seguindo as normas da AACR2 (Código de 

Catalogação Anglo-Americano). 

 

ACERVO POR CURSO 

 
 

CURSO 

LIVROS 

 
TÍTULOS 

 
EXEMPLARES 

Odontologia 185 1996 

Medicina 107 1404 

TOTAL 292 3400 
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16.1.4 Biblioteca Digital 
 

A Biblioteca do ITPAC Palmas oferece também a Minha Biblioteca, um 

sistema informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos universitários. O 

acervo da Minha Biblioteca conta com 8832 títulos. 

A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para 

todos os alunos, professores e funcionários pela página da biblioteca no site da 

instituição. 

A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma 

opção de acesso aos conteúdos necessários para uma formação acadêmica de 

excelência através de um meio eficiente, acompanhando as novas tendências 

tecnológicas. O ITPAC PALMAS, desta forma, está comprometida com a 

formação e o desenvolvimento de um cidadão mais crítico e consciente. 

Além disso, o Grupo AFYA adquiriu o acesso ao UpToDate e o ITPAC Palmas 

concede, então, o acesso para seus alunos e professores a essa solução 

eletrônica que leva a saúde baseada em evidências para o dia a dia dos 

profissionais de saúde. Conta com mais de 11.000 tópicos, informações e 

interações medicamentosas, imagens, educação para o paciente, calculadoras e 

muito mais. O ITPAC Palmas proporciona aos seus acadêmicos e professores 

um treinamento para que possam utilizar todas as funcionalidades do UpToDate. 

 

 
16.1.5 Cronograma de Expansão do Acervo 

 

Existe uma política definida de atualização do acervo em nível 

institucional. O docente solicita as suas necessidades à coordenação do curso, 

esta encaminha aos setores responsáveis (biblioteca e setor de compra do ITPAC 

Palmas). A Biblioteca do ITPAC Palmas, particularmente, desenvolve uma 

política de atualização e desenvolvimento do acervo, observando: a seleção e 

aquisição de material bibliográfico. Na seleção, a biblioteca recebe e analisa a 

lista de sugestões dos professores de cada curso, bem como as demandas 

anteriores não atendidas e as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de 

aquisição, a biblioteca conta com orçamento anual e realiza 02 (duas) aquisições 
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anuais, sendo uma no início do 1º semestre e outra no início do 2º semestre. 

Nesta rotina, a bibliotecária elabora a lista conforme a demanda de cada curso e 

encaminha ao Departamento de Compras para que se proceda à aquisição 

dentro do calendário em vigor. 

A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, baseados 

em normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

 Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários; 

 Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores 

textos; 

 Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data 

atual de publicação; 

 Caracterização do valor histórico das obras sejam eles legais fiscais ou 

culturais; 

 Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da 

frequência de uso pelos usuários; 

 Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o 

princípio utilitário. 

Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações 

bibliográficas feitas pelo corpo docente e coordenação de curso, as bibliotecárias 

avaliam se o número de exemplares solicitados é viável, fazendo uma 

comparação no acervo, com apoio de relatórios informatizados, do número de 

exemplares existentes. 

Caso o acervo já contenha um número razoável de exemplares, adquire- 

se em pouca quantidade somente para renovação daqueles volumes muito 

procurados que sofrem desgaste natural ou que já sofreram restauração e mesmo 

assim permanecem com utilidade para empréstimos e leitura na biblioteca. 

 

 
16.1.6 Horário de funcionamento 

 

O horário de funcionamento da Biblioteca é de Segunda à Sexta, das 

08:00 às 20:00 e no Sábado 08:00 às 12:00. 
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16.1.7 Pessoal Técnico-administrativo da Biblioteca 
 

A Biblioteca do ITPAC Palmas possui 01 (uma) bibliotecária com 

experiência administrativa na área de Biblioteconomia. Estas são 

responsáveis pela direção e organização do setor. Conta ainda com 02 

auxiliares de biblioteca. Além de pessoal de apoio, vigilância, limpeza e 

manutenção, que estão preparados para manter o ambiente limpo e agradável 

para os usuários. 

Os serviços prestados aos usuários são: 
 

 Empréstimo domiciliar para alunos de graduação e funcionários, 

total de 03 obras por 04 dias prorrogáveis; para professores por 05 obras 

por 10 dias prorrogáveis; 

 Consulta in-loco para não usuários registrados (público externo) e 

empréstimo entre biblioteca com formulário próprio com assinatura das 

bibliotecárias responsáveis; 

 Pesquisa bibliográfica on-line pelos micros de consulta, podendo ser 

impressa uma listagem, se necessário; 

 Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e- 

mail, com esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas 

existentes; 

 Orientação via elaboração de referências bibliográficas e fichas 

catalográficas (on-line), em trabalhos acadêmicos, monografias, em 

complementação aos dados fornecidos pelos professores de Metodologia 

Científica em sala de aula, em consonância com as normas ABNT; 

 Orientação, quanto ao uso da biblioteca, para otimização do uso dos 

recursos e materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às estantes e 

mobiliários de armazenamento dos materiais especiais. São distribuídas 

aos novos alunos, as normas de utilização da Biblioteca, bem como outras 

informações básicas e úteis contidas no Guia do Aluno; 

 Disponibilização de jornal diário, mantendo para uso local um título: 

Jornal do Tocantins; 

 CD Rooms que acompanham os livros; 
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 Disponibilização de micros para pesquisa na Internet, além de vários 

terminais de acesso existentes nos Laboratórios de Informática; 

 Empréstimo informatizado: Sistema RM integrado ao Sistema de 

Controle Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente; 

 

 
16.1.8 Infraestrutura Física do anexo I 

 

Com uma área total construída de 1.623,58 m2 este espaço é destinado à 

estrutura do corpo técnico administrativo, docente e discentes da Instituição. As 

funções desempenhadas por cada departamento deste Bloco atendem a parte 

Acadêmica/Pedagógica e Administrativa desta IES. A estrutura física possui salas 

climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais são 

interligados por meio de rede lógica, bem como a utilização de sistema em ERP 

(Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistema Integrados de Gestão 

Empresarial) e sistema operacional Windows. 

Seguem abaixo os dados referentes à Sede: 
 

Quadro 21: Discriminação dos Espaços Acadêmico e Administrativo. 
 

Discriminação Área (m²) 

Pavimento Térreo 900,90 

Administrativo 11,18 

Administrativo II 33,14 

Banheiro Feminino 12,30 

Banheiro Masculino 17,02 

Banheiro NAP 4,12 
Banheiro PNE 3,17 

Coordenação De Laboratórios 7,15 

Copa 6,88 

Cozinha Adm. 10,66 

Cozinha Cantina 13,10 

DML 4,92 

Espaço De Convivência I 130,94 
Espaço De Convivência II 58,48 

Lab. Informática II 62,64 

Lab. Informática 1 69,65 

NAP 13,55 

Ouvidoria 7,15 
Recepção 46,69 
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Reprografia 9,05 
Sala De Aula 11 60,64 

Sala De Aula 12 58,94 

Sala De Aula 13 40,84 

Sala De Aula 14 31,69 

Sala De Espera 13,19 

Pavimento Superior 722,68 
Almoxarifado Peças Laboratórios 14,58 

Banheiro Feminino 1,85 

Banheiro Masculino 1,85 

Laboratório de Habilidades I – 
Habilidades Médicas Básicas e Avançadas 
- Atitudes e Habilidades Médicas 
- Semiologia e Semiotécnica 
- Anatomia do Exame Físico 
- Calculo de Medicamentos e Terapêutica 
- Triagem e Enfermaria 
- UTI Adulta, Pediátrica e neonatal 
- Simulação em Emergência Traumáticas 
- Simulação de Urgência/Emergência 
- Simulação de Clínica Médica 
- Semiologia 
- Propedêutica da Imagem 
- Simulação em Emergências Traumáticas 
- Simulação em Urgência e Emergência 
- Simulação em Clínica Médica 
- Simulação em Clínica Cirúrgica 

250,67 

Lavabo Feminino - Sala De Professores TI 1,80 

Lavabo Masculino - Sala De Professores TI 1,80 

Lavabo Sala Dos Professores 1,80 

Sala De Aula 15 69,87 
Sala De Aula 16 51,51 

Sala De Aula 17 27,50 

Sala De Professores 32,76 

Sala De Professores Ti, Subdivido Em 12 
Gabinetes 

95,73 

Servidor 11,07 
 

 

16.1.9. Anexo II - Clínica Odontológica e Ambulatório Escola 
 

O Anexo II possui uma área construída de 1732,60 m2, este conta com 

Laboratórios de Didáticos Especializados e de Ensino I, Pré-Clínica, Imaginologia, 

Ambulatório Odontológico, Sala de Lavagem dos Instrumentos, Banheiro 

Masculino,   Banheiro   Feminino,   DML,   Sala   de   Esterilização,   Ambulatório 
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Odontológica (paciente especial), Ambulatório Odontológico 1 e 2, Pré-Clínica, 

Lab. Radiologia Odontológica, Almoxarifado, Sala de Raio X (1), Sala de Raio X 

(2), Sala de Revelação e Escovódromo, Sala de Curativos, Sala de Material 

Estéril, Consultórios 1 a 15, Consultório Ginecologia/obstetrícia, Sala de 

Oftalmologia/Urologia, Pequenas Cirurgias, Triagem, Sala Coordenação de 

Professores, Almoxarifado e Sala de Estudo de Casos 

Seguem abaixo dados referente ao bloco. 
 

Quadro 22: Discriminação dos Espaços Acadêmico e Administrativo. 
 

Discriminação Área (m²) 

Pavimento Térreo 1454,9 
Almoxarifado 12,58 

Autoclaves 14,09 

Banheiro Feminino 9,96 

Banheiro Feminino 7,74 

Banheiro Masculino 9,7 

Banheiro Masculino 8,02 
Cantina 11,01 

Casa de Compressores 13,44 

Clínica Arena 47,46 

Clínica Odontológica 443,71 

Clínica Odontológica Especial 74,95 

Coordenação 10,05 

Cozinha Cantina 12,24 
DML 4,21 

Embalagem de Instrumentos 19,94 

Escaninhos 17,81 

Escovódromo 14,51 

Espaço De Convivência 233,82 

Instrumentos Limpos 8,12 
Lavagem de Instrumentos. 13,94 

Pré Clínica Odontológica 74,09 

Pro-Pé Circulação 36,87 

Prótese 14,1 

Raio X I 9,22 

Raio X II 9,12 
Raio X III 8,47 

Raio X IV 7,04 

Raio/Revelação 27,95 

Recepção Atendimento 19,32 

Recepção e Espera Clínica 82,79 

Sala de Interpretação Radiológica I 68,23 
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Pavimento Superior 277,7 
Banheiro Feminino 1,8 

Banheiro Masculino 1,8 

Consultório 1 9,46 

Consultório 2 9,05 

Consultório 3 8,18 

Consultório 4 9,05 
Consultório 5 8,18 

Consultório 6 9,05 

Consultório 7 8,18 

Consultório 8 9,05 

Consultório 9 7,97 

Consultório 10 9,05 

Consultório 11 10,86 
Consultório 12 9,5 

Consultório 13 9,36 

Consultório 14 11,09 

Consultório 15 10,52 

Consultório 16 7,86 

Consultório 17 9,59 
Consultório 18 11,82 

Recepção Clínica Médica 25,25 

Sala de Estudos de Casos 26,04 

TI 4,88 

Triagem 7,06 
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