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1. Organização Didático-Pedagógica 

 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na cidade de São João del-Rei, localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, na região 

de Campo das Vertentes. A Instituição foi criada no ano 2000, credenciada pela Portaria 

MEC nº 2.065 de 21/12/2000, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2000, então no 

status de Faculdade, com o nome IPTAN – Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

de Almeida Neves. 

 No ato de sua criação, a Instituição se localizava na Rua Salomão Batista de Souza, 

no Bairro Matosinhos, em São João del-Rei (MG), com os cursos superiores de Turismo 

(ingresso da primeira turma em 2001) e, logo após, Geografia e Direito (nessa ordem, com 

início respectivamente no 1º e 2º semestres de 2002). Mais tarde, migrou para o endereço 

onde funciona o campus atual, na Av. Leite de Castro, nº 1.101, Bairro das Fábricas, na 

mesma cidade. Desde o início, a Instituição visava a implantar cursos de formação superior 

que atendessem às necessidades locais e regionais, dada a vocação da cidade como um 

importante polo turístico nacional – decorrente de sua fundação há mais de 300 anos sob a 

égide da cultura barroca colonial – e também na transição de sua economia de um grande 

centro de produção têxtil para uma crescente demanda na área universitária, manifestada 

especialmente pelo fechamento de várias fábricas de produtos de tecelagem e pela criação 

de uma Fundação de Ensino Superior – atual Universidade – que atraía e continua atraindo, 

até os dias hoje, uma parcela considerável de jovens de várias partes do estado e do país, 

criando alto impacto na economia são-joanense. 

 Com o passar dos anos, vários outros cursos superiores foram sendo criados na 

Instituição, seguindo o fluxo dessa crescente demanda na área acadêmica. Paralelamente 

à autorização e reconhecimento de novos cursos, foram-se incrementando as atividades de 

pesquisa científica e de extensão à comunidade, gerenciadas pela COPEX – Coordenação 

de Pesquisa e Extensão – de forma a atrelar maior embasamento e funcionalidade às 

atividades de ensino. Para isso, foram firmados convênios com a FAPEMIG – Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – e com a FUNADESP – Fundação Nacional 

de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular –, que se mantêm até os dias atuais na 
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concessão de bolsas para desenvolvimento de projetos coordenados por professores 

mestres e doutores e envolvendo alunos de iniciação científica. 

 Atualmente, já como centro universitário (credenciado pela Portaria MEC nº 894 de 

25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União em 26/07/2017), através dos esforços 

empreendidos pela sua mantenedora, o UNIPTAN mantém outras parcerias e convênios 

para incremento e aperfeiçoamento das atividades nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, a exemplo da sua participação no Consórcio STHEM Brasil, que congrega várias 

instituições do Brasil e do exterior em constante intercâmbio e troca de experiências 

especialmente no âmbito de modernas metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o 

UNIPTAN vem se especializando, de forma a oferecer ao seu alunado recursos e 

metodologias próprios desse método, trabalhando aspectos desde a adaptação física dos 

seus espaços acadêmicos até o aprimoramento de posturas docentes dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. É nítido o avanço que a Instituição vem angariando nos últimos 

anos nesse quesito, o que se manifesta pela sua constante melhoria nos indicadores 

institucionais nas avaliações externas, bem como nos resultados obtidos pelos alunos nos 

ENADEs e nos exames dos órgãos oficiais de classe que regulamentam os profissionais de 

várias áreas. 

 O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional – do UNIPTAN, elaborado em esforço 

conjunto pelos vários gestores, coordenadores, chefes de setores e técnicos-

administrativos, em suas variadas funções, reflete a realidade apresentada pela Instituição 

e projeta a mesma para um patamar de constantes avanços, o que pode ser exemplificado 

pelas propostas de criação de novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação 

(lato sensu e stricto sensu), bem como pela expansão das práticas da pesquisa e da 

extensão. O Curso de Odontologia se insere nesse contexto, uma vez que as suas 

particularidades estão contempladas claramente no PDI, que o considera como importante 

componente dentro do conjunto das ciências humanas, exatas, tecnológicas e da saúde que 

integram o todo do Centro Universitário. 

 Para atingir os objetivos institucionais e do Curso de Odontologia, tanto o PDI quanto 

Projeto Pedagógico de Curso foram elaborados tomando por base o perfil do egresso do 

UNIPTAN, tanto no aspecto de uma formação esperada para o nosso alunado quanto no 

que se refere às vicissitudes apresentadas pelo perfil dos jovens que buscam os nossos 

cursos superiores, além das exigências claras do mercado de trabalho em constante 

mudança nos dias atuais. 
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 O curso de Odontologia teve seu início em agosto do ano de dois mil e dezesseis e 

proporcionou um avanço significativo na saúde bucal da população de São João del Rei-MG 

e região, haja visto que, a região não possui um Centro de Especialidades Odontológicas. 

Essa carência de atendimento especializado na área de Odontologia tornava apenas as 

unidades básicas de saúde do município como referência para qualquer tipo de tratamento 

odontológico, representando um acesso escasso e limitado para a população. Com a 

incorporação do CEM (Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas) por parte do 

UNIPTAN, e o seu vínculo de atendimento aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), 

o acesso a diversos tipos de procedimentos especializados na área da Odontologia tornou-

se realidade para uma parcela considerável da população antes desassistida. Além do 

compromisso com a educação e na formação de cirurgiões-dentistas de excelência no 

conceito técnico-científico, o Curso de Odontologia do UNIPTAN possui como essência a 

filosofia da construção de profissionais humanizados e preparados para identificarem e 

compreenderem às necessidades individuais de cada cidadão, comprometendo-se a 

atendê-los de forma ética, responsável, e acima de tudo, respeitando as individualidades de 

cada paciente. 

A Política de Saúde no Brasil, preconizada pela Constituição de 1988, vem 

estimulando o debate sobre a formação dos profissionais de saúde. Esta política articula a 

formação do cirurgião-dentista com o Sistema Único de Saúde (SUS), no sentido de 

redirecionar o modelo pedagógico que possa possibilitar uma formação generalista e cidadã.   

Vários documentos defendem a incorporação global do saber e fazer em Odontologia 

ao SUS. Dentre eles, destaca-se o documento intitulado Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal, do Ministério da Saúde (MS), que descreve a organização da atenção à saúde 

bucal no âmbito do SUS. 

As diretrizes apresentadas nesse documento ministerial apontam para uma 

reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção, tendo o 

conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a uma 

concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, 

na promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco 

— pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do 

desenvolvimento de ações intersetoriais. 

A produção do cuidado traz consigo a proposta de humanização do processo de 

desenvolver ações e serviços de saúde. Implica a responsabilização dos serviços e dos 
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trabalhadores da saúde, em construir, com os usuários, a resposta possível às suas 

dores, angústias, problemas e aflições de uma forma tal que não apenas se produzam 

consultas e atendimentos, mas que o processo de consultar e atender produza 

conhecimentos, responsabilização e autonomia em cada usuário. 

No âmbito da assistência, essas diretrizes apontam, fundamentalmente, para a 

ampliação e qualificação da atenção básica, possibilitando o acesso a todas as faixas 

etárias e a oferta de mais serviços, assegurando atendimento nos níveis secundário e 

terciário, de modo a buscar a integralidade da atenção. 

A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes pressupostos: 

• Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e 

resolutividade, independentemente da estratégia adotada pelo município para sua 

organização. 

• Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como 

parte indissociável dessa. 

• Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o 

coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da 

população adscrita, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em 

situação de urgência. 

• Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território, subsidiando o 

planejamento, com busca das ações precedidas de diagnóstico das condições de 

saúde-doença das populações, através da abordagem familiar e das relações que se 

estabelecem no território onde se desenvolve a prática de saúde. 

• Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores 

adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos. 

• Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de 

avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-

doença, atuação intersetorial e ações sobre o território. 

• Incorporar a Saúde da Família como uma importante estratégia na reorganização da 

atenção básica. 

• Definir política de educação permanente para os trabalhadores em saúde bucal, com 

o objetivo de implementar projetos de mudança na formação técnica, de graduação e 

pós-graduação para que atendam às necessidades da população e aos princípios do 

SUS. Estabelecer responsabilidades entre as esferas de governo, com mecanismos 
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de cooperação técnica e financeira, visando à formação imediata de pessoal auxiliar, 

para possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da 

Família.  Nos Estados em que os Polos de Educação Permanente estiverem 

implantados, a educação continuada dos trabalhadores em saúde bucal deve se dar 

através deles. 

• Estabelecer política de financiamento para o desenvolvimento de ações, visando à 

reorientação do modelo de atenção. 

• Definir agenda de pesquisa científica com o objetivo de investigar os principais 

problemas relativos à saúde bucal, bem como desenvolver novos produtos e 

tecnologias necessários à expansão das ações dos serviços públicos de saúde bucal, 

em todos os níveis de atenção. 

O conceito ampliado de saúde, definido no artigo 196 da Constituição da República, 

deve nortear a mudança progressiva dos serviços, evoluindo de um modelo assistencial 

centrado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção 

integral à saúde, onde haja a incorporação progressiva de ações de promoção e de proteção, 

ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação. 

Ações incorporadas ao modelo de atenção integral à saúde bucal, progressivamente: 

1. Ações de Promoção e Proteção de Saúde: 

1.1. Fluoretação das águas 

1.2. Educação em Saúde 

1.3. Higiene Bucal Supervisionada 

1.4. Aplicação Tópica de Flúor 

2. Ações de Recuperação – este grupo de ações envolve o diagnóstico e o tratamento 

de doenças. 

3. Ações de Reabilitação - consistem na recuperação parcial ou total das capacidades 

perdidas como resultado da doença e na reintegração do indivíduo ao seu ambiente 

social e a sua atividade profissional. 

A atenção básica compete assumir a responsabilidade pela detecção das 

necessidades, providenciar os encaminhamentos requeridos em cada caso e monitorar a 

evolução da reabilitação, bem como acompanhar e manter a reabilitação no período pós-

tratamento. Considerando a complexidade dos problemas que demandam à rede de atenção 

básica e a necessidade de buscar-se, continuamente, formas de ampliar a oferta e qualidade 
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dos serviços prestados, o Ministério da Saúde recomenda a organização e desenvolvimento 

de ações de: 

• Prevenção e controle do câncer bucal. 

• Implantação e aumento da resolutividade do pronto-atendimento. 

• Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica. 

• Inclusão da reabilitação protética na atenção básica. 

• Ampliação do acesso, com a seguinte cobertura em saúde bucal: 

• Grupo de 0 a 5 anos. 

• Grupo de crianças e adolescentes (6-18 anos). 

• Grupo de gestantes. 

• Grupo de adultos. 

• Grupo de idosos. 

Neste contexto, fica evidente a necessidade de metodologias mais dinâmicas e 

interativas, pautadas no processo de aprender o aprender, do saber para que, de forma a 

utilizar a informação recebida com segurança, inteligência e responsabilidade. 

O conhecimento é produzido hoje com velocidade significativa o que remete a um 

processo de busca ininterrupta de aprendizagem, novas práticas metodológicas e a 

indispensável educação permanente uma vez que a aprendizagem do cirurgião-dentista não 

se esgota na graduação. 

Fica claro que a formação do cirurgião-dentista exige uma nova atitude docente, com 

definições claras dos objetivos a serem atingidos, do estabelecimento de que cada 

conhecimento deve resultar no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. 

Essas capacitações são moldadas inclusive pela formação da condução do processo 

educativo – pelo exemplo e liderança do docente, pelo exercício da transdisciplinaridade, da 

interdisciplinaridade e do trabalho em equipe multiprofissional. 

Certo é que além de voltada para as necessidades de saúde da população, na sua 

nova concepção, a educação está centrada no aluno. O estudante deve ser estimulado a 

adotar uma postura ativa, dentro de um processo de criação de oportunidades de 

aprendizagem, que lhe permita aprender a usar o método científico, buscando e avaliando 

as informações disponíveis e desenvolvendo sua capacidade de análise e crítica.  

Todas essas ações sofrem um processo paralelo de avaliação que incide tanto sobre 

os sujeitos da aprendizagem – professor e aluno, quanto sobre o currículo a que estão 

submetidos, inclusive, no terreno afetivo pessoal e interpessoal.  A avaliação, não deve ser 
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um fim em si mesmo, mas se constituiu em um valioso instrumento de aprimoramento do 

projeto político pedagógico. 

Neste contexto, o presente projeto pedagógico está baseado nas "Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Odontologia”, aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação, mediante a Resolução CNE/CES nº. 3, de 19/02/2002, e 

orientado dentro dos preceitos do Programa de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde – Pró-Saúde – do Ministério da Saúde. 

Fundamenta-se a partir da definição estabelecida quanto ao perfil do profissional que 

intenciona formar, ou seja, de um profissional liberal generalista com habilidades e 

conhecimentos dirigidos à promoção da saúde e resolução de problemas bucomaxilofaciais, 

com ênfase na prevenção de doenças bucais prevalentes, consciente da necessidade 

constante de atualização de conhecimentos e aperfeiçoamento profissional. Habilitado a 

responder às necessidades da população brasileira e a operacionalização do SUS.  

Concebido para interagir com os demais cursos da área da saúde oferecidos pelo 

UNIPTAN, o Curso de Odontologia articular-se-á, também, com outros cursos que a 

Instituição oferece, ampliando, desta forma, o número de agentes comprometidos com uma 

filosofia de prevenção da saúde bucal da população. 

O curso adota, sob a dimensão epistemológica, uma filosofia preventiva com conceito 

amplo do binômio saúde/doença como processo social, com o conceito amplo de prevenção, 

como forma de resgatar a dignidade humana, e com o conceito ampliado de cura, no sentido 

de que cada indivíduo aumente a autonomia sobre o próprio corpo, a fim de que possa 

interiorizar condutas preventivas. 

A concepção do Curso de Odontologia assegura a aquisição de competências, 

habilidades e atitudes específicas do Cirurgião-Dentista. O desenvolvimento do currículo 

caracteriza-se pelo fortalecimento das disciplinas da área social, abrange todos os níveis da 

Saúde, o reconhecimento da Saúde como direito do cidadão, a competência para articular a 

profissão com o contexto social em que atua, a elaboração de pesquisas que ampliem os 

conhecimentos da área, o atendimento individual e coletivo de pacientes, a capacitação 

técnica, através do diagnóstico e tratamento adequado. 

Com essa concepção e fiel à sua missão, o UNIPTAN visa desenvolver o Curso de 

Odontologia voltado para a formação de recursos humanos que atenda as exigências de seu 

tempo, tanto nos aspectos científicos quanto éticos, tecnicamente resolutivos e 

compromissados com a saúde como um todo. 
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Assim sendo, é nosso compromisso ultrapassar as “concepções antigas e herméticas 

das grades curriculares que muitas vezes representavam meros instrumentos de 

transmissão de conhecimentos e informações e garantir uma sólida formação básica 

preparando o futuro profissional cirurgião-dentista para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício 

profissional”. 

O Modelo Pedagógico fundamenta-se na metodologia interativa, com práticas 

interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce possível, 

nas comunidades e nos serviços de saúde, garantindo a diversidade de cenários de 

aprendizagem.  

A formação do aluno centrada no caráter social do processo ensinar-aprender tem 

como influência à concepção que preconiza o aluno como ser histórico e agente de 

transformações sociais. Dessa forma, o UNIPTAN reconhece a importância da mediação do 

professor e outros agentes sociais de formação para o favorecimento das múltiplas 

aprendizagens. 

O UNIPTAN reafirma sua posição filosófica baseada na pedagogia crítico-social dos 

conteúdos ao formar cirurgiões-dentistas generalistas, buscando promover a intermediação 

da construção do conhecimento por meio de aprendizagens significativas, trabalhando 

mecanismos, estratégias e estabelecendo critérios que possibilitem relações entre o que 

deve conhecer e as possibilidades de observação, reflexão e os conhecimentos que o aluno 

já possui.  

Essas ações são importantes para que o aluno possa comprometer-se com o 

desenvolvimento de projetos que visem a sua formação pessoal e coletiva e na perspectiva 

de preservar o desejo de conhecer-saber sobre suas possibilidades e sobre o processo 

saúde/doença e seus determinantes para propor as intervenções necessárias. 

Neste sentido, o Curso de Graduação em Odontologia foi concebido com o 

compromisso de propiciar formação generalista que atenda às necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e que assegure, prioritariamente, a 

integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado à população 

do município de São João del-Rei, sem, contudo, perder as perspectivas regional, estadual 

e nacional. 

A formação acadêmica busca qualificar cirurgiões-dentistas frente aos princípios, 

diretrizes e práticas do Sistema Único de Saúde, por meio da compreensão das relações de 

trabalho em saúde e sociedade, visando o aprimoramento da dinâmica de gestão, a 
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qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a partir do 

reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas.  

Com o pensar voltado para a formação prospectiva, antecipando os desafios que 

aguardam os egressos no futuro, que ainda não se conhece o contorno, busca-se uma 

aprendizagem ativa e problematizadora, que considere em primeiro plano as realidades 

social, cultural e epidemiológica do município de São João del-Rei, voltada para autonomia 

intelectual, apoiada em formas criativas e estimulantes para o processo de ensino-

aprendizagem, formando cirurgião-dentista comprometido com a curiosidade epistemológica 

e com a resolução de problemas da realidade cotidiana. 

 O Projeto Pedagógico pauta-se nos seguintes princípios: 

• confluência dos processos de desenvolvimento do pensamento, sentimento e ação; 

• formação baseada na captação e interpretação da realidade, proposição de ações e 

intervenção na realidade; 

• sensibilidade às questões emergentes da assistência à saúde, do ensino e do entorno 

social; 

• valorização e domínio de um saber baseado no conhecimento já construído e que 

contemple o inédito; 

• reconhecimento de que o aprendizado se constitui como um processo dinâmico, apto a 

acolher a motivação do sujeito e que contemple o desenvolvimento do próprio estilo 

profissional; 

• articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Curso de Graduação em Odontologia é permeado pelas crenças e valores a seguir 

descritos: 

• homem/mulher, como cidadão/cidadã, tem direito à saúde, cujas necessidades devem 

ser atendidas durante o ciclo vital;  

• saúde-doença é um processo dinâmico, determinado por múltiplos fatores e pelo 

contínuo agir do homem frente ao universo físico, mental e social em que vive;  

• assistência global à saúde compreende a integração das ações preventivas, curativas e 

de reabilitação enfocadas por diversas profissões, dentre as quais a Odontologia;  

• cirurgião-dentista é um profissional que participa do atendimento à saúde individual e 

coletiva, desenvolvendo ações específicas de assistência, de educação, de administração e 

de pesquisa, nos níveis primário, secundário e terciário;  
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• cirurgião-dentista deve ter competência técnico-científica e atitude crítica, favorecidas por 

uma formação geral que considera a situação econômica, social, política e cultural do País, 

e o perfil sanitário e epidemiológico de sua região;  

• formação do cirurgião-dentista é um processo educacional que implica em coparticipação 

de direitos e responsabilidades de docentes, discentes e profissionais de campo, visando o 

seu preparo para prestar assistência de saúde ao cidadão;  

• educação formal do cirurgião-dentista inicia-se no curso de graduação e deverá ser 

continuada, de forma institucionalizada ou não, para aprimoramento e aperfeiçoamento 

profissional.  

Este Curso de Odontologia, concebido na perspectiva sócio histórica da produção do 

conhecimento, quer proporcionar aos seus alunos espaços e tempos para estudos, 

pesquisas, trabalhos comunitários, reflexões e discussões sobre a importância da 

ressignificação dos conceitos e dos modelos de saúde para a estruturação de um referencial 

teórico que repense as atuais concepções de pessoa, de sociedade, de ambiente, de mundo, 

de tecnologia e dos modelos de saúde. 

Diante do exposto, o UNIPTAN busca desenvolver no aluno, além de uma base 

teórica e procedimentos clínicos e cirúrgicos compatíveis com o exercício da odontologia, as 

atitudes investigativas, de justiça, de cooperação, de respeito às diferenças étnicas, 

culturais, sociais, de gênero e econômicas para que possa, além de curar e informar, 

também, educar seus clientes, pacientes, familiares e comunidades no sentido de promover 

e proteger a saúde e prevenir doenças. 

Este projeto pedagógico contempla formação profissional que envolve os conteúdos 

essenciais, as habilidades e as competências necessárias, de modo à instrumentalizar o 

aluno para compreensão da realidade social e para as diferentes intervenções, seja nos 

aspectos micro ou macro institucionais. 

Vale registrar que o presente Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Odontologia está, plenamente, adequado aos atos legais que regem as áreas de educação 

superior e da saúde. A saber: 

• Constituição Federal de 1988. 

• Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde Nº 8.080, de 19/9/1990. 

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 9.394, de 20/12/1996. 

• Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que 

dispõe sobre a Políticas de educação ambiental.  
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• Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior Nº 10.861, de 14/4/2004. 

• Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, que 

dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.  

• Lei do Estágio de Estudantes Nº. 11.788, de 25/9/2008. 

• Decreto Nº 5.296/2004, que dispõe sobre as condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

• Decreto que dispõe sobre Libras como disciplina obrigatória ou optativa Nº 

5.626/2005. 

• Decreto que dispõe sobre as Funções de Regulação, Supervisão e Avaliação da 

Educação Superior Nº 5.773, de 9/5/2006. 

• Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 

de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010, que dispõe sobre informações acadêmicas.  

• Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010, que dispõe sobre Núcleo Docente 

Estruturante.   

• Resolução CNS Nº 196, de 1996, que dispõe sobre Normas e Diretrizes Reguladoras 

da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

• Resolução CNS Nº 370, de 8/3/2007, que trata do registro e credenciamento ou 

renovação de registro e credenciamento do CEP.  

• Resolução CNS Nº 287, de 8/10/1998, que relaciona as seguintes categorias 

profissionais de saúde de nível superior: Assistentes Sociais; Biólogos; Biomédicos; 

Profissionais de Educação Física; Enfermeiros; Farmacêuticos; Fisioterapeutas; 

Fonoaudiólogos; Médicos; Médicos Veterinários; Nutricionistas; Odontólogos; 

Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais. 

• Resolução CFO 42/2003, que aprova o Código de Ética Odontológica. 

• Lei 5.081, de 24/08/1966, que regula o exercício da odontologia. 

• Resolução CNE/CES Nº 03/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Odontologia. 

• Resolução CNE/CES Nº 2, de 18/6/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial. 

• Resolução CNE/CES Nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a 

serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências. 
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• Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI da Conferência Mundial 

sobre o Ensino Superior, UNESCO: Paris, 1998. 

• Relatórios Finais das Conferências Nacionais de Saúde. 

• A Trajetória dos Cursos de Graduação na Saúde no Brasil: 1991 a 2004. Brasília: 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006. 

• Documento intitulado “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal” do Ministério 

da Saúde (MS), 2004. 

Além da adequação à legislação, o Curso de Graduação em Odontologia está 

pautado nas Normas Institucionais estabelecidas no Regimento, Resoluções e outros atos 

internos da IES.  

A concepção e a estrutura deste projeto pedagógico consideraram, também, a 

reforma sanitária brasileira, o processo de trabalho em saúde/odontologia e os perfis 

sanitário e epidemiológico do Município, da Região, do Estado e do Brasil, como contexto 

essencial na formação do cirurgião-dentista. 

O processo de construção coletiva deste PPC repousou em três dimensões:  

• Dimensão Conceitual: forneceu os fundamentos e os conceitos chave que 

configuram o paradigma orientador que subsidia o PPC; 

• Dimensão Normativa forneceu os referenciais que fundamentam o PPC; 

• Dimensão Estrutural forneceu os elementos constitutivos do PPC. 

Dimensão Conceitual 

• Educação 

O UNIPTAN compreende que um dos fins da Educação Superior é a formação de 

recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação e a produção de conhecimento 

por meio da pesquisa científica, para atender as necessidades da sociedade onde está 

inserida, ao mesmo tempo em que contribui para sua transformação.   

Assim, entende a educação superior como um dos pilares de transformação social, 

ainda que não o único. E a educação é redefinida como um movimento contínuo de: 

(...) produção, incorporação, reelaboração, aplicação e 

testagem de conhecimentos e tecnologias, através de um 

processo multidimensional de confronto de perspectivas e 

prioridades, efetivado na relação dialógica e participativa 

entre os diferentes saberes dos sujeitos sociais, negociando 

entre as partes envolvidas no ensino e aprendizagem, 
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promovendo a cooperação, a solidariedade, a troca, a 

superação da realidade existente, para construção da 

realidade almejada, possível ou utópica (Saupe, 2004).      

• Saúde 

A Constituição Federal de 1988, art. 196, define que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (Artigo 196 da Constituição Federal de 1988). 

A concepção do presente projeto pauta-se no arcabouço teórico e programático do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e no entendimento da Saúde como condições dignas de 

vida.  

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes (Artigo 198 da Constituição Federal de 1988): 

✓ I – descentralização; 

✓ II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

✓ III – participação da comunidade. 

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (Artigo 4º da Lei 8.080/90). 

Parágrafo 2º deste Artigo: A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. 

São objetivos do Sistema Único de Saúde (Artigo 5º da Lei 8.080/90): 

I - identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

II – formulação de política de saúde; 

III – assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 

seguintes princípios (Artigo 7º da Lei 8.080/90): 

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
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II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema; 

III – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; 

IV – integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

V – capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

• Odontologia 

É uma prática social historicamente determinada, que acontece em uma sociedade 

concreta, que tem o ser humano, a família e a comunidade como sujeitos da produção, 

difusão e aplicação de conhecimentos e do exercício profissional. A Odontologia é a ciência 

do cuidado bucal, fundamentando-se, principalmente, na Ética, no Processo Saúde/Doença, 

na Epidemiologia e na Integralidade da Atenção em Saúde. Conta com um corpo de 

conhecimentos que aborda o saber e o fazer nas várias dimensões da assistência da saúde 

bucal. 

Sua atuação envolve a promoção, a prevenção, a recuperação e a reabilitação da 

saúde bucal individual e coletiva em todo o ciclo vital. O cirurgião-dentista integra a força de 

trabalho em saúde e o processo de trabalho em saúde compreende ações assistenciais, 

administrativas, educativas e de pesquisa nos diferentes serviços de saúde. 

Esta dimensão conceitual não se esgota nestes postulados nem nestes conceitos. Vai 

muito além destas premissas apresentadas. Porém, a esta base conceitual, no processo de 

construção e de desenvolvimento do PPC, outros aportes serão agregados ao documento.  

Sintetizando, o marco referencial deste PPC compreende o Sistema Único de Saúde 

(SUS); Saúde da Família; Epidemiologia; Ética; Cidadania; Cultura; Processo Saúde-

Doença; Meio Ambiente; Integralidade da Assistência à Saúde, Processo de Trabalho em 

Saúde e Saúde Bucal Individual e Coletiva em todo o Ciclo Vital.   

O UNIPTAN assume que educar para o cuidar em saúde significa compreender a 

educação como processo de desenvolvimento do ser humano, propiciando ao aluno espaço 

para que se torne sujeito da própria educação, além de criar-lhe condições para desenvolver 

reflexão crítica e se comprometer com a transformação da sociedade em que vive e atua. 

Significa que, no processo educativo, os programas de aprendizagem e os seus métodos 

devem estar voltados para a sua finalidade: formar em termos de cidadania e 

profissionalização.   
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Dimensão Normativa 

Nesta dimensão são considerados como referenciais o perfil demográfico, sócio 

econômico, epidemiológico e sanitário de Minas Gerais e de São João del-Rei, além dos 

Documentos e Atos Acadêmicos e Administrativos do UNIPTAN e a legislação em vigor. 

Dimensão Estrutural 

Trata dos elementos constitutivos que configuram o Projeto Pedagógico e o Currículo 

do Curso de Graduação em Odontologia. O PDI apresenta a concepção adotada pelo 

UNIPTAN, que fundamenta todos os seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), e que 

emerge do Projeto Pedagógico Institucional (PPI).  Assim, a concepção explicitada no PPC 

de Odontologia está, plenamente, adequada ao PDI e ao PPI da IES.   

Neste contexto, o Curso de Graduação em Odontologia foi concebido com base na 

Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); no Parecer CNE/CES nº 

1.300/2001; na Resolução CNE/CES nº 03/2002, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia; na Resolução CNE/CES nº 2/2007, que 

dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial e na Resolução CNE/CES nº 

3/2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, 

e dá outras providências. 

O perfil do curso de Odontologia tem, também, como referência o documento 

intitulado DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, do Ministério da 

Saúde (MS), revela que: 

A assistência odontológica pública no Brasil tem-se restringido quase que 

completamente aos serviços básicos — ainda assim, com grande demanda 

reprimida. Os dados mais recentes indicam que, no âmbito do SUS, os 

serviços odontológicos especializados correspondem a não mais do que 

3,5% do total de procedimentos clínicos odontológicos. É evidente a baixa 

capacidade de oferta dos serviços de atenção secundária e terciária 

comprometendo, em consequência, o estabelecimento de adequados 

sistemas de referência e contra referência em saúde bucal na quase 

totalidade dos sistemas loco-regionais de saúde. A expansão da rede 

assistencial de atenção secundária e terciária não acompanhou, no setor 

odontológico, o crescimento da oferta de serviços de atenção básica. (MS, 

2004). 
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Esta realidade da saúde bucal no Brasil e a expansão do conceito de atenção básica 

preconizado pelo SUS, e o consequente aumento da oferta de diversidade de 

procedimentos, fazem-se necessários, urgentemente, investimentos que propiciem 

aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário de atenção bucal, bem como ampliar e 

modernizar a formação acadêmica em odontologia.  

Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos 

especializados, o Ministério da Saúde contribuirá para a implantação e/ou melhoria de 

Centros de Referência de Especialidades Odontológicas (CREO).  

Segundo o Ministério da Saúde, os CREO são unidades de referência para as 

equipes de Saúde Bucal da atenção básica e sempre integrada ao processo de 

planejamento loco-regional, visando a ofertar, de acordo com a realidade epidemiológica de 

cada região e município, procedimentos clínicos odontológicos complementares aos 

realizados na atenção básica. Entre esses procedimentos incluem-se, dentre outros, 

tratamentos cirúrgicos periodontais, endodontias, dentística de maior complexidade, e 

procedimentos cirúrgicos compatíveis com esse nível de atenção. 

Neste contexto, o Curso de Graduação em Odontologia foi concebido à luz da 

legislação dos Ministérios da Educação e da Saúde, visando a atender à modernidade na 

formação em nível de graduação e aos anseios da sociedade brasileira. 

 

1.2 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 administração, e foram 

estabelecidos de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e em observância a toda 

a documentação que normatiza a educação superior no Brasil. Além disso, eles foram 

elaborados tendo em vista o perfil profissional do egresso para o qual o projeto foi elaborado, 

o contexto local de inserção do curso em questão, além do atendimento às necessidades 

regionais mais amplas, de forma que o egresso esteja apto a atuar não só na cidade de São 

João del-Rei e região, mas também em qualquer outra localidade, adaptando os 

conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.  

 Os conhecimentos atuais na área do curso e  novas práticas de investigação foram 

também levados em consideração pelo Núcleo Docente Estruturante ao estabelecer as 

diretrizes do curso, revestindo os objetivos de competências e habilidades atualizadas que 
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emergem no seu campo do conhecimento. Tais conhecimentos devem ser pautados em 

princípios legais e éticos (autonomia, não maleficiência, beneficiência e confidencialidade), 

e inseridos na realidade social, cultural e econômica do meio. 

 Assim, os objetivos do Curso de Odontologia foram estabelecidos como:  

Objetivos Gerais: 

• Desenvolver cirurgiões dentistas cidadãos, com perfil generalista, humanista, crítico 

e reflexivo, com auto conhecimento de habilidades socioemocionais como: 

capacidade de liderança, resiliência, criatividade, capacidade de administração e 

resolução de problemas. 

• Formar profissionais da Odontologia capazes de proporcionar melhoria da saúde 

bucal da população, com ampla visão do processo saúde/doença, com competências 

indexadas e habilidades técnicas modernas necessárias para a realização de ações 

de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo, baseadas em evidências científicas. 

 

Objetivos Específicos:  

• Reconhecer a saúde como direito do cidadão comum, e incutir no profissional a 

importância da busca de melhores terapias, com especial atenção à prevenção de 

iatrogenias, e respeito à liberdade de escolha e à confidencialidade das informações 

a ele confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. 

• Formar cirurgião dentista capaz de tomar decisões frente a problemas, visando o uso 

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

equipamentos, de procedimentos e de práticas. 

• Estimular no estudante e futuro profissional autônomo, a constante capacitação das 

competências intelectuais e habilidades profissionais, dando continuidade ao 

processo de formação acadêmica e/ou profissional, que não termina com a 

concessão do diploma de graduação. 

• Contemplar o sistema de saúde vigente no país, e atuar em equipe em todos os níveis 

de atenção à saúde, de forma multiprofissional, interdisciplinar ou transdisciplinar. 

 

Para atender tais objetivos, a matriz curricular foi estruturada de forma a enfatizar os 

aspectos acima citados. 



18 
 

1.3 Perfil profissional do egresso 

 

 O UNIPTAN – Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – situa-se 

na Mesorregião de Campo das Vertentes, na região sudeste de Minas Gerais, em uma 

cidade que possui população estimada em 90.082 habitantes (Fonte: IBGE, 2019), que está 

estrategicamente localizada entre os três maiores centros do país: Belo Horizonte (189 km), 

Rio de Janeiro (330 km) e São Paulo (470km). Também apresenta fácil acesso a cidades 

polo regionais, como Varginha (197km), Lavras (93km), Conselheiro Lafaiete (103km), Ouro 

Preto (158km), Barbacena (60km), Juiz de Fora (154km) e Viçosa (231km). São João del 

Rei proporciona o ambiente ideal para aqueles que querem se dedicar aos estudos, com 

ampla disponibilidade de recursos de transporte, logística, informação e comunicação, e se 

converteu nas últimas décadas em típica cidade universitária, e essas particularidades 

influenciam diretamente no perfil dos alunos que frequentam os cursos superiores da 

Instituição. 

 Cursos de areas do conhecimento como Humanas e Exatas são tradicionais na região 

desde a década de 70 do século XX, mas cursos da área de saúde surgiram de forma 

incipiente somente a partir da primeira década do século XXI. O egresso do Curso de 

Odontologia compartilha muitas das suas características com os acadêmicos de outras 

áreas de conhecimento, haja vista que a cidade de São João del-Rei firma-se, cada vez 

mais, como uma cidade universitária, pela presença também da Universidade Federal de 

São João del-Rei e do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, que, em conjunto com o 

UNIPTAN, conferem um novo perfil à cidade e região, substituindo antigas formas de 

economia e base de sustentação financeira das famílias residentes. 

Por outro lado, o mundo do trabalho apresenta demandas que vão além das 

necessidades locais, exigindo dos cursos superiores organização didático-pedagógica que 

atenda também a essa demanda ampliada. A sociedade brasileira torna-se cada vez mais 

complexa em decorrência de diversos fatores, podendo-se destacar, dentre outros, a 

revolução tecnológica e sua interferência no processo assistencial e na qualidade de vida da 

população. Desta forma, é preciso formar bacharéis com sólida base acerca dos fatores e 

princípios da odontologia e com visão do processo saúde/doença. Tendo isso em vista, o 

Núcleo Docente Estruturante, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

superior, vislumbra perfil de egresso cuja formação articula os conteúdos trabalhados no 

curso com as características do contexto apresentado. 



19 
 

O Curso de Graduação em Odontologia apresenta como perfil do formando 

egresso/profissional o Cirurgião Dentista, generalista, com sólida formação técnico-científica 

em Odontologia e formação humanística, postura ética, responsabilidade social, visão crítica 

e reflexiva, global e atualizada do mundo, consciência solidária dos problemas de seu tempo, 

do seu espaço, capaz de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com rigor técnico e 

científico, ressignificando os princípios éticos, bioéticos e legais e a compreensão da 

realidade social, cultural e econômica em seu meio, capacitado a atuar para a transformação 

da realidade em benefício da sociedade.  

Esta proposta considera fundamental contemplar em seu processo educativo: 

1) aprender a conhecer: tomando como diretriz as várias possibilidades de leitura de mundo 

e de realidade que nos cerca, onde o visto e o não visto, o declarado e o subentendido, o 

simbólico e o imagético têm grande significado ao lado da apreensão dos múltiplos saberes; 

2) aprender a fazer: transformando os fazeres em habilidades e competências 

indispensáveis à vida em sociedade. Combinar os saberes aprendidos e apreendidos, com 

as situações de vida, trabalho e relações; 

3) aprender e conviver: compreendendo o outro e percebendo as interdependências na 

realização de projetos comuns; preparando-se para administrar conflitos no respeito pelos 

valores do pluralismo, de compreensão mútua e paz; 

4) aprender a ser: procurando desenvolver a personalidade, exercitando as capacidades de 

autonomia, discernimento, responsabilidade pessoal e profissional, comportamentos éticos, 

aptidão para comunicar-se, solidarizar-se e autodeterminar-se. 

 

O Curso de Odontologia desenvolverá as competências e habilidades profissionais 

com base na relação direta com o princípio da articulação entre teoria e prática, rompendo 

com a dicotomia entre o academicismo puro e o pragmático sem reflexão. 

O Projeto Pedagógico, ora proposto para o Curso de Odontologia, observa a Resolução 

CNE/CES Nº. 03/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Odontologia, onde a formação do cirurgião dentista tem por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: 

Competências Gerais: 

Atenção à saúde: 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 
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realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, 

sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar 

soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços 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; 

Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da 

força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para 

este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e 

decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;  

Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais 

de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação; 

Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar 

aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. 

A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativa, fazer 

o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais 

e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 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, proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e 

a cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

Competências Específicas: 

A formação do Cirurgião Dentista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 
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I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos 

com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de 

ética; 

IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir 

a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema; 

V - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social; 

VI - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos; 

VII - desenvolver assistência odontológica individual e coletiva; 

VIII - identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios 

bucomaxilofaciais e realizar procedimentos adequados para suas investigações, prevenção, 

tratamento e controle; 

IX - cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios; 

X - promover a saúde bucal e prevenir doenças e distúrbios bucais; 

XI - comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da saúde e 

outros indivíduos relevantes, grupos e organizações; 

XII - obter e eficientemente gravar informações confiáveis e avaliá-las objetivamente; 

XIII - aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados de saúde na 

busca de soluções mais adequadas para os problemas clínicos no interesse de ambos, o 

indivíduo e a comunidade; 

XIV - analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, 

epidemiológicas e clínicas; 

XV - organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde efetiva e eficientemente; 

XVI - aplicar conhecimentos de saúde bucal, de doenças e tópicos relacionados no melhor 

interesse do indivíduo e da comunidade; 
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XVII - participar em educação continuada relativa a saúde bucal e doenças como um 

componente da obrigação profissional e manter espírito crítico, mas aberto a novas 

informações; 

XVIII - participar de investigações científicas sobre doenças e saúde bucal e estar preparado 

para aplicar os resultados de pesquisas para os cuidados de saúde; 

XIX - buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os problemas de saúde 

bucal e áreas relacionadas e necessidades globais da comunidade; 

XX - manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos os 

aspectos da vida profissional; 

XXI - estar ciente das regras dos trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade e ter 

responsabilidade pessoal para com tais regras; 

XXII - reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças 

circunstanciais; 

XXIII - colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico; 

XXIV - identificar as afecções bucomaxilofaciais prevalentes; 

XXV - propor e executar planos de tratamento adequados; 

XXVI - realizar a preservação da saúde bucal; 

XXVII - comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em 

geral; 

XXVIII - trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de promoção de saúde; 

XXIX - planejar e administrar serviços de saúde comunitária; 

XXX - acompanhar e incorporar inovações tecnológicas (informática, novos materiais, 

biotecnologia) no exercício da profissão. 

Desta forma, a formação do Cirurgião Dentista deverá contemplar o sistema de saúde 

vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contra-referência e o trabalho em equipe. 

Para atingir este perfil, o curso proporcionará: 

• Formação científica – orientada para estimular a capacidade crítica do aluno, para ler 

e interpretar trabalhos científicos, participar de seminários e discussões de casos clínicos e 

“questões problemas”, bem como atividades científicas extracurriculares. A formação 

científica básica será aprofundada, sólida e integrada com a área clínica, total e permanente. 

• Formação humanística e ética – essa formação será adquirida através de uma 

dinâmica de intercâmbio e participação entre as disciplinas de cunho social e as demais 
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disciplinas que compõem a organização curricular do curso. A consciência social, humana, 

ética, prevenção e cidadania serão abordadas de forma integrada no curso, o que requer 

interagir de forma cooperativa (professores/professores; professores/alunos; alunos/alunos) 

e com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade.  

• Formação técnica – esta faceta do processo de formação estará presente na 

variedade de realidades sociais do aprendizado, em trabalhos intra e extramuros, numa 

relação direta com a comunidade. Nestas situações de relação interpessoal, o aluno será 

estimulado a criar um grau de consciência, sobre os valores ético-morais e bioéticos. 

Durante o curso (em todas as etapas), o paciente, o colega, o professor e o funcionário 

deverão ser vistos com respeito à individualidade, a direitos e a um relacionamento 

interpessoal adequado. 

• Formação voltada à racionalização de trabalho – consiste no reconhecimento de 

que o cirurgião-dentista deverá ser um agente de saúde, com capacidade de disseminar o 

saber e o trabalhar em equipe multiprofissional. A clínica (por disciplinas) será a base desse 

processo, estendendo-se a clínica integral e hospital geral, com carga horária em “clínica 

odontológica” e “clínicas extramuros”. Deve permitir que o cirurgião-dentista trabalhe 

adequadamente em todas as áreas, esse processo de formação através de uma sequência 

de experiências de treinamento bem organizada, segundo a época, a oportunidade e a 

prioridade. Essas experiências serão vivenciadas em clínica odontológica e clínica 

extramuros, no qual será requerida a competência geral. 

• Formação que vislumbre o futuro com um raciocínio lógico e análise crítica – as 

novas demandas da sociedade contemporânea exigem uma formação que articula com a 

máxima organização, a competência científica e técnica, com a inserção política e a postura 

ética. A lógica dessa formação é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Uma formação entendida como um trabalho integrado e indissociável de ENSINO-

PESQUISA-EXTENSÃO. O ensino é a base destes alicerces em que se pode construir o 

“aprender a aprender”, condições para o exercício profissional criativo, aqueles que não se 

exercem nos rápidos processos de obsolescência que afetam, atualmente, todo o exercício 

profissional. A pesquisa constitui um instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem 

na formação. A extensão está sendo considerada como um processo educativo, cultural e 

científico que se desenvolve a partir de diferentes atividades de trabalho, que possibilitam a 

articulação entre o ensino e a pesquisa de uma forma indissolúvel e, ao mesmo tempo, 

viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, como parte de um 
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processo de formação profissional discente e aperfeiçoamento dos professores do Curso de 

Odontologia. Um profissional, assim formado, cuidará de seu crescimento pessoal buscando 

novas habilidades tais como: o uso de computadores, habilidades efetivas de acesso e 

processamento de informações, capacidade de fazer pesquisa, interpretar e aplicar dados, 

estabelecer e avaliar metas de aprendizagem e de trabalho para toda a vida, capacidade de 

autodisciplina, de adaptabilidade e flexibilidade. 

 

1.4 Estrutura curricular 

 

 A estrutura curricular do Curso de Odontologia contempla as modernas exigências 

tanto da legislação que regulamenta o ensino superior no país quanto do próprio mercado 

de trabalho relativo à área do conhecimento em questão. 

 Tal estrutura pauta-se nos aspectos da: 

* flexibilidade da matriz curricular manifestada pela presença de disciplinas eletivas e de 

atividades de ensino e de extensão curriculares e extracurriculares em horários extraclasse; 

* interdisciplinaridade manifestada através de projetos integradores, em que professores e 

conteúdos se alternam para o desenvolvimento de atividades práticas que exigem a 

confluência de diversos tipos de conhecimentos trabalhados ao longo do curso; 

* acessibilidade metodológica, garantindo a ausência de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a exemplo da disponibilização de modernos recursos tecnológicos para todos os 

discentes; 

* compatibilidade da carga horária total do curso, garantindo ao alunado o tempo de 

formação suficiente e necessário para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao perfil traçado para o egresso. 

 Na concepção da estrutura curricular do Curso de Odontologia, desde os momentos 

iniciais de sua formação, até a consolidação das práticas mais recentes e atuais, vêm sendo 

privilegiados alguns aspectos fundamentais para a formação plena do alunado, tais como: 

• Oferta da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), oficialmente instituída no 

UNIPTAN como obrigatória para os cursos de licenciatura e opcional – e, além disso, 

preferencial – para os cursos de bacharelado e tecnólogos, reforçada pela constante 

oferta de cursos de extensão em Libras, gratuitos, em horários extraclasse, abertos a 

todos os alunos e às comunidades interna e externa à IES. 
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• Oferta de conteúdos online como forma de familiarização com a modalidade de ensino 

a distância, através de disciplinas da matriz curricular no sistema semipresencial. 

• Prática de metodologias ativas de aprendizagem, como forma de tornar o aluno o 

ponto central do seu processo educativo, revestindo o professor com o papel de 

mediador desse processo. A Instituição vem desenvolvendo, nos últimos anos, 

importantes ações nesse sentido, como: capacitações periódicas do corpo docente 

em metodologias ativas; criação de um grupo de estudos em metodologias ativas, 

responsável, entre outras coisas, pelas capacitações docentes e organização de 

publicações sobre o tema; remodelação das salas de aula em termos de mobiliário e 

equipamentos voltados para o desenvolvimento de práticas de ensino ativo.  

 O Curso de Odontologia, em conformidade com as premissas apresentadas acima, 

trabalha constantemente com o propósito de inovar nas propostas acadêmicas apresentadas 

a cada semestre. Além das propostas inovadoras desenvolvidas periodicamente, a 

atualização profissional é frequentemente fomentada dentro do curso através de eventos, 

palestras e congressos. Além de proporcionarmos aos alunos um contato direto com 

profissionais externos de renome nacional e internacional, possibilitamos uma evolução 

constante do corpo docente que participa ativamente do planejamento e execução dos 

projetos.  

O curso tem como regime o seriado semestral com 20 semanas letivas, visando 

preparar profissionais aptos a exercerem as funções requeridas, com visão integral dos 

aspectos a eles relacionados, tais como: tendências do mercado global; novas tecnologias; 

impactos ambientais; tendo em vista as inovações tecnológicas introduzidas, as mudanças 

nos processos e as crescentes exigências por parte das sociedades e governo. 

A matriz curricular do curso foi concebida de modo a construir formação acadêmica 

que possibilite o egresso a atuar em diversos ramos da odontologia no século XXI, com 

destaque para a Estratégia Saúde da Família.  

O projeto pedagógico do curso foi construído em total observância às Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Odontologia, definidas na Resolução 

CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002, publicada no DOU em 04 de março de 2002. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana estão inclusas como conteúdos 

disciplinares e nas atividades complementares em consonância com a Resolução CNE/CP 

N° 01, de 17/6/2004.  
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A Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular como disciplina optativa, com 

carga horária de 60 horas, conforme preconiza o Decreto 5.626/2005, sendo oferecida no 5° 

período deste Curso. 

O Curso de Graduação em Odontologia Bacharelado 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. Há integração da educação ambiental às 

disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente.  

Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso em tela está 

mensurada em hora aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente 

efetivo, conforme preconizam os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007.   

Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias 

letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho 

discente efetivo que compreenderá: 

I – preleções e aulas expositivas; 

II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras 

atividades no caso das licenciaturas. 

Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 

minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. 

As atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia, Bacharelado Presencial, estão 

plenamente adequadas às Diretrizes Curriculares Nacionais, respeitado o mínimo dos 

duzentos dias letivos. Elas terão duração de 60 (sessenta) minutos, sendo assim 

discriminados: 

• Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) 

minutos de exposição e 10 (dez) minutos de atividade extraclasse. 

• Aulas práticas supervisionadas na IES: hora aula mensurada em 50 

(cinquenta) minutos de atividades práticas e 10 (dez) minutos de atividade 

extraclasse. 

• Atividades práticas supervisionadas fora da IES: hora aula mensurada 

em 60 (sessenta) minutos. 

• Estágios supervisionados: hora aula mensurada em 60 (sessenta) 

minutos. 
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• Atividades complementares: hora aula mensurada em 60 (sessenta) 

minutos. 

• Trabalho de Conclusão de Curso: hora aula mensurada em 60 

(sessenta) minutos. 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

extraclasses, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como serem descritas pelos 

professores no sistema de registro acadêmico do UNIPTAN.    

 

 

1.4.1 Matriz curricular 

1º Período 

 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 

 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line  

 
Estágio  

 
Extensão  

 Total  

1 Anatomia Humana PR IA 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 99,99 6 

2 Bioquímica PR IA 33,33 16,66 16,66 0,00 0,00 66,65 4 

3 Citologia / Histologia PR IA 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

4 
Introdução à Odontologia e 
Biossegurança 

PR 
  

33,33 0,00 16,66 0,00 0,00 
49,99 

3 

5 Fisiologia Humana PR IA 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 99,99 6 

6 Atenção Primária à Saúde ON IA 0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 66,66 4 

TOTAL 166,65 116,65 166,64 0,00 0,00 449,94 27 

 

2º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

7 
Anatomia de Cabeça e 
Pescoço 

PR 
  

16,66 33,33 33,33 0,00 0,00 83,32 5 

8 Anatomia Dental e Escultura PR   16,66 33,33 16,66 0,00 0,00 66,65 4 

9 
Histologia e Embriologia 
Buco-Dental 

PR 
  

16,66 33,33 16,66 0,00 0,00 66,65 4 

10 
Microbiologia e Imunologia 
para Odontologia 

PR 
  

16,66 33,33 16,66 0,00 0,00 66,65 4 

11 Patologia Geral PR IA 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 4 

12 Projeto Integrador I PR   0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 66,66 4 

13 Língua Portuguesa ON IE 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 33,33 2 

TOTAL 99,97 133,32 149,97 0,00 66,66 449,92 27 
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3º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

14 Farmacologia Geral PR IA 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 4 

15 
Radiologia e Imaginologia 
Odontológica 

PR 
  

33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 99,99 
6 

16 Semiologia  PR   16,66 33,33 33,33 0,00 0,00 83,32 5 

17 
Oclusão e Articulação 
Têmporomandibular 

PR 
  

16,66 33,33 33,33 0,00 0,00 83,32 
5 

18 Materiais Dentários PR   33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 99,99 6 

19 Metodologia Científica ON IE 0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 66,66 4 

TOTAL 133,31 133,32 233,31 0,00 0,00 499,94 30 

 

4º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

20 

Anestesiologia e 
Terapêutica 
Medicamentosa 

PR 
  

33,33 16,66 0,00 0,00 0,00 49,99 
3 

21 
Patologia Bucal e 
Estomatologia 

PR 
  

33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 99,99 
6 

22 Dentística PR   33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

23 Periodontia PR   33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

24 Saúde Coletiva PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

25 Projeto Integrador II PR   0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 66,66 4 

26 Psicologia Aplicada à saúde ON IA 0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 66,66 4 

TOTAL 166,65 116,65 99,99 0,00 66,66 449,95 27 

 

5º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

27 Dentística Avançada PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

28 Periodontia Avançada PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

29 Endodontia PR   33,33 66,66 0,00 0,00 0,00 99,99 6 

30 Cirurgia Bucal PR   33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

31 Suporte Básico de Vida PR   33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 4 

32 Clínica Integrada I PR   0,00 0,00 0,00 66,66 0,00 66,66 4 

33 Ética e Bioética em Saúde ON   0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 66,66 4 

TOTAL 166,65 99,99 99,99 66,66 0,00 433,29 26 
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6º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

34 Endodontia Avançada PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

35 
Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial 

PR 
  

33,33 66,66 0,00 0,00 0,00 99,99 
6 

36 Implantodontia PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

37 Prótese Total PR   33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

38 Clínica Integrada II PR ES 0,00 0,00 0,00 66,66 0,00 66,66 4 

39 Saúde Coletiva II PR   33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 99,99 6 

40 Projeto Integrador III PR   0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 66,66 4 

41 
Educação Ambiental e 
Sustentabilidade 

ON 
  

0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 33,33 
2 

TOTAL 166,65 99,99 33,33 66,66 133,32 499,95 30 

 

7º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

42 
Epidemiologia e 
Bioestatística 

PR 
  

33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 
4 

43 Clínica Integrada III PR ES 0,00 0,00 0,00 133,28 0,00 133,28 8 

44 
Deontologia e 
Odontologia Legal 

PR 
  

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 
2 

45 TCC I PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

46 Prótese Fixa PR   33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

47 
Promoção de Saúde 
Bucal 

PR 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 66,66 
4 

48 
Marketing pessoal e 
profissional 

ON 
IE 

0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 66,66 
4 

TOTAL 133,32 33,33 99,99 133,28 66,66 466,58 28 

 

8º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

49 Ortodontia PR   33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 99,99 6 

50 Odontopediatria PR   33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 4 

51 Clínica Integrada IV PR ES 0,00 0,00 0,00 133,28 0,00 133,28 8 

52 Prótese Removível PR   33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 66,66 4 

53 
Tópicos Especiais em 
Odontologia 

PR 
  

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

54 Projeto Integrador IV PR   0,00 0,00 0,00 0,00 66,66 66,66 4 

55 Eletiva I PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 
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TOTAL 166,65 66,66 66,66 133,28 66,66 499,91 30 

 

9º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

56 
Clínica Multidisciplinar 
da Criança 

PR 
ES 

33,33 0,00 0,00 66,66 0,00 99,99 
6 

57 Clínica Integrada V PR ES 0,00 0,00 0,00 133,28 0,00 133,28 8 

58 Eletiva II PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

59 
Estágio Extra-Muros 
Sistema Único de Saúde 

PR 
  

0,00 0,00 0,00 66,66 0,00 66,66 
4 

60 

Odontologia para 
Paciente com 
Necessidades Especiais 

PR   33,33 66,66 0,00 0,00 0,00 99,99 
6 

TOTAL 66,66 66,66 0,00 299,93 0,00 433,25 26 

 

 

10º Período 

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

61 Clínica Integrada VI PR ES 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 199,99 12 

62 

Clínica Multidisciplinar 
da Criança e do 
Adolescente 

PR 
ES 

0,00 0,00 0,00 66,66 0,00 66,66 4 

63 

Gestão e 
Empreendedorismo em 
Odontologia 

PR 
  

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

64 
Tópicos Integradores 
em Odontologia 

PR 
  

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

65 Projeto Integrador V PR   0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 83,30 5 

66 TCC II PR   33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 2 

TOTAL 99,99 0,00 0,00 266,65 83,30 449,94 27 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS          

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio     Total  

64 Inglês Instrumental PR   33,3 0 0 0   33,3 2 

65 Harmonização Orofacial PR   33,3 0 0 0   33,3 2 

66 Cirurgia Oral Maior PR   33,3 0 0 0   33,3 2 

67 
Fotografia em 
Odontologia PR   

33,3 0 0 0   33,3 2 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS                   

Ordem Disciplina TIPO INSTITUCIONAIS 
 Carga Horária  

Crédito 
 Teórica   Prática   On-line   Estágio   Extensão   Total  

  
Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS 

ON 
  

67 
0 0 0   67 4 

LEGENDA:  

ON ON-LINE 

PR PRESENCIAL 

ES ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

IA  INSTITUCIONAL POR ÁREA 

IE INSTITUCIONAL POR IES 

PI PROJETO INTEGRADOR 

 

 INTERNO  Carga Horária  

Total Crédito Período 

Online 

Projeto 
Integrador  Teórica   Prática  

 
Estágio  

 
Extensão  

 
Outros   AC  

Primeiro 166,64   166,65 116,65 0,00 0,00     449,94 27  

Segundo 149,97   99,97 133,32 0,00 66,66     449,92 27  

Terceiro 233,31   133,31 133,32 0,00 0,00     499,94 30  

Quarto 99,99   166,65 116,65 0,00 66,66     449,95 27  

Quinto 99,99   166,65 99,99 66,66 0,00     433,29 26  

Sexto 33,33   166,65 99,99 66,66 133,32     499,95 30  

Sétimo 99,99   133,32 33,33 133,28 66,66     466,58 28  

Oitavo 66,66   166,65 66,66 133,28 66,66     499,91 30  

Nono 0,00   66,66 66,66 299,93 0,00     433,25 26  

Décimo 0,00   99,99 0,00 266,65 83,30     449,94 27  

Total Geral 949,88   1366,50 866,57 966,46 483,26   166,66 4799,33 278  

Percentual da 
carga horária 

total 19,8% 0% 28% 18% 20,1% 10,1%   3% 100%   

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO Total 

Atividades Teóricas 2.316 

Atividades Práticas 867 

Estágio Supervisionado  966 

Atividades Complementares 150 

TOTAL GERAL   4.299 

 

Tempo mínimo de Integralização – 05 anos 

Tempo mínimo de Integralização – 10 anos 
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1.4.2 Ementário e bibliografias básica e complementar 

 

1º Período 

Disciplina: Anatomia Humana  

Carga Horária: 83,3 horas 

Ementa: Introdução à anatomia. Descrição dos aspectos morfológicos e anatomia 

macroscópica funcional dos sistemas orgânicos que incluem: Osteologia, Artrologia, 

Miologia, Sistema Circulatório, Sistema Linfático, Sistema Respiratório, Sistema Nervoso, 

Sistema Digestório, Sistema Urinário, Sistema Genital Masculino e Feminino. 

Bibliografia Básica 

D'ANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana: sistêmica e 

segmentar. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 757 p.  

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  

PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens (coord.). Sobotta: atlas de anatomia humana: 

quadros de músculos, articulações e nervos. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Bibliografia Complementar 

GILROY, Anne M.; et al. Atlas de Anatomia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732765/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 11 fev. 2020. 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R.; DALLEY, Arthur F. Fundamentos de Anatomia Clínica. 

4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2429-6/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00 

Acesso em: 11 fev. 2020. 

ROCHEN, Johannes W.; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia Humana: resumos em 

quadros e tabelas: vasos, nervos e músculos. 2ª ed. Barueri, SP: Manole, 2008. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454718/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 11 fev. 2020. 
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TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. – 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728867/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 11 fev. 2020. 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 14. ed. - Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734868/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 Aceso 

em: 11 fev. 2020. 

 

Disciplina: Bioquímica 

Carga Horária: 83,3 horas 

Ementa: Introdução à Bioquímica: noções gerais de Química Orgânica. Água, pH e tampões. 

Carboidratos: estrutura, classificação e função. Aminoácidos e proteínas: estrutura; níveis 

de organização e desnaturação. Enzimas: características; fatores que afetam a velocidade 

da reação; inibição da atividade enzimática. Lipídios: estrutura, classificação e funções. 

Integração metabólica. Metabolismo de carboidratos, aminoácido e lipídios. Importância da 

Bioquímica na Odontologia: bioquímica do dente e da saliva; bioquímica da cárie. 

Bibliografia Básica 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 5.ed. São Paulo: 

Artmed, 2011. 1273 p. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. 386 p 

CONN, E. E.; STUMPF, P. K. Introdução à bioquímica. 4 ed. São Paulo: E. Blucher, 2011. 

Bibliografia Complementar 

MAGALHAES, A. C.; OLIVEIRA, R. C.; BUZALAÍ, M. F. Bioquímica Básica e Bucal. Santos: 

Grupo Gen, 2017.  Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731089/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cov

er]>  Acesso em: 18 de fevereiro de 2019.CURY, J. A.; TENUTA, L. M. A.; TABCHOURY, C. 

P. M. Bioquímica oral. São Paulo: Artes Médicas, 2017. Disponível em:  
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702674/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

Acesso em: 18 de fevereiro de 2019. 

HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R.; PORTELLA, A. K. Bioquímica Ilustrada. 5.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2012. 533 p. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326917/cfi/0>. Acesso em: 18 de 

fevereiro de 2019. 

PINTO,  W. J. Bioquímica com correlações clínicas. Santos: Grupo Gen 2017. Disponível 

em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731478/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=co

ver]!   Acesso em: 16 de fevereiro de 2020. 

TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L; BERG, J. M. Bioquímica. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

1114 p. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-

2388-6/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!> Acesso em: 18 de fevereiro de 2019. 

                       

Disciplina: Citologia/Histologia 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Níveis de organização da estrutura biológica. Noções básicas de microscopia de 

luz e eletrônica. Teoria celular. Organização geral de células procarióticas e eucarióticas. 

Organização estrutural e funcional das células eucarióticas animais. Estrutura histológica, 

características e funções dos tecidos orgânicos. Noções de microscopia e técnica 

laboratorial histológica. Tecidos epiteliais, conjuntivos, adiposo, cartilaginoso, ósseo, 

nervoso e muscular. 

Bibliografia Básica 

ALBERTS, B, JOHNSON, A., LEWIS, J., RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. 2010. 

Biologia Molecular da Célula. 5ª ed., Ed., ARTMED, Porto Alegre. 

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013.                                                                                                                                                             

GARTNER,L.P. 7 HIATT,J.L.-Atlas de Histologia-1ª ed. Ed. Guanabara Koogan S/A-1993. 

322 p. 
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Bibliografia Complementar 

ALLEY, K.; MEELFI, R. Histologia e embriologia oral de Permar. São Paulo: Santos, 2010.                                                                                                                                                                               

BATH-BALOGH, M.; FEHRENBACH, M. J.; Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes 

e das Estruturas Orofaciais.3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

COOPER, G.M. 2007.A Célula: Uma Abordagem Molecular. 3a Ed. Artmed.                                                                                                                                                                                                         

CORMACK, D.H. - Histologia - R.J. Ed. Guanabara Koogan S/A - 1984. 388 p.                                                                                                                                                                                                       

KATCHBURIAN, E; ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015.     

ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J.; Bases da Biologia Celular e Molecular. 4ª ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012.                                                                                                                                               

 

Disciplina: Introdução à Odontologia e Biossegurança 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Trajetória histórica da Odontologia no Brasil e no mundo. Odontologia no contexto 

social contemporâneo e as tendências para o futuro. Equipe odontológica. Exercício ilícito 

da odontologia. Autarquias regulamentadoras da profissão (CFO e CRO). Conhecimento dos 

fundamentos e princípios da Ética e Bioética, bem como as implicações legais que norteiam 

o exercício profissional. Bioética na pesquisa. Dilemas éticos contemporâneos e 

profissionais. Código de Ética Odontológico.prático/laboratorial, serão fornecidos, aos 

alunos, a orientação e treinamento necessários ao exercício do exame, diagnóstico, 

planejamento terapêutico, instrumentação e manobras de reavaliação periodontal, 

baseando‐se nas características clínicas das doenças periodontais mais prevalentes. 

Bibliografia Básica 

ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

SILVA, A.S.F. col. Biossegurança em Odontologia e ambientes de saúde. São Paulo: Ícone, 

2009. 

BRASIL. Resolução n. 118/2012, de 1 de janeiro de 2012. Código de Ética Odontológica, 

Brasília, DF, jan 2012. 

 

Bibliografia Complementar 



36 
 

SILVA, R.H.A. Orientação Profissional para o cirurgião dentista: Ética e legislação. São 

Paulo: Santos, 2011. 

DARUGE E.; DARUGE JUNIOR, E.; FRANCESCHINI JUNIOR, L. Tratado de Odontologia 

Legal e Deontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

SILVA, M; ZIMMERMANN, R.D.; de PAULA, F.J. Deontologia Odontológica: ética e 

legislação. São Paulo: Editora Santos, 2011. 

VANRELL, J.P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. 

 

Disciplina: Fisiologia Humana 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Mecanismo de funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano, 

isoladamente e em conjunto. Princípios físicos dos sistemas biológicos e a biofísica da água, 

soluções e membranas. Funções normais de órgãos e sistemas humanos. Organização 

funcional do corpo humano e o controle do meio interno. Fisiologia das membranas. 

Excitação-contração da musculatura esquelética. Excitação e contração do músculo liso. 

Excitação rítmica do coração. Eletrocardiograma normal. Circulação sanguínea. Fisiologia 

respiratória. Sistema endócrino. Equilíbrio hidroeletrolítico. Líquidos corporais. Equilíbrio 

ácido-básico. Sistema nervoso. Sistema digestivo. Sistema endócrino. Funcionamento do 

Sistema Estomatognático. 

Bibliografia Básica 

COSTANZO, Linda. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

GUYTON, Arthur; HALL, John. Fisiologia Médica. Rio de janeiro: Elsevier, 2011. 

AIRES, Margarida.  Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

Bibliografia Complementar 

LANDOWNE, David. Fisiologia Celular. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana 

Editores,2007. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550078/cfi/6/2!/4/2@0:0> 

MOURÃO, Carlos. Fisiologia Essencial. 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2009-0/recent 
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DOUGLAS, Carlos. Tratado de Fisiologia Médica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006.<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1974-

2/cfi/4!/4/4@0.00:64.2> 

TORTORA, Gerard. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,2008. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713648/recent>  

TAMBELI, Claudia. Fisiologia Oral. 1ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702162/recent> 

JUNIOR, Oswaldo. Fisiologia Oral. 1ª ed. São Paulo. Ed. Santos, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0334-

0/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0943 

 

Disciplina: Atenção Primária à Saúde 

Carga Horária: 60 horas 

Ementa: Processo saúde doença como expressão das condições concretas de existência. 

Sistema Único de Saúde. Cuidado em Saúde: Integral, Humanizado e Multiprofissional ao 

Cidadão, Família, Comunidade e Profissionais de Saúde. Integralidade da atenção bucal. 

Níveis de Prevenção e Aplicação. Saúde Bucal Coletiva. Educação em Saúde. 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Ferreira, J. L., PERES, Aurélio, M., Jr., C., (coord.), O. Epidemiologia da Saúde 

Bucal - Série Fundamentos de Odontologia, 2. ed. São Paulo: Santos, 2018.  

ALMEIDA FILHO,N.; BARRETO,M.L. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, métodos, 

aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 699p.  

BUSS, P.M.; PELLEGRINI FILHO, A. A Saúde e seus determinantes sociais. PHYSIS: Rev. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n.1, p:77-93, 2007  

CAMPOS, G. W.; MINAYO, M. C.; AKERMAN, M.; JR, M.D. CARVALHO, Y. M. Tratado de 

Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. 871 p.  

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes 

de Atenção Odontológica. Artes médicas, São Paulo, 2013 

 

2º Período 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0334-0/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0943
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0334-0/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0943
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Disciplina: Anatomia de Cabeça e Pescoço 

Carga Horária: 83,3 horas 

Ementa: Anatomia da Cabeça e Pescoço. Ossos do crânio e da face, músculos, artérias, 

drenagem venosa e inervação motora e sensitiva da cabeça e pescoço. Cavidade nasal e 

seios paranasais, cavidade oral, faringe e laringe. Anatomia aplicada à odontologia, 

anestesiologia e propagação das infecções odontogênicas. 

 

Bibliografia Básica 

TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. Anatomia Aplicada à Odontologia. 2ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

LOGAN, B. M.; REYNOLDS, P. A.; HUTCHINGS, R. T. Atlas colorido de anatomia da cabeça 

e do pescoço de Mcminn. São Paulo: Artes Médicas, 2005.  

NETTER, F. H. Atlas de cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

Bibliografia Complementar 

TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. S. Anatomia Aplicada à Odontologia, 2 ed. 

Guanabara Koogan, 2008. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/boo 

ks/978-85-277-2047-2/. Acesso em: 15 jul. 2019.  

ALVES, N.; CÂNDIDO, P. L. Anatomia para o Curso de Odontologia Geral e Específica. 4ª 

ed. Rio de Janeiro: Editora Santos, 2019. Disponível em: https://integrada. 

minhabiblioteca.com .br/#/books/9788527730389/. Acesso em: 15 jul. 2019.  

HIATT, J. L.; GARTNER, L. P. Anatomia Cabeça & Pescoço. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2535-4/.  

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia Palpatória e Seus Aspectos Clínicos. Editora: Guanabara 

Koogan, 2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

1987-2/pageid/0> Acesso em: 15 jul. 2019.  

COSENZA, Ramon M. Fundamentos de Neuroanatomia. 4ª ed. Editora: Guanabara Koogan, 

2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2218-

6/pageid/0> Acesso em: 15 jul. 2019. 
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Disciplina: Anatomia Dental e Escultura 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudo da anatomia dos dentes, desenho e escultura. Generalidades sobre 

anatomia dental, estrutura dos dentes e suas características gerais. 

 

Bibliografia Básica 

TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. Anatomia aplicada à odontologia. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

BATH-BALOGH, M.; FEHRENBACH, M. J. Anatomia, histologia e embriologia dos dentes e 

das estruturas orofaciais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MADEIRA, M. C. Anatomia do Dente. 5ª ed. São Paulo: Sarvier, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

MONDELLI, José. Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,  2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731102> Acesso 

em: 17 set.2018. 

 

SILVA, Adriana Fernandes; LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora - do planejamento 

à execução. 1. ed. – Rio de Janeiro: Santos, 2016. 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728782> Acesso em: 17 

set.2018. 

 

TEIXEIRA, Lucilia Maria Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Sampaio. Anatomia 

Aplicada à Odontologia, 2ª edição. Editora: Guanabara Koogan, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2047-2/pageid/0> Acesso em: 

20 fev. 2018.  

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes – Coroa dental. 2ª ed. 

Santos, 2013. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0418-7> 

Acesso em: 17 set.2018. 
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VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes – Coroa dental. 3ª ed. 

Rio de Janeiro, 2018. < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733731> 

Acesso em: 17 set.2018. 

 

Disciplina: Histologia e Embriologia Buco-Dental 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudo da Embriologia Oral primitiva, Odontogênese, erupção dentária, reabsorção 

e exfoliação dentária.  Estudo histológico e histofisiológico de tecidos especializados que 

irão formar a face e cavidade bucal, tais como: tecidos dentários (esmalte, complexo dentina-

polpa, periodonto), mucosa oral, língua, tonsilas e nódulos linfáticos, glândulas salivares, 

seios paranasais e articulação têmporo-mandibular (ATM). 

Bibliografia Básica 

KATCHBURIAN E, ARANA V. Histologia e Embriologia Oral: Texto\Atlas\Correlações 

clínicas. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2012. 

MELFI RC, ALLEY KE. Embriologia e Histologia Oral de Permar. 10 ed. São Paulo: Ed. 

Santos. 2010.  

NANCI  A. TEN CATE: Histologia Oral. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2013. 

Bibliografia Complementar 

GARTNER, LP; HIATT, JL. Atlas colorido de Histologia. 6 ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2592-7/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]! Acesso em: 16 fev. 2018. 

KATCHBURIAN E, ARANA V. Histologia e Embriologia Oral: Texto\Atlas\Correlações 

clínicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732239/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

SADLER TW. Embriologia médica. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729178/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 16 fev. 2018. 
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PAWLINA W. ROSS: Histologia texto e atlas. 7 ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

2016.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729888/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

ROSS, MH; PAWLINA, W; BARNASH TA. Atlas de Histologia descritiva. Porto Alegre, RS: 

Artmed. 2012.  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327495/cfi/0!/4/4@0.00:15.2 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

Disciplina: Microbiologia e Imunologia para Odontologia 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudo integrado do sistema imune e dos agentes causadores - bactérias, fungos 

e vírus - das principais doenças infectoparasitárias de importância na Odontologia. 

Bibliografia Básica 

ABBAS, Abul K.,LICHTMAN, Andrew H., PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e Molecular. 8.ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

BOWEN, W. H., TABAK, L. A.. Cariologia para a Década de 90. São Paulo, Santos, 1995. 

JORGE, A.O.C. Microbiologia e Imunologia Oral.1 ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. 

MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

BROOKS, GF, et al. Microbiologia Médica. 26a edição. Artmed. 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553352/cfi/1!/4/4@0.00:64.7. 

Acesso em: 17/12/2019. 

DELVES, PJ, MARTIN, SJ, BURTON, DR, ROITT, IM. 12a edição. Guanabara Koogan. 

2011. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2225-

4/cfi/5!/4/4@0.00:0.00 . Acesso em:  17/12/2019. 
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ENGELKIRK, PG, DUBEN-ENGELKIRK, J. Microbiologia para as Ciências da Saúde. 9a 

edição. Guanabara Koogan. 2012. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2495-1/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=creditos.xhtml]. Acesso em:  17/12/2019. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701905/cfi/3!/4/4@0.00:0.00. 

Acesso em:  17/12/2019. 

LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. 13a edição. Porto Alegre: AMGH. 2016. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/cfi/1!/4/4@0.00:64.3. 

Acesso em:  17/12/2019. 

SPOLIDORIO, P, DUQUE, C. Microbiologia e Imunologia Geral e odontológica. Editora Artes 

Médicas, 2013. 

 

Disciplina: Patologia Geral 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Fundamentos de Patologia: conceito de doença; etiologia; patogenia; alterações 

estruturais, funcionais e moleculares. Mecanismos operativos de lesão e envelhecimento 

celular. Mecanismos operativos de distúrbios hemodinâmicos. Mecanismos operativos da 

fisiopatologia da inflamação e reparo tecidual. Alterações do crescimento celular. Neoplasia 

benigna e maligna. Etiopatogenia das neoplasias. Mecanismos operativos da carcinogênese 

experimental. 

Bibliografia Básica 

KUMAR, V. R. col. Robins&Cotran Patologia – bases patológicas das doenças. 7ª ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010.  

MONTENEGRO, M. R. Patologia de Processos Gerais. São Paulo: Atheneu, 2010.  

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

Bibliografia Complementar 

BRASILEIRO FILHO G. BOGLIOLO: Patologia Geral. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,  2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2338-1/cfi/0!/4/2@100:0.00 Acesso em: 16 fev. 2018. 

ELDER DE. LEVER: Histopatologia da pele. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  

2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2497-

5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover.xhtml]! Acesso em: 16 fev. 2018. 



43 
 

HANSEL DE, DINTZIS, RZ. Fundamentos de RUBIN: Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,  2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2491-3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=hansel]! Acesso em: 16 fev. 2018. 

REISNER H. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

SPERANDIO FF, GIUDICE FS. Atlas de Histopatologia Oral Básica. São Paulo: Ed.Santos, 

2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0172-

8/cfi/0!/4/2@100:0.00 Acesso em: 16 fev. 2018.BRASILEIRO FILHO G. BOGLIOLO: 

Patologia Geral. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2338-1/cfi/0!/4/2@100:0.00 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

ELDER DE. LEVER: Histopatologia da pele. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  

2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2497-

5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover.xhtml]! Acesso em: 16 fev. 2018. 

HANSEL DE, DINTZIS, RZ. Fundamentos de RUBIN: Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,  2007. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

277-2491-3/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=hansel]! Acesso em: 16 fev. 2018. 

REISNER H. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

SPERANDIO FF, GIUDICE FS. Atlas de Histopatologia Oral Básica. São Paulo: Ed.Santos, 

2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0172-

8/cfi/0!/4/2@100:0.00 Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

Disciplina: Projeto Integrador I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Monitorização dos hábitos de higiene bucal. Perfil epidemiológico da comunidade. 

Microbiota oral. Técnicas de escovação. 

Bibliografia Básica 
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GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

BOWEN, W. H., TABAK, L. A.. Cariologia para a Década de 90. São Paulo, Santos, 1995. 

JORGE, A.O.C. Microbiologia e Imunologia Oral.1 ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Carga Horária: horas 

Ementa: Noções de texto e de textualidade: leitura, análise, o texto e sua dimensão - 
relações internas e externas – intertextualidade, intencionalidade e situacionalidade; 
coerência e coesão. Coerência: interna e externa. Coesão: sinônimos e elipses; classes de 
palavras – pronomes demonstrativos e relativos; conjunções e suas especificidades 
semânticas e de uso: adversativas, concessivas, finais, conclusivas, causais e consecutivas. 
Tipologia Textual: descrição, narração, dissertação, argumentação e injunção. Produção de 
texto dissertativo-argumentativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. Análise de 
enunciados de questões dissertativas: verbos de comando. Gêneros textuais: artigos 
científicos, gráficos e infográficos, tabelas. Variação linguística. 
 

Bibliografia Básica 

CEGALLA, Domingos Paschal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova 
ortografia da língua portuguesa. 48ª ed. São Paulo: Nacional, 2008 
 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. 4ª ed. São Paulo: Ática, 
2003. 
 
VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Antonio Carvalho; ALMEIDA, Valeria Silva Rosa. Português básico: gramática, 
redação, texto. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466009/pageid/0>. Acesso em: 15 
fev. 2018. 
 
AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160972/pageid/0>. Acesso em: 15 
fev. 2018. 
 
BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 8ª ed. São 
Paulo: Método, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530975975/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=
cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Como escrever textos: gêneros e sequências 
textuais. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011135/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=
html01]!/4/2/2@0:0.00>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
 
SILVA, Alexsandro; Pessoa, Ana Cláudia; Lima, Ana. Ensino de gramática: reflexões sobre 
a língua portuguesa na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172414/pageid/0>. Acesso em: 15 
fev. 2018. 
 

 

3º Período 

Disciplina: Farmacologia Geral 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Princípios da Farmacologia. Fases da Farmacocinética (absorção, distribuição, 
biotransformação e excreção). Formas de administração. Farmacodinâmica (curvas dose-
resposta, conceitos de agonista, antagonista, eficácia, potencia, afinidade, alvos para ação 
das drogas, tipos de receptores). Mecanismos de interações medicamentosas de origem 
Farmacocinética e Farmacodinâmica. Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo 
(agonistas colinérgicos e adrenérgicos e seus respectivos antagonistas). Farmacologia do 
processo inflamatório e drogas antiinflamatórias, tais como glicocorticóides e 
antiinflamatórios não esteroidais. 
 

Bibliografia Básica 

GOODMAN, A. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 2006. 
 
KATZUNG, Bertram g. Farmacologia: básica & clínica. 9.ed. : Guanabara Koogan, 2006. 
991 p. ISBN: 85-277-1064-1. 
 
RANG et al. Farmacologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 904 p. ISBN: 85-352-1368-
6. 
 

Bibliografia Complementar 

FUCHES, F. D.; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica e terapêutica. 5. Ed. São Paulo: 
Grupo Gen. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731324>. Acesso em: 18 fev. 
2018. 
 
MARETHONSON, P. Farmacologia para a Clínica odontológica. São Paulo: Grupo Gen. 
Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2711-2>. 
Acesso em: 18 fev. 2018. 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731324
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2711-2
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SILVA, P. Farmacologia. 8. Ed. São Paulo: Grupo Gen. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2034-2> . Acesso em: 18 fev. 
2018.  
 
WANNMAKER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia Clínica para Dentistas. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan .Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2052-6>. Acesso em: 18 fev. 
2018. 
WHALEN, K.; FINKEL, R.; PANAVELIL, T. A. Farmacologia ilustrada. 6. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2016. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713235>. Acesso em: 18 fev. 
2018. 
 

 

Disciplina: Radiologia e Imaginologia Odontológica 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Introdução ao manejo dos aparelhos, filmes e radiações ionizantes, promovendo o 

ensino das técnicas radiográficas. Estudo da anatomia radiográfica normal dos dentes e do 

complexo maxilo-mandibular. Interpretação radiográfica de patologias. Introdução a outros 

exames de imagens: tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e outros. 

Bibliografia Básica 

WHITE, S.C; PHAROAH, M. J. Radiologia oral – Fundamento e interpretação – 7ª Ed. Rio de 

Janeiro. Elsevier, 2015. 

WHAITES, E. Princípios de radiologia odontológica - 4ª Ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2009. 

WATANABE, P.; ARITA, E. Imaginologia e Radiologia Odontológica. Elsevier, 2013 

Bibliografia Complementar 

CAVALCANTI, M. Tomografia Computadorizada Por Feixe Cônico. 2ª Ed. São Paulo. 

Santos, 2014. 

FREITAS, C. F. Imaginologia – Série Abeno. Porto Alegre, RS. Artes Médicas, 2014.  

NEVILLE, B. W; DAMM, D. D; ALLEN, C. M; BOUQUOT, J. E. Patologia Oral e Maxilofacial. 

Rio de Janeiro. Elsevier, 2008. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2034-2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713235
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FENYO-PEREIRA, M. Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e 

Imaginologia. São Paulo. Santos, 2013. 

 

 

Disciplina: Semiologia 

Carga Horária: 83,3 horas 

Ementa: Introdução à semiologia e propedêutica clínica. Relação profissional/paciente. 

Exame clínico e anamnese: aspectos gerais, objetivos, semiotécnica e elementos. 

Semiologia dos sintomas gerais. Exame físico: técnicas básicas e sinais vitais. Estruturação 

da ficha clínica e prontuário. Doenças sistêmicas e correlações com a prática odontológica. 

Emergências médicas na odontologia. 

Bibliografia Básica 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia Médica. 7ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

LOPEZ, Mario; MEDEIROS, J. Laurentys. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico 

clínico. São Paulo: Revinter, 2004. 

SWARTZ, Mark, H.. Tratado de Semiologia Médica. História e exame clínico Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, R M F. Tratado de Semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2636-

8/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 26 jan. 2020. 

ANDRIS, Deborah A. Semiologia - Bases para a Prática Assistencial. Editora/; Guanabara 

Koogan, 2006. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

2421-0/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=capa.xhtml]!/4/2/2@0:0> Acesso em: 26 jan. 2020. 

TEIXEIRA, Lucilia Maria Souza, REHER, Peter, REHER, Vanessa Sampaio. Anatomia 

Aplicada à Odontologia, 2ª edição. Editora: Guanabara Koogan, 2008. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2047-2/pageid/0> Acesso em: 

26 jan. 2020. 
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JUNQUEIRA, Lília. Anatomia Palpatória e Seus Aspectos Clínicos. Editora: Guanabara 

Koogan, 2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

1987-2/pageid/0> Acesso em: 26 jan. 2020. 

COSENZA, Ramon M. Fundamentos de Neuroanatomia, 4ª edição. Editora: Guanabara 

Koogan, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

2218-6/pageid/0> Acesso em: 26 jan. 2020. 

 

Disciplina: Oclusão e Articulação Têmporomandibular 

Carga Horária: 83,3 horas 

Ementa: Conhecimentos básicos e os princípios fundamentais da oclusão dentária. 

Introdução ao estudo da oclusão. Sistema estomatognático. Anatomia funcional da ATM. 

Posições e movimentos mandibulares básicos. Moldagem. Articuladores Semi Ajustáveis. 

Introdução às Desordens Temporomandibulares. 

Bibliografia Básica 

ANUSAVICE, Kenneth J; SHEN, Chiayi; RAWLS, H. Ralph. Phillips: materiais dentários. 12. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  

OKESON, Jeffrey. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 6. ed. São 

Paulo: Elsevier, 2008.   

TEIXEIRA, Lucila M.S.; REHER, Peter; REHER, Vanessa G.S. Anatomia aplicada à 

odontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

Bibliografia Complementar 

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora: 

fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: Santos, 2010. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0307-4>. Acesso em: 19 

set. 2018.   

BIASOTTO-GONZALEZ, Daniela Aparecida. Abordagem interdisciplinar das disfunções 

temporomandibulares. São Paulo: Manole, 2005. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454701>. Acesso em: 19 set. 

2018.    

FERNANDES NETO, Alfredo Julio; NEVES, Flávio Domingues das; SIMAMOTO JUNIOR, 

Paulo Cézar. Oclusão: parte clínica. 1. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Disponível em: 



49 
 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702049>. Acesso em: 19 set. 

2018.   

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. 2. ed. Rio de Janeiro: Santos, 

2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731102>. 

Acesso em: 19 set. 2018.   

PEGORARO, Luiz Fernando. Fundamentos de prótese fixa. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702469>. Acesso 

em: 19 set. 2018. 

 

Disciplina: Materiais Dentários 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Conhecimentos básicos e princípios fundamentais dos materiais odontológicos. 

Introdução aos materiais odontológicos. Características e propriedades dos materiais 

restauradores, preventivos e acessórios. Técnicas de manipulação dos cimentos 

odontológicos e dos materiais de moldagem. Relação dos materiais com as demais 

disciplinas da odontologia.  

Bibliografia Básica 

ANUSAVICE, Kenneth. J. Phillips Materiais Dentários. 12a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012.  

BARATIERI, Luiz, N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas. São Paulo: 

Santos,2010.                                                                                                                                                                                  

LOGUERCIO, Alessandro D. Materiais Dentários Restauradores Diretos – dos Fundamentos 

à Aplicação Clínica. 1a ed. São Paulo: Santos, 2007. 

Bibliografia Complementar 

CHAIN, Marcelo C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas Ltda., 2013. Disponível 

em: <https:// integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702063/pageid/2>. Acesso 

em: 19 fev. 2018.  

CONCEIÇÃO, Ewerton N. Dentística – Saúde e Estética, 2a ed. ArtMed. 2011. Disponível 

em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536323817/pageid/12>. Acesso 

em 19 fev. 2018 
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MONDELLI, José. Fundamentos de Dentística Operatória.2a ed. Santos, 01/2017.Disponível 

em:<https:// 

integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731102/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/

4/2/2@0:25.8>. Acesso em: 19 fev. 2018.  

  

OLIVEIRA, Adelmir S. Materiais Dentários Protéticos. 1a ed. São Paulo: Érica, 2014. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521077/pageid/0>. Acesso em: 19 

fev. 2018.  

  

PEREIRA, José C., NETTO, Camillo A., GONÇALVES, Alencar. Dentística: Uma Abordagem 

Multidisciplinar. São Paulo: Artes Médicas, 2014.Disponível em:  

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702247/pageid/10>. Acesso em: 

19 fev. 2018.  

  

Disciplina: Metodologia Científica 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica relativos às pesquisas 
acadêmicas: conhecimento científico, método científico e pesquisa científica. Trabalhos 
Científicos: resumo, resenha, fichamento, projeto, artigo científico, monografia e seminário. 
Normas de formatação de trabalhos científicos de acordo com os padrões da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Plágio na pesquisa. 
 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, J. M.; SOUZA, H. P. O que é e como fazer um artigo científico. São João del-
Rei: IPTAN, 2016. 
 
CERVO,  A. L.; BERVIAN,  P. A.  Metodologia científica. 5. ed.  São Paulo:  Prentice Hall,  
2009. 
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1985. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=
cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 
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DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 
Saraiva, 2007. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502148079/pageid/0>. Acesso em: 
07 fev. 2018. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 8 ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010770/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=
body001]!/4/2/4@0:0.00>. Acesso em: 07 fev. 2018. 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=
cover]!/4/2/2@0:0>. Acesso em: 07 fev. 2018. 
 
SANTOS, João Almeida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica, 2ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522112661/pageid/0>. Acesso em: 07 

fev. 2018. 

 

4º Período 

Disciplina: Anestesiologia e Terapêutica Medicamentosa 

Carga Horária: 50 horas 

Ementa: Neurofisiologia e eletrofisiologia da condução nervosa. Definição dos conceitos e 

propriedades ideais da anestesiologia local. Anatomia relacionada à anestesiologia, sinais e 

sintomas relacionados à inervação da cavidade oral através dos ramos do nervo trigêmeo. 

Técnicas anestésicas paraperióstica, submucosa, bloqueio de campo, pericementária, 

intrapulpar e intraóssea. Estudos das bases anestésicas utilizadas na odontologia, 

indicações de uso de cada droga e cálculo das concentrações seguras para cada paciente.  

Fatores de risco relacionados a anestesiologia, complicações trans e pós-anestésicas e 

conduta indicada para cada intercorrência. 

Bibliografia Básica 

MALAMED, Stanley F. Manual de Anestesia Local. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa. Anatomia Aplicada à 

Odontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

NETTER Frank Henry. Atlas de cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Eduardo Dias. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3ed. São Paulo: 

Artes Médicas, 2014. 

WANNMACHER, Lenita; FERREIRA, Maria Beatriz Cardoso. Farmacologia clínica para 

dentistas. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

PRADO, Roberto; SALIM, Martha; BRAVIM, Bianca. Anestesia local e geral na prática 

odontológica. Editora Rubio, 2014 

ROSSI, Marcelle Alvarez. Anatomia craniofacial aplicada a odontologia. 2ed. Rio de Janeiro: 

Editora Santos, 2017   LOGAN, Bari M; REYNOLDS, Patrícia A; HUTCHINGS, Ralph T. Atlas 

colorido de anatomia da cabeça e do pescoço de Mcminn. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 

 

Disciplina: Patologia Bucal e Estomatologia 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Conteúdo teórico relacionado às lesões fundamentais da mucosa oral, e a sua 

classificação de acordo com as características clínicas. Patologias que afetam o complexo 

maxilo-mandibular, como: lesões inflamatórias associadas ao órgão dentário, cistos dos 

maxilares e do pescoço, neoplasias, lesões fibro-ósseas e tumores odontogênicos. 

Manifestaçôes bucais de doenças sistêmicas, infecciosas, processos proliferativos não 

neoplásicos, doenças das glândulas salivares, lesões linfóides, doenças metabólicas e 

genéticas. Estudo da Semiotécnica, exames complementares laboratoriais, imaginológicos 

e princípios do tratamento oncológico. Discussão de casos clínicos. 

 

Bibliografia Básica 

NEVILLE BW, DAMM DD, ALLEN CM, BOUQUOT JE. Patologia Oral e Maxilofacial. 3 ed. 

Rio de janeiro: Elsevier, 2009. 

 

REGEZI JÁ, SCIUBBA JJ, POGREL MA. Atlas de Patologia Oral e Maxilofacial. Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 

REGEZI JÁ, SCIUBBA JJ, JORDAN RCK. Patologia Oral: correlações clinicopatológicas. 6 

ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2013. 
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Bibliografia Complementar 

ALMEIDA OP. Patologia Oral - Série Abeno. São Paulo: Artes Médicas, 2016. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702612/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

ELDER DE. LEVER: Histopatologia da pele. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  

2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2497-

5/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover.xhtml]! Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

KIGNEL S. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 2 ed. São Paulo: 

Ed.Santos, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

412-0417-0/cfi/5!/4/4@0.00:11.4 Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

MARCUCCI G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 2 ed. São Paulo: Ed.Santos, 

2014. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2651-

1/cfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]! Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

SPERANDIO FF, GIUDICE FS. Atlas de Histopatologia Oral Básica. São Paulo: Ed.Santos, 

2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0172-

8/cfi/0!/4/2@100:0.00 Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

Disciplina: Dentística 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Abordar a diagnóstico e tratamento das lesões de cárie e os fatores envolvidos no 

processo e tratamento das mesmas. Nomeclatura e classificação das cavidades. 

Instrumentais odontológicos. Princípios gerais do preparo cavitário, isolamento do campo 

opertório, restauraçoes e preparo para restuaraçoes Classe i e II de resina e amálgama, 

Proteção pulpar, fotopolimerização. 

Bibliografia Básica 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  



54 
 

BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Santos, 

2015. v.2. 761 p. ISBN 978-85-7288-822-6.  

Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 350 

p. ISBN 978-85-277-3093-8.   

Bibliografia Complementar 

CONCEIÇÃO, EM. Dentística - Saúde e Estética - 3 ed., São Paulo: Quintessence editora 

(2018); 

MASIOLI, MA, et al . Odontologia restauradora de A a Z- Florianópolis Editora Ponto, 2012; 

REIS & MARSON - Materiais Dentários em Odontologia Restauradora Estética 

Contemporânea - São Paulo: Quintessence, 2019. 

 

Disciplina: Periodontia 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Introdução ao estudo da anatomia dos tecidos periodontais e do processo saúde-

doença periodontal a partir dos aspectos epidemiológicos e etiopatogênicos, assim como a 

classificação das doenças periodontais. Dessa forma, desenvolver conceitos biológicos que 

sejam adequados ao diagnóstico e ao planejamento terapêutico desse processo patológico. 

Além disso, o aluno será capacitado a elaborar um plano de tratamento e identificar os 

recursos necessários ao cumprimento destes objetivos. 

Bibliografia Básica 

LINDHE, J. & LANG, N. P. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 6ªed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015; 

NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; KLOKKEVOLD, P.R. Carranza-Periodontia Clínica. 12ª ed. 

Rio de janeiro: Elsevier, 2016; 

WOLF, H. F. et al.  Livro Periodontia 3ª ed. - Artes Médicas, 2006. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, E.B.S.; GRISI D.C. Periodontia no Contexto Interdisciplinar, Integrando as Melhores 

Práticas. Ed. Napoleão, 2015 

 

Disciplina: Saúde Coletiva 
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Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Saúde coletiva e seus desdobramentos teóricos e práticos. Saúde, Cidadania e 
Cultura. Estado de saúde da população, sistema de atenção em saúde e práticas 
assistenciais formais e informais. Processo de Trabalho em Saúde. Processo saúde doença 
como expressão das condições concretas de existência. Reforma Sanitária Brasileira. 
Sistema Único de Saúde. Estratégia Saúde da Família. Cuidado em Saúde: Integral, 
Humanizado e Multiprofissional ao Cidadão, Família, Comunidade e Profissionais de Saúde. 
Integralidade da atenção bucal. Níveis de Prevenção e Aplicação. Saúde Bucal Coletiva 
Educação em Saúde.  
 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Ferreira, J. L., PERES, Aurélio, M., Jr., C., (coord.), O. Epidemiologia da Saúde 

Bucal - Série Fundamentos de Odontologia, 2. ed. São Paulo: Santos, 2018.  

ALMEIDA FILHO,N.; BARRETO,M.L. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, métodos, 

aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 699p.  

BUSS, P.M.; PELLEGRINI FILHO, A. A Saúde e seus determinantes sociais. PHYSIS: Rev. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n.1, p:77-93, 2007  

CAMPOS, G. W.; MINAYO, M. C.; AKERMAN, M.; JR, M.D. CARVALHO, Y. M. Tratado de 

Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. 871 p.  

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes 

de Atenção Odontológica. Artes médicas, São Paulo, 2013 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Projeto SBBrasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – Resultados Principais. 

Brasília: Ministério da Saúde/Coordenação de Nacional de Saúde Bucal, 2011. Disponível 

em: http://189.28.128.100/dab/docs/geral/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf.  

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da Política Nacional de Saúde 

Bucal. Brasília, 2004. (disponível em: saúde.gov.br/bucal )  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 599/GM de 23 de março de 2006. Define a 

implantação de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Laboratórios Regionais de 

Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu 

credenciamento. Brasília, 2006. Disponível em: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-600.htm.  
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DIAS, C. R. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o cotidiano da prevenção. 2.ed. 

São Paulo: Santos. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

412-0063-9/cfi/4!/4/4@0.00:31.4  

FERREIRA, Maria Angela Fernandes; RONCALLI, Angelo Giuseppe; LIMA, Kenio Costa 

(Orgs.). Saúde bucal coletiva: conhecer para atuar. Natal: EDUFRN, 2004. 300p.  

GOES, Paulo Sávio Angeiras de. Gestão da prática em saúde bucal. Porto Alegre ArtMed 

2014  

KRINGER, L.; MOYSÉS, S.; MOYSÉS, S.(2013). Saúde Coletiva: métodos preventivos para 

doenças bucais. Artes Medicas; São Paulo. Disponível em: 

<https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/#books/97885367001981/cfi/1!/4/4@0.00:49.4> 

 

Disciplina: Projeto Integrador II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Biossegurança na prática clínica. Substâncias e materiais para desinfecção de 

superfície. Artigos críticos e semi críticos. Contaminação na prática odontológica. Infecção 

cruzada. 

Bibliografia Básica 

ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

SILVA, A.S.F. col. Biossegurança em Odontologia e ambientes de saúde. São Paulo: Ícone, 

2009. 

SWARTZ, Mark, H.. Tratado de Semiologia Médica. História e exame clínico Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015. 

Disciplina: Psicologia Aplicada à Saúde 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Psicologia como área de conhecimento. A Psicologia interagindo com a questão da 

saúde. Conceitos e problemáticas básicas da psicologia. Problematização dos aspectos 

teóricos mais relevantes na construção do conhecimento em Psicologia. Aspectos psíquicos 

do comportamento humano. 

Bibliografia Básica 
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ANGERAMI-CAMON, V. A. O doente, a psicologia e o hospital. São Paulo: Pioneira, 1998. 

BOCK, A. M. B. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. São Paulo: 

Saraiva, 1989. CAMPOS, T. C. P. Psicologia hospitalar. São Paulo: EPU, 1997 

 

 

5º Período 

Disciplina: Dentística Avançada 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Clareamento de dentes vitais e não vitais - indicaçoes e técnicas / Microabrasão do 

esmalte / Retentores intrarradiculares / Restauracoes indiretas / atendimento clínico 

integrado em Dentística / Problematização interdiscplinar 

Bibliografia Básica 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Santos, 

2015. v.1. 761 p. ISBN 978-85-7288-822-6. 

BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Santos, 

2015. v.2. 761 p. ISBN 978-85-7288-822-6.  

Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 350 

p. ISBN 978-85-277-3093-8. 

Bibliografia Complementar 

 

Disciplina: Periodontia Avançada 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Doenças Periodontais. Plano de Tratamento Periodontal. Trauma de oclusão. Nova 
Classificação das Doenças Periodontais. Doença Periodontal e Saúde Sistêmica. Fase 
sistêmica do Tratamento. Tratamento Periodontal de Suporte. Urgências Periodontais. 
Anatomia cirúrgica das áreas periodontais. Princípios gerais para cirurgia periodontal. 
Indicações e contra-indicações para acesso cirúrgico 
 
Bibliografia Básica 
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LINDHE, J. & LANG, N. P. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 6ªed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015; 

NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; KLOKKEVOLD, P.R. Carranza-Periodontia Clínica. 12ª ed. 

Rio de janeiro: Elsevier, 2016; 

WOLF, H. F. et al.  Livro Periodontia 3ª ed. - Artes Médicas, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

NEWMAN, M. G. Carranza Periodontia Clínica. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. 

9788595155916. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155916/. Acesso em: 03 Aug 

2020.  

JAN, L.N.P. L. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 6ª edição. [Digite o Local 

da Editora]: Grupo GEN, 2018. 9788527733052. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733052/. Accesso em: 03 Aug 

2020. 

 KUSCHENBECKER, O.R.V.R. C. Periodontia Laboratorial e Clínica. [Digite o Local da 

Editora]: Grupo A, 2013. 9788536702025. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702025/. Accesso em: 03 Aug 

2020 

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia Palpatória e Seus Aspectos Clínicos. Editora: Guanabara 

Koogan, 2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

1987-2/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

KIGNEL S. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 2 ed. São Paulo: 

Ed.Santos, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

412-0417-0/cfi/5!/4/4@0.00:11.4 Acesso em: 16 fev. 2018. 

 

 

Disciplina: Endodontia 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Lesões inflamatórias para diagnóstico diferencial de lesões perirradiculares com 

origem endodôntica. Microbiologia presente no processo patológica intrarradicular, bem 
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como anomalias anatômicas da cavidade pulpar. Acidentes e complicações que podem 

ocorrer durante a terapia endodôntica. Técnicas diagnósticas e de anestesia em Endodontia. 

Preparação para o tratamento endodôntico e aplicação das etapas operatórias com ênfase 

para clínica odontológica.ntrodução a Endodontia. Abordagem de aspectos morfológicos, 

fisiológicos e patológicos relacionados ao complexo dentinho-pulpar. Preparação para o 

tratamento endodôntico envolvendo conceitos de esterilização, desinfecção, anestesia e 

isolamento absoluto em endodontia. Anatomia e morfologia da cavidade pulpar nos grupos 

dentários. Princípios da terapia endodôntica como: acesso coronário, localização, preparo 

químico-mecânico, obturação do sistema de canais radiculares e medicação intracanal. 

Bibliografia Básica 

HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H. Cohen caminhos da polpa. 11.ed.. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2017. 1105 p. ISBN 978-85-352-6891-1.  

LOPES, H.; SIQUEIRA JR. Endodontia: biologia e técnica 4. ed. /, José Freitas–– Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. il. 

WHITE, Stuart C.; PHAROAH, Michael J. Radiologia oral : princípios e interpretação. 7.ed.. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 679 p. ISBN 978-85-352-7841-5. 

Bibliografia Complementar 

SANTOS, Nívia Cristina Moreira. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica, 2014. 

ISBN 978-85-365-1095-8; 

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart Sampaio. 

Anatomia aplicada à odontologia. 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 433 p. 

ISBN 978-85-277-1434-1. 

MELFI, Rudy C.; ALLEY, Keith E. Embriologia e histologia oral de permar: Manual para 

estudantes de odontologia. 10.ed.. São Paulo: Santos, 2010. 297 p. ISBN 978-85-7288-445-

7. 

NEVILLE, Brad W. Patologia oral & maxilofacial. 3.ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 972 

p. ISBN 978-85-352-3089-5. 

ANDRADE, Eduardo Dias. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3.ed.. São Paulo: 

Artmed, 2014. 238 p. ISBN 978-85-367-0213-1. 

 

Disciplina: Cirurgia Bucal 
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Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estudos das indicações de exodontias. Técnica de exodontia via alveolar. Técnica 

de exodontia via não alveolar. Princípios do retalho e suas principais indicações. 

Complicações trans e pós-operatórias em exodontia. Ostectomia e tratamento dos alvéolos 

pós exodontia. Síntese dos tecidos e técnicas de sutura. Preservação alveolar nas 

exodontias. Complicações trans e pós-operatórias em exodontia. Protocolo para exodontia 

nas clínicas do CEM. Orientações e cuidados pós-operatórios. Instrumental e material para 

exodontia, assepsia adequada das mãos, montagem da mesa cirúrgica, preparo do paciente 

e campo operatório.  Aulas práticas de laboratório – odontosecção, incisões e suturas. 

Seminários científicos com os temas mais relevantes. 

Bibliografia Básica 

ELLIS III, Edward. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 6ed. Rio de Janeiro, 2015. 

MALAMED, Stanley F. Manual de Anestesia Local. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013  

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa. Anatomia Aplicada à 

Odontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

MALAMED, Stanley F. Manual de Anestesia Local. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 

Bibliografia Complementar 

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia Palpatória e Seus Aspectos Clínicos. Editora: Guanabara 

Koogan, 2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

1987-2/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

COSENZA, Ramon M. Fundamentos de Neuroanatomia, 4ª edição. Editora: Guanabara 

Koogan, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

2218-6/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia Aplicada, 3ª edição. Editora: Guanabara Koogan, 

2011. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2074-

8/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

CARNEIRO, Antonio Fernando; VALVERDE FILHO, João; AULER JUNIOR, José Costa; 

IMBELLONI, Luiz E. Anestesia Regional: Princípios e Prática. Editora: Manole, 2010. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454725/pageid/117> Acesso em: 

20 fev. 2018. 
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Disciplina: Suporte Básico de Vida 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Fundamentos teóricos e práticos sobre o manejo e atendimento ao paciente em 

situações de urgência e/ou emergência que possam acontecer no consultório odontológico 

e em situações do cotidiano. 

Bibliografia Básica 

CANETTI, M.D. et. At. Manual Básico de Socorro de Emergência. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 

2007. 

KAWAMOTO, E.E. Acidentes: como socorrer e prevenir. São Paulo: Editora Pedagógica e 

Universitária Ltda., 2008. 

PIRES, M.T.B.; SIZENANDO, V.S. Manual de Urgências em Pronto-Socorro. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Bibliografia Complementar 

American Heart Association. Destaques da American Heart Association 2015. Atualização 

das diretrizes de RCP e ACE. Versão em português. AHA [Internet]. 2015. Disponível em: 

<https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-

Highlights-Portuguese.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2019. 

ANDRADE, E.D.; RANALI, J. Emergências Médicas em Odontologia. 3ª ed. São Paulo: Artes 

Médicas, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701561/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 30 jan. 2019. 

MARTINS, H.S. et al. Emergências clínicas – Abordagem Prática. 10. ed. rev. e atual. 

Barueri, SP: Manole, 2015. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520446980/pageid/0>. Acesso em 29 

jan. 2019. 

QUILICI, A.P., TIMERMAN, S. Suporte básico de vida: primeiro atendimento na emergência 

para profissionais da saúde. Barueri, SP: Manole, 2011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444924/paiged/0>. Acesso em 28 

jan. 2019. 
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RIBEIRO, F.J.B. Emergências Médicas e Suporte Básico de Vida em Odontologia (Além do 

Básico). São Paulo: Livraria Santos Editora, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0386-9/cfi/6/2!/4/2/2@0:0>. 

Acesso em: 29 jan. 2019. 

 

Disciplina: Clínica Integrada I 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Abordar a diagnóstico e tratamento das lesões de cárie e lesões cervicais não-

cariosas, bem como a realização de procedimentos restauradores e preparo básico 

periodontal, baseado em evidências científicas, na perspectiva do desenvolvimento e 

homeostase no contexto bio-psico-social. Orientar sobre elaboração de planos de 

tratamento, realização e interpretação de exames complementares e execução de 

procedimentos odontológicos na clínica integrada de atenção básica, com atuação das áreas 

de Dentística, Endodontia, Cirurgia e Periodontia. 

Bibliografia Básica 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória. 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Santos, 

2015. v.2. 761 p. ISBN 978-85-7288-822-6.  

HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H. Cohen caminhos da polpa. 11.ed.. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2017. 1105 p. ISBN 978-85-352-6891-1. 

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes: coroa dental. 2.ed.. 

São Paulo: Santos, 2015. 129 p. ISBN 978-85-412-0281-7. 

LOPES, H.; SIQUEIRA JR. Endodontia: biologia e técnica 4. ed. /, José Freitas–– Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015. 

LINDHE, J. & LANG, N. P. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 6ªed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015 

NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; KLOKKEVOLD, P.R. Carranza-Periodontia Clínica. 12ª ed. 

Rio de janeiro: Elsevier, 2016 

TELLES,D. Prótese total convencional. São Paulo: Santos,2011. 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral. São 

Paulo: Artes Médicas, 2013. 2a edição. 
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Bibliografia Complementar 

SANTOS, Nívia Cristina Moreira. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica, 2014. 

ISBN 978-85-365-1095-8; 

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart Sampaio. 

Anatomia aplicada à odontologia. 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 433 p. 

ISBN 978-85-277-1434-1. 

MELFI, Rudy C.; ALLEY, Keith E. Embriologia e histologia oral de permar: Manual para 

estudantes de odontologia. 10.ed.. São Paulo: Santos, 2010. 297 p. ISBN 978-85-7288-445-

7. 

NEVILLE, Brad W. Patologia oral & maxilofacial. 3.ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 972 

p. ISBN 978-85-352-3089-5. 

ANDRADE, Eduardo Dias. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3.ed.. São Paulo: 

Artmed, 2014. 238 p. ISBN 978-85-367-0213-1.                

CONCEIÇÃO, EM. Dentística - Saúde e Estética - 3 ed., São Paulo: Quintessence editora 

(2018)/MASIOLI,. 

REIS & MARSON - Materiais Dentários em Odontologia Restauradora Estética 

Contemporânea - São Paulo: Quintessence, 2019 

 

Disciplina: Ética e Bioética em Saúde 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Ética na experimentação clínica. Ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 

Ética em pesquisas com animais. Bioética e Odontologia. Políticas de biossegurança. 

Normas e medidas de biossegurança. Técnicas de Esterilização de Materiais. Conceitos de 

risco, risco biológico e biossegurança; riscos químicos, físicos, radioativos. Equipamentos 

de Proteção Individual. Biossegurança e doenças infectocontagiosas. Controle de infecção. 

Bibliografia Básica 

ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

SILVA, A.S.F. col. Biossegurança em Odontologia e ambientes de saúde. São Paulo: Ícone, 

2009 
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BRASIL. Resolução n. 118/2012, de 1 de janeiro de 2012. Código de Ética Odontológica, 

Brasília, DF, jan 2012. 

Bibliografia Complementar 

SILVA, R.H.A. Orientação Profissional para o cirurgião dentista: Ética e legislação. São 

Paulo: Santos, 2011. 

DARUGE E.; DARUGE JUNIOR, E.; FRANCESCHINI JUNIOR, L. Tratado de Odontologia 

Legal e Deontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

SILVA, M; ZIMMERMANN, R.D.; de PAULA, F.J. Deontologia Odontológica: ética e 

legislação. São Paulo: Editora Santos, 2011. 

VANRELL, J.P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. 

 

6º Período 

Disciplina: Endodontia Avançada  

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Revisar conceitos básicos à cerca do tratamento endodôntico. Anatomia interna de 

molares. Instrumentos endodônticos especiais de Ni-Ti mecanizados. Traumatismos 

dentários. Emergência e urgência em endodontia. Analgésicos em Endodontia. Antibióticos 

em Endodontia. Tratamento do fracasso endodôntico. 

Bibliografia Básica 

HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H. Cohen caminhos da polpa. 11.ed.. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2017. 1105 p. ISBN 978-85-352-6891-1.  

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes: coroa dental. 2.ed.. 

São Paulo: Santos, 2015. 129 p. ISBN 978-85-412-0281-7. 

LOPES, H.; SIQUEIRA JR. Endodontia: biologia e técnica 4. ed. /, José Freitas–– Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015 

Bibliografia Complementar 

SANTOS, Nívia Cristina Moreira. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica, 2014. 

ISBN 978-85-365-1095-8; 
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TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart Sampaio. 

Anatomia aplicada à odontologia. 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 433 p. 

ISBN 978-85-277-1434-1. 

MELFI, Rudy C.; ALLEY, Keith E. Embriologia e histologia oral de permar: Manual para 

estudantes de odontologia. 10.ed.. São Paulo: Santos, 2010. 297 p. ISBN 978-85-7288-445-

7. 

NEVILLE, Brad W. Patologia oral & maxilofacial. 3.ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 972 

p. ISBN 978-85-352-3089-5. 

ANDRADE, Eduardo Dias. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3.ed.. São Paulo: 

Artmed, 2014. 238 p. ISBN 978-85-367-0213-1. 

 

Disciplina: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Revisional das indicações de exodontias. Técnica de exodontia via alveolar. 

Técnica de exodontia via não alveolar. Princípios do retalho e suas principais indicações. 

Complicações trans e pós-operatórias em exodontia. Ostectomia e tratamento dos alvéolos 

pós exodontia. Síntese dos tecidos e técnicas de sutura. Preservação alveolar nas 

exodontias. Complicações trans e pós-operatórias em exodontia. Protocolo para exodontia 

nas clínicas do CEM. Orientações e cuidados pós-operatórios. Instrumental e material para 

exodontia, assepsia adequada das mãos, montagem da mesa cirúrgica, preparo do paciente 

e campo operatório. Diagnóstico, planejamento e execução de alguns procedimentos 

cirúrgicos de maior complexidade (dente inclusos, cistos, cirurgias do periápice, cirurgias 

pré-protéticas e lesões da cavidade oral) em ambiente ambulatorial. Introdução à 

Implantodontia. Princípios da osseointegração. Tratamento de superfície dos implantes. 

Macrogeometria dos implantes. Cirurgia dos dentes inclusos e impactados. Princípios 

básicos da traumatologia bucomaxilofacial. Conceitos de cirurgia ortognática. Conceitos de 

ortodontia no tracionamento dos dentes inclusos. 

Bibliografia Básica 

ELLIS III, Edward. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 6ed. Rio de Janeiro, 2015. 

MALAMED, Stanley F. Manual de Anestesia Local. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013  
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TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa. Anatomia Aplicada à 

Odontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

MALAMED, Stanley F. Manual de Anestesia Local. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 

Bibliografia Complementar 

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia Palpatória e Seus Aspectos Clínicos. Editora: Guanabara 

Koogan, 2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

1987-2/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

COSENZA, Ramon M. Fundamentos de Neuroanatomia, 4ª edição. Editora: Guanabara 

Koogan, 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

2218-6/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia Aplicada, 3ª edição. Editora: Guanabara Koogan, 

2011. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2074-

8/pageid/0> Acesso em: 20 fev. 2018. 

CARNEIRO, Antonio Fernando; VALVERDE FILHO, João; AULER JUNIOR, José Costa; 

IMBELLONI, Luiz E. Anestesia Regional: Princípios e Prática. Editora: Manole, 2010. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454725/pageid/117> Acesso em: 

20 fev. 2018. 

 

Disciplina: Implantodontia 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Histórico da implantodontia, Anatomia dos tecidos peri-implantares,  superfície e 

conexões protéticas dos implantes, técnica cirúrgica dos implantes, planejamento reverso 

(confecção de guias cirúrgicos) e planejamento por imagem (radiografia e tomografia), 

reabertura dos implantes, controle e manutenção dos implantes, complicações em 

implantodontia, cirurgias reconstrutivas em implantodontia, biomateriais, emergências e 

urgências em implantodontia. 

Bibliografia Básica 

DAVARPANAH, M., SZMUKLER, M., SERGE, K., et al. Manual de Implantodontia Clínica: 

Conceitos, Protocolos e Inovações. 2.ed. Porto Alegre: Artmed,2013. DINATO, J. C.; 
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POLIDO, W. D. Implantes osseointegrados: cirurgia e prótese. São Paulo: Artes Médicas, 

2004. MISH, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3 ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2008. 

 

Disciplina: Prótese Total 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Introdução à prótese total. Exame clínico do edêntulo total. Anatomia dos rebordos 

edêntulos, retenção e estabilidade em prótese total. Moldagens e modelos, placas bases e 

planos de orientação. Registros da oclusão em prótese total. Montagem em articulador, 

seleção de dentes artificiais. Ceroplastia, inclusão, acrilização, acabamento e polimento da 

prótese total. Ajuste oclusal em prótese total. Estética no paciente reabilitado com prótese 

total. Ajustes clínicos, controle e cuidados com a prótese total. Overdentures e próteses 

totais fixas. Próteses totais imediatas. Cirurgias pré-protética. 

 

Bibliografia Básica 

TURANO, J.C.; TURANO, L.M.; TURANO, M. V. B. Fundamentos de prótese total. São 

Paulo: Santos, 2019. 10ª edição.  

TELLES, D. Prótese total convencional. São Paulo: Santos, 2011.  

COSTA, S.C.; ROBOLLAL, J.; BRAZ, D.B.U. Descomplicando a prótese total. Editora 

Napoleão, 2017. 2ª edição. 

 

Bibliografia Complementar 

SALVADOR, M. C. G. et al. Manual de laboratório – prótese total. São Paulo, Santos 3ª 

edição, 2013. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0371-

5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0772) 

MARCHINI,L.; CUNHA,V.  P. P. Prótese Total Contemporânea na Reabilitação Bucal – 

Santos 2ª Ed. 2014. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0382-1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0) 

RUSSI, S.; ROCHA, E. P. Prótese Total e Prótese Parcial Removível - Série Abeno: 

Odontologia Essencial - Parte Clínica. Editora: Artes Médicas, Ano: 2015. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702520/cfi/0!/4/4@0.00:0.00) 
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CHAIN, M.C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2013.  

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702063/cfi/0!/4/4@0.00:0.00) 

VOLPATO, C.A.M.; GARBELOTTO, L.G.D; ZANI, I.M.; VASCONCELLOS, D.K. Próteses 

odontológicas: uma visão contemporânea – fundamentos e procedimentos. São Paulo: 

Santos, 2017.  

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0038-7/cfi/0!/4/4@0.00:0.00) 

 

Disciplina: Clínica Integrada II 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Abordar diagnóstico por imagem por tomografia computadorizada cone beam, na 

endodontia e periodontia, baseado em evidências científicas e demonstrando casos clínicos. 

Orientar sobre elaboração de planos de tratamento, realização e interpretação de exames 

complementares e execução de protocolos fotográficos associados a procedimentos 

odontológicos na clínica integrada de atenção básica, com atuação das áreas de Dentística, 

Periodontia, Oclusão, Endodontia e Cirurgia. Associação do trauma oclusal e suas 

consequências no periodonto de suporte. 

Bibliografia Básica 

MONDELLI, J. Fundamentos de dentística operatória. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. São Paulo: Santos, 

2015. v.2. 761 p. ISBN 978-85-7288-822-6.  

HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H. Cohen caminhos da polpa. 11.ed.. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2017. 1105 p. ISBN 978-85-352-6891-1. 

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia de dentes permanentes: coroa dental. 2.ed.. 

São Paulo: Santos, 2015. 129 p. ISBN 978-85-412-0281-7. 

LOPES, H.; SIQUEIRA JR. Endodontia: biologia e técnica 4. ed. /, José Freitas–– Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015; 

OKESON, Jeffrey P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 7.ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2013. 488 p. ISBN 978-85-352-6220-9.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702063/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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WHITE, Stuart C.; PHAROAH, Michael J. Radiologia oral : princípios e interpretação. 7.ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 679 p. ISBN 978-85-352-7841-5. 

Bibliografia Complementar 

PETER, R. Anatomia Aplicada à Odontologia. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2020. 

9788527736374. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527736374/. Accesso em: 03 Aug 

2020 

NEVILLE, Brad W. Patologia oral & maxilofacial. 3.ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 972 

p. ISBN 978-85-352-3089-5. 

ANDRADE, Eduardo Dias.Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3.ed.. São Paulo: 

Artmed, 2014. 238 p. ISBN 978-85-367-0213-1.  

CONCEIÇÃO, EM. Dentística - Saúde e Estética - 3 ed., São Paulo: Quintessence editora 

(2018); 

GUERRA, S.A.F.D.L. R. Dentística Restauradora - Do Planejamento à Execução. [Digite o 

Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. 9788527728782. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728782/. Accesso em: 03 Aug 

2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SOLEDADE, P.M.D.R. N. Endodontia - Princípios para Prática Clínica. [Digite o Local da 

Editora]: MedBook Editora, 2017. 9786557830437. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786557830437/. Accesso em: 03 Aug 

2020;  

FERNANDO, S.I.J.;. G. Endodontia. [Digite o Local da Editora]: Grupo A, 2011. 

9788536325149. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536325149/. Accesso em: 03 Aug 

2020;  

NEWMAN, M. G. Carranza Periodontia Clínica. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2016. 

9788595155916. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155916/. Acesso em: 03 Aug 

2020.  

JAN, L.N.P. L. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 6ª edição. [Digite o Local 

da Editora]: Grupo GEN, 2018. 9788527733052. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733052/. Accesso em: 03 Aug 

2020. 
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 KUSCHENBECKER, O.R.V.R. C. Periodontia Laboratorial e Clínica. [Digite o Local da 

Editora]: Grupo A, 2013. 9788536702025. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702025/. Accesso em: 03 Aug 

2020 

 

Disciplina: Saúde Coletiva II 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Saúde Bucal Coletiva. Processo saúde doença, determinantes sociais de saúde 

bucal. Políticas de Saúde Bucal no Brasil. Sistema Único de Saúde. Modelos de Atenção em 

Saúde Bucal. Processo de trabalho em Saúde Bucal. Humanização e integralidade da 

atenção bucal. Epidemiologia em saúde bucal; principais indicadores de saúde bucal. 

Panorama epidemiológico nacional e internacional dos problemas de saúde bucal.                                                                                      

Bibliografia Básica 

ANTUNES, Ferreira, J. L., PERES, Aurélio, M., Jr., C., (coord.), O. Epidemiologia da Saúde 

Bucal - Série Fundamentos de Odontologia, 2. ed. São Paulo: Santos, 2018.  

ALMEIDA FILHO,N.; BARRETO,M.L. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, métodos, 

aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 699p.  

BUSS, P.M.; PELLEGRINI FILHO, A. A Saúde e seus determinantes sociais. PHYSIS: Rev. 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n.1, p:77-93, 2007  

CAMPOS, G. W.; MINAYO, M. C.; AKERMAN, M.; JR, M.D. CARVALHO, Y. M. Tratado de 

Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. 871 p.  

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes 

de Atenção Odontológica. Artes médicas, São Paulo, 2013 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Projeto SBBrasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – Resultados Principais. 

Brasília: Ministério da Saúde/Coordenação de Nacional de Saúde Bucal, 2011. Disponível 

em: http://189.28.128.100/dab/docs/geral/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf.  

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da Política Nacional de Saúde 

Bucal. Brasília, 2004. (disponível em: saúde.gov.br/bucal )  

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 599/GM de 23 de março de 2006. Define a 

implantação de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Laboratórios Regionais de 
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Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelece critérios, normas e requisitos para seu 

credenciamento. Brasília, 2006. Disponível em: 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-600.htm.  

DIAS, C. R. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o cotidiano da prevenção. 2.ed. 

São Paulo: Santos. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-

412-0063-9/cfi/4!/4/4@0.00:31.4  

FERREIRA, Maria Angela Fernandes; RONCALLI, Angelo Giuseppe; LIMA, Kenio Costa 

(Orgs.). Saúde bucal coletiva: conhecer para atuar. Natal: EDUFRN, 2004. 300p.  

GOES, Paulo Sávio Angeiras de. Gestão da prática em saúde bucal. Porto Alegre ArtMed 

2014  

KRINGER, L.; MOYSÉS, S.; MOYSÉS, S.(2013). Saúde Coletiva: métodos preventivos para 

doenças bucais. Artes Medicas; São Paulo. Disponível em: 

<https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/#books/97885367001981/cfi/1!/4/4@0.00:49.4> 

 

Disciplina: Projeto Integrador III 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Células tronco. Banco de dentes humanos. Aproveitamento de dentes humanos. 

Pesquisa de células retiradas do tecido pulpar de dentes decíduos e permanentes. 

Bibliografia Básica 

ABBAS, Abul K.,LICHTMAN, Andrew H., PILLAI, Shiv. Imunologia Celular e Molecular. 8.ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

JORGE, A.O.C. Microbiologia e Imunologia Oral.1 ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. 

KATCHBURIAN E, ARANA V. Histologia e Embriologia Oral: Texto\Atlas\Correlações 

clínicas. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2012. 

 

Disciplina: Educação Ambiental e Sustentabilidade 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: População, Recursos Naturais e Poluição; Ecologia e Biodiversidade; Histórico da 

Área Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; Agenda 21; Saúde Coletiva e Meio 
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Ambiente; Gestão Ambiental Empresarial; Agricultura e Meio Ambiente; Os Princípios 

Ambientais e a Legislação Ambiental no Brasil; Resíduos Sólidos; Licenciamento Ambiental. 

Bibliografia Básica 

PHILIPPI JR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Manole, 2005. 
SEIFFERT, M. E. ISO 14001 Sistemas de gestão ambiental: implantação objetiva e 
econômica. São Paulo: Atlas, 2008. 
SZABÓ JR, A. M. Educação ambiental e gestão de resíduos. São Paulo: Rideel, 2011. 

Bibliografia Complementar 

MIHELCIC, James R.; ZIMMERMAN, Julie Beth. Engenharia ambiental: fundamentos, 
sustentabilidade eprojeto. Rio de Janeiro: LTC, 2012. disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2786-9/pageid/0>. Acesso em: 
16 fev. 2018. 
PEREIRA, Adriana Camargo. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. 
São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502151437/pageid/0>. Acesso em: 16 
fev. 2018. 
PHILIPPI JR., Arlindo; FREITAS, Vladimir Passos; SPÍNOLA, Ana Luiza Silva. Direito 
ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439241/pageid/0>. Acesso em: 16 
fev. 2018. 
REICHARDT, Klaus; TIMM, Luís Carlos. Água e sustentabilidade no sistema solo-planta-
atmosfera. São Paulo: Manole, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520446805/pageid/0>. Acesso em: 16 
fev. 2018. 
ROSA, André Henrique; FRACETO, F.; MOSCHINI-CARLOS, Viviane (Orgs.). Meio 
ambiente e sustentabilidade. São Paulo: Bookman, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701977/pageid/0>. Acesso em: 16 
fev. 2018. 
 

 

7º Período 

Disciplina: Epidemiologia e Bioestatística 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Abordar o método epidemiológico e suas aplicações na área de saúde 

enquanto um instrumento de avaliação das condições de saúde das populações, bem 

como direcionar e monitorar as intervenções cabíveis. Correlacionar os principais 

marcos teóricos da Epidemiologia Instrumental básica para o estudo dos agravos à 

saúde das populações humanas, analisando a distribuição, frequência e os fatores 
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determinantes dos problemas de saúde. Conceituar os métodos estatísticos para a 

resolução de questões de pesquisas quantitativas no âmbito da saúde.  

 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. Fundamentos de odontologia: epidemiologia da saúde 

bucal. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

ALMEIDA-FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia e Saúde: Fundamentos, Métodos, 

Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

MOORE, D. S.; NOTZ, W. I.; FLIGNER, M. A. A estatística básica e sua prática: 6ª edição. 

Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília / DF. 2009. 

Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf  

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde. Brasília / DF. 2017. Disponível 

em http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf  

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2004: uma análise da situação de saúde. Brasília 

/ DF. 2004. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/saude_brasil2004_capitulo1.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde ambiental: guia básico para a construção de 

indicadores. Brasília / DF. 2011. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_ambiental_guia_basico.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. Introdução à estatística espacial para a Saúde Pública. 

Brasília / DF. 2007. Disponível em 

http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/TEXTOS_CURSO_VIGILANCIA/capacita

cao_e_atualizacao_em_geoprocessamento_em_saude_3.pdf 

 

Disciplina: Clínica Integrada III 

Carga Horária: 133,3 horas 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/partes/saude_brasil2004_capitulo1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_ambiental_guia_basico.pdf
http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/TEXTOS_CURSO_VIGILANCIA/capacitacao_e_atualizacao_em_geoprocessamento_em_saude_3.pdf
http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/TEXTOS_CURSO_VIGILANCIA/capacitacao_e_atualizacao_em_geoprocessamento_em_saude_3.pdf
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Ementa: Fundamentos de periodontia. Inter-relação periodentística. Espaço biológico. Inter-

relação endoperio. Influência das doenças periodontais em condições sistêmicas. 

Planejamento cirúrgico. Situações de urgência. Endodontia. Doenças da polpa dentária e do 

periápice. Biopulpectomia e necropulpectomia. Proservação em endodontia. Farmacologia 

para a odontologia. Seminários clínicos: Aprendizado Baseado em Problema (ABP) - 

estudos de caso. Prática clínica supervisionada em complexidade crescente 

Bibliografia Básica 

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LEONARDO, M. R. Endodontia: tratamento de canais radiculares - princípios técnicos e 

biológicos. São Paulo: Artes Médicas, 2010.  

LINDHE, J.; LANG, N. P.; KARRING, T. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 

5. edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

Disciplina: Deontologia e Odontologia Legal 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Normativa e legislação em odontologia legal. Responsabilidade civil do cirurgião 

dentista em situação de emergência. Legislação odontológica. Ética e bioética aplicada ao 

paciente com necessidades especiais. 

Bibliografia Básica 

COUTO FILHO, A. F; SOUZA, A. P. Responsabilidade civil, médica e hospitalar: repertório 

jurisprudencial por especialidade médica; teoria da eleição procedimental; Iatrogenia. 2. ed. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2008.  

EISELE, R. L.; CAMPOS, M. L. B. Manual de medicina forense e odontologia legal. Curitiba: 

Juruá, 2003.  

SILVA, R. H. A. S. Orientação profissional para o cirurgião-dentista – ética e legislação. São 

Paulo: Santos. 2010. 

 

Disciplina: TCC I 

Carga Horária: 33,3 horas 
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Ementa: Elaboração do projeto final para o Trabalho Científico de Curso (TCC). Introdução 

ao TCC. Modelos de TCC. Contextualização do tema e problema de pesquisa. Ferramentas 

de busca científica. Objetivos gerais e específicos. Justificativa. Revisão teórica. 

Procedimentos metodológicos. Descrição e análise dos dados e interpretação dos 

resultados. Normas para publicação. Ética em pesquisa. 

Bibliografia Básica 

DEMO, P. Introdução à Metodologia da Ciência.  2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

MARTINS, G. A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão 

de curso. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

SOUZA, Heberth Paulo. Manual de normas de Vancouver para elaboraçãode trabalhos 

técnico-científicos na área da saúde. São João del-Rei: IPTAN, 2017. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese: Uma 

Abordagem Simples, Prática e Objetiva. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522491162/pageid/3>. Acesso em: 07 

fev. 2019. 

ANDRADE, Maria M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392/cfi/0!/4/4@0.00:65.6>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 

AQUINO, Italo Souza. Como ler artigos científicos. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160972/cfi/0!/4/4@0.00:13.9>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 

MARCONI, Marina Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. 8ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597012408/cfi/6/4!/4/2/2@0:0> . 

Acesso em: 14 de fev. 2018. 

MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de Artigos Científicos. São Paulo: 

Atlas, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001532/cfi/6/2!/4/2/2@0:28.7>. 

Acesso em: 14 fev. 2018. 
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Disciplina: Prótese Fixa 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Preparos dentários. Coroas provisórias. Núcleos intrarradiculares. Continuação do 

estudo teórico sobre Prótese Parcial Fixa: Moldagem e modelo de trabalho. Prova da 

estrutura metálica e seleção de cor. Ajuste funcional e estético. Cimentação. 

Bibliografia Básica 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral. São 

Paulo: Artes Médicas, 2013. 2ª edição. 

MEZZOMO, E.; SUZUKI, R.M. Reabilitação Oral Contemporânea. São Paulo: Santos, 2006. 

1ª edição. 

TURANO, J.C.; TURANO, L.M.; TURANO, M. V. B. Fundamentos de prótese total. São 

Paulo: Santos, 2019. 10ª edição.  

 

Bibliografia Complementar 

VOLPATO, C.A.M.; GARBELOTTO, L.G.D; ZANI, I.M.; VASCONCELLOS, D.K. Próteses 

odontológicas: uma visão contemporânea – fundamentos e procedimentos. São Paulo: 

Santos, 2017.  

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0038-7/cfi/0!/4/4@0.00:0.00) 

CHAIN, M.C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2013.  

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702063/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

SALVADOR, M. C. G. et al. Manual de laboratório – prótese total. São Paulo, Santos 3ª 

edição, 2013. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0371-

5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.0772) 

MARCHINI,L.; CUNHA,V.  P. P. Prótese Total Contemporânea na Reabilitação Bucal – 

Santos 2ª Ed. 2014. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0382-1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0) 

RUSSI, S.; ROCHA, E. P. Prótese Total e Prótese Parcial Removível - Série Abeno: 

Odontologia Essencial - Parte Clínica. Editora: Artes Médicas, Ano: 2015. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702520/cfi/0!/4/4@0.00:0.00) 
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Disciplina: Promoção de Saúde Bucal 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Cárie dental. Epidemiologia em odontologia. Abordagem preventiva e terapêutica 

da doença cárie. Higiene bucal. Práticas clinicas supervisionadas relacionadas à prevenção 

e promoção da saúde bucal. 

Bibliografia Básica 

ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. Fundamentos de Odontologia - Epidemiologia da Saúde 

Bucal. Guanabara Koogan, 2006. 470p.  

ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. São Paulo: Artes 

Médicas, 2005.  

IMPARATO, J. C. P.; RAGGIO, D. P.; MENDES, F. M. Selantes de Fossas e Fissuras. 

Quando, como e por quê? São Paulo: Santos. 2008. 

 

Disciplina: Marketing pessoal e profissional 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Conceitos, habilidades e papéis do Administrador. Abordagem Sistêmica da 

Administração. As funções da empresa (produção, marketing, recursos humanos, finanças 

e sistemas de informações). As funções do Administrador e o Processo Administrativo: 

(Planejamento, Organização, Direção e Controle). 

Bibliografia Básica 

ABENO. Gestão da prática em saúde bucal. São Paulo, 2014.  

CAPRONI, R. Valor agregado para consultórios e clinicas: como valorizar o profissional de 

saúde em um mercado cada vez mais saturado. 5a ed., Belo Horizonte, 2015  

KWASNICKA, E. L. Teoria geral de administração. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

8º Período 

Disciplina: Ortodontia 

Carga Horária: 99,9 horas 
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Ementa: Crescimento e desenvolvimento craniofacial. Desenvolvimento normal da oclusão. 

Etiologia, classificação e diagnóstico de maloclusões. Hábitos bucais deletérios. Prevenção 

e tratamento ortodôntico interceptativo. Introdução à cefalometria Análise de modelos. 

Biologia do movimento dentário. Noção de ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia 

fixa. Prática laboratorial para confecção de aparelhos removíveis. 

Bibliografia Básica 

Ferreira, Flávio Velini. Ortodontia: Diagnóstico e planejamento clínico.7a edição - São Paulo: 

Artes médicas, 2008;  

Madeira, Miguel Carlos; Rizzolo, Roelf J. Cruz. Anatomia do dente. 7a edição - São Paulo: 

Sarvier, 2014;  

Bath-Balogh, Mary; Fehrenbach, Margareth J. Anatomia, Histologia e Embriologia dos 

dentes e das estruturas orofaciais. 3a edição - Rio de Janerio: Elsevier, 2012. 

Bibliografia Complementar 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701783/cfi/0!/4/2@100:0.00              

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701868/cfi/0!/4/2@100:0.00                  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2713-5/cfi/6/2!/4/2/2@0:0                 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2579-8/cfi/6/2!/4/2/2@0:0                   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732451/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 

Disciplina: Odontopediatria 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Conhecimentos básicos e os princípios fundamentais da clínica infantil. Anamnese 

e exame clínico na odontopediatria. Introdução ao estudo da dentição 

decídua e mista. Manejo do comportamento infantil. Atividades preventivas. Diagnóstico e 

plano de tratamento para os diferentes tipos de lesões de 

cárie.Terapia medicamentosa infantil. Traumas na dentição decídua e mista. Cirurgia e 

técnicas restauradoras. Oclusopatias na primeira infância. 

Bibliografia Básica 

MAIA & PRIMO. Odontologia na Primeira Infância - 1ª ed. São Paulo: Santos, 2012. 
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CORREA, Maria, S.N.P. Conduta Clínica e Psicológica na Odontopediatria - 2ª ed. São 

Paulo: Santos,2013 

BARATIERI, Luiz, N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas. São Paulo: 

Santos, 2010. 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

 

Bibliografia Complementar 

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora: 

fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: Santos, 2010. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0307-4>. Acesso em: 19 

set. 2018. 

- CHAIN, Marcelo C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas Ltda., 2013. Disponível 

em: <https:// integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788536702063/pageid/2>. Acesso em: 19 fev. 2018. 

-CORRÊA, Maria Salete Nahás Pires; HADDAD, Aida Sabbagh (colab.). Sucesso no 

atendimento odontopediátrico: aspectos psicológicos. São Paulo: Santos, 

2002. 659 p. 

- CORRÊA, Maria Salete Nahás Pires; MARTINS, Ana Lídia Cuanponi Fernandes (colab.). 

Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos, 1999. 677 

p. 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

 

Disciplina: Clínica Integrada IV 

Carga Horária: 133,3 horas 

Ementa: Diagnóstico e plano de tratamento no processo saúde-doença. Princípios de 

oclusão em dentística. Restauração de dentes anteriores com resina composta. Lesões 

cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentinária. Clareamento dental. Fundamentos da 

periodontia. Etiopatogênia das doenças periodontais. Prevenção e tratamento da doença 
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periodontal. Fatores e indicadores de risco periodontais. Técnicas de anestesia regional em 

odontologia. Anestésicos locais. Planejamento cirúrgico. 

Bibliografia Básica 

CONCEIÇÃO, E. N. Dentística: saúde e estética. Porto Alegre: Artmed, 2007. LINDHE, J.; 

LANG, N. P.; KARRING, T. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

Disciplina: Prótese Removível 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Próteses totais removíveis. Articuladores. Placa miorelaxante. Preparo de prótese 

parcial removível. Elaboração de grampos para prótese parcial removível. Fundição em 

prótese parcial removível. Barras e conexões em prótese parcial removível. Selas em 

prótese parcial removível. Considerações laboratoriais em prótese parcial removível. 

Delineadores em prótese parcial removível. 

Bibliografia Básica 

CARR, A. B.; BROWN, D. Prótese Parcial Removível. 12. ed. São Paulo: Ed. Elsevier, 2012. 

CUNHA, V. P. P.; MARCHINI, L. Prótese total contemporânea na reabilitação bucal. São 

Paulo: Santos, 2007. p.277  

MELLO, H. S. A. Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2005. p.227 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Odontologia 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Apresentação, avaliação crítica de resultados experimentais e discussão de 

projetos de pesquisa e de trabalhos publicados na literatura referentes às áreas de 

pesquisas do programa de Pós-Graduação em Odontologia - área de Farmacologia, 

Anestesiologia e Terapêutica. 

Bibliografia Básica 

MALAMED, Stanley F. Manual de Anestesia Local. 6ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 
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TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa. Anatomia Aplicada à 

Odontologia. 2ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

NETTER Frank Henry. Atlas de cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

Disciplina: Projeto Integrador IV 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Fotografia em odontologia. Equipamentos fotográficos. Macrofotografia. 

Fotomicrografia. Filmes, papéis e processamento fotográfico. Fotografia na clínica. 

Treinamento prático. 

Bibliografia Básica 

ADAMS, A. A câmara. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2002. 204 p. TRIGO, T. Equipamento 

fotográfico: teoria e prática. São Paulo: SENAC, 1998. 149 p. VELLINI-FERREIRA, F. 

Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. São Paulo: Artes Médicas, 2004 

LUBBEN, KRISTEN. Magnum Contact Sheets. Thames & Hudson, 2014. ADAMS, ANSEL. 

A Câmera. Editora SENAC São Paulo, 2006. 

 

 

Disciplina: Eletiva I   

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Odontologia Hospitalar. Rotina hospitalar. Conhecimentos de clínica médica. 

Patologia clínica e laboratorial. Emergências odontológicas. Manejo dos pacientes com 

necessidades especiais. A importância do dentista no ambiente hospitalar. Condutas em 

centro cirúrgico. Anestesia geral em Odontologia.   

Bibliografia Básica 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia Médica. 7ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

LOPEZ, Mario; MEDEIROS, J. Laurentys. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico 

clínico. São Paulo: Revinter, 2004. 
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SWARTZ, Mark, H.. Tratado de Semiologia Médica. História e exame clínico Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015. 

 

9º Período 

Disciplina: Clínica Multidisciplinar da Criança 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Conhecimentos básicos e os princípios fundamentais da clínica infantil. Anamnese 

e exame clínico na odontopediatria. Reabilitação estética na odontopediatria. Estudo da 

dentição decídua e mista. Atividades preventivas. Diagnóstico e plano de tratamento para 

as oclusopatias na primeira infância. Atendimento ao paciente pediátrico com necessidades 

especiais. 

Bibliografia Básica 

MAIA & PRIMO. Odontologia na Primeira Infância - 1ª ed. São Paulo: Santos, 2012. 

CORREA, Maria, S.N.P. Conduta Clínica e Psicológica na Odontopediatria - 2ª ed. São 

Paulo: Santos,2013 

BARATIERI, Luiz, N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas. São Paulo: 

Santos, 2010. 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

 

Bibliografia Complementar 

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora: 

fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: Santos, 2010. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0307-4>. Acesso em: 19 

set. 2018. 

CHAIN, Marcelo C. Materiais Dentários. São Paulo: Artes Médicas Ltda., 2013. Disponível 

em: <https:// integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702063/pageid/2>. Acesso 

em: 19 fev. 2018. 

CORRÊA, Maria Salete Nahás Pires; HADDAD, Aida Sabbagh (colab.). Sucesso no 

atendimento odontopediátrico: aspectos psicológicos. São Paulo: Santos, 
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2002. 659 p. 

CORRÊA, Maria Salete Nahás Pires; MARTINS, Ana Lídia Cuanponi Fernandes (colab.). 

Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos, 1999. 677p. 

MONDELLI, J. - Fundamentos de dentística operatória . 2.ed.. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 350 p. ISBN 978-85-277-3093-8.  

 

Disciplina: Clínica Integrada V 

Carga Horária: 133,3 horas 

Ementa: Periodontia no contexto multidisciplinar. Cirurgia periodontal e suas relações com 

as demais especialidades. Exodontias complexas e traumatologia. Exame do paciente em 

prótese parcial fixa e prótese parcial removível. Traumatologia bucomaxilofacial. Princípios 

básicos de oclusão. Desordens temporomandibulares (TDM). Mecanismos da dor orofacial. 

Fatores contribuintes na etiologia das DTM. 

Bibliografia Básica 

ALENCAR JR., F. G. P. Oclusão, Dores Orofaciais e Cefaleia. São Paulo: Editora Santos. 

2005. HUPP, J. L. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 

5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

LOPEZ, Mario; MEDEIROS, J. Laurentys. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico 

clínico. São Paulo: Revinter, 2004. 

 

 

Disciplina: Eletiva II 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Introdução à Odontologia do esporte. Saúde bucal e geral do atleta. Traumatismo. 

Protetores. Diagnóstico e tratamento. Dopping. Ética em Odontologia. 

Bibliografia Básica 

Evans, PLS. Condições de saúde bucal em atletas dos xv jogos pan-americanos e III jogos 

parapan-americanos, rio de janeiro, brasil, 2007.  

Vieira, RAA. Prevalência das injúrias orofaciais e uso de protetores bucais em atletas que 
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praticam futebol e jiu jitsu no rio de janeiro. 

Foster, M. Sports dentistry - what's all about? Dent update 2009 apr; 36 (3): 135-138, 141-

144 

 

Disciplina: Estágio Extra-Muros Sistema Único de Saúde 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Estratégias de organização das ações do sistema de saúde e implantação de 

programas de saúde nos municípios. Gestão política do sistema de saúde e participação 

popular. 

Bibliografia Básica 

PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n.1, p:77-93, 2007  

CAMPOS, G. W.; MINAYO, M. C.; AKERMAN, M.; JR, M.D. CARVALHO, Y. M. Tratado de 

Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. 871 p.  

MOYSÉS, Samuel Jorge. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes 

de Atenção Odontológica. Artes médicas, São Paulo, 2013 

 

 

Disciplina: Odontologia para Paciente com Necessidades Especiais 

Carga Horária: 99,9 horas 

Ementa: Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Abordagem e tratamento 

odontológico de pacientes com necessidades especiais. Patologias mais comuns e suas 

manifestações clínicas gerais, manifestações orais e implicações no tratamento 

odontológico. Seminários clínicos e discussão de casos clínicos. Prática clínica 

supervisionada 

Bibliografia Básica 

LITTLE, J. W; FALACE, D. A; MILLER, C. S; RHODUS, N. L. Manejo Odontológico do 

Paciente Clinicamente Comprometido. 7. ed. São Paulo: Elsevier, 2009.  

SANTOS, P. S. S.; VALENTE, L. A. Princípios e prática de medicina oral. São Paulo: Santos, 

2012.  
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KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N.; ASTER, J. C. Patologia - Bases Patologicas das 

Doenças. 8. ed. São Paulo: Elsevier, 2010. 

 

10º Período 

Disciplina: Clínica Integrada VI 

Carga Horária: 200 horas 

Ementa: Odontologia de promoção de saúde. Tratamentos avançados em endodontia. 

Avanços em cirurgia bucomaxilofacial e noções de implantodontia. Avanços em prótese. 

Laser em odontologia. Seminários clínicos e discussão de casos clínicos. Prática clínica 

supervisionada. 

Bibliografia Básica 

LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 

5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

MEZZOMO, E. Reabilitação oral contemporânea. São Paulo: Santos, 2006. PEGORARO, L. 

F. Prótese fixa. São Paulo: Artes Médicas, 2004.  

PETERSON, L. J. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 

 

Disciplina: Clínica Multidisciplinar da Criança e do Adolescente 

Carga Horária: 66,6 horas 

Ementa: Cirurgia oral em odontopediatria. Endodontia em odontopediatria. Traumatismo 

dental em odontopediatria. Desenvolvimento e características do sistema estomatognático 

e das dentições. Distúrbios miofuncionais da face. Exame, diagnóstico e plano de tratamento 

ortodôntico na dentição decídua e mista. Ortontia preventiva e interceptora. 

Bibliografia Básica 

ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. São Paulo: Artes 

Médicas, 2005.  

CONCEIÇÃO, E. Nocchi. Dentística: saúde e estética. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
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VELLINI, F. F. Ortodontia: diagnóstico e aplicações clínicas. 6. ed. São Paulo: Artes Médicas; 

2004. 

 

Disciplina: Gestão e Empreendedorismo em Odontologia 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Planejamento estratégico e operacional. Recursos humanos. Marketing. Gestão 

financeira. Plano de negócios. Convênios odontológicos. Cálculo de hora clínica. Gestão de 

pessoas. 

Bibliografia Básica 

PEREIRA, A. C. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e promovendo saúde. 

Porto Alegre: Artmed, 2003.  

PONTES, B. R. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. 3. ed. São Paulo: LTr, 

2008.  

WESTON, J. F.; BRIGHAN, E. F. Fundamentos de administração financeira. São Paulo: 

Makron Books, 2000. 

 

Disciplina: Tópicos Integradores em Odontologia 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Ciência e conhecimento. Princípios de estatística aplicada. Métodos e técnicas de 

pesquisa em saúde e em odontologia. Fase exploratória. Projeto de pesquisa. Relatório de 

pesquisa. Ler e interpretar um texto acadêmico. Revisões sistemáticas e meta-análises. 

Normas para apresentação de textos acadêmicos. Normas institucionais para apresentação 

de projetos e relatórios. 

Bibliografia Básica 

HULLEY, S. B. Delineando pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2003.  

SUSIN, C.; RÖSING, C. K. Praticando Odontologia Baseada em Evidências. ULBRA,1999.  

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 
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Disciplina: Projeto Integrador V 

Carga Horária: 83,3 horas 

Ementa: Introdução ao estudo da dor. Estímulos dolorosos. Resposta inflamatória na região 

orofacial. Métodos de análise da dor em modelos experimentais. Comunicação neuro-imune 

na dor orofacial. Sensibilização central da dor orofacial: desenvolvimento e manutenção da 

dor crônica orofacial. Métodos de indução da dor aguda e crônica em modelos 

experimentais. 

Bibliografia Básica 

Woodcock J; Witter J; Dionne RA. Stimulating the development of mechanism-based, 

individualized pain therapies. Nature Reviews Drug Discovery. 2007; 6: 703–710.  

Pinho-Ribeiro FA, Verri WA Jr, Chiu IM. Nociceptor Sensory Neuron-Immune Interactions in 

Pain and Inflammation. Trends Immunol. 2017; 38(1):5–19.  

Chavan SS, Pavlov VA, Tracey KJ. Mechanisms and Therapeutic Relevance of Neuro-

immune Communication. Immunity. 2017; 46(6):927–942.  

 

 

Disciplina: TCC II 

Carga Horária: 33,3 horas 

Ementa: Desenvolvimento do projeto de pesquisa. Redação do trabalho de conclusão de 

curso. Apresentação e entrega do trabalho final. 

Bibliografia Básica 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. LAKATOS, 

Eva M.; MARCONI, Maria de A. Fundamentos de metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Atlas, 2010 

 

 

1.5 Conteúdos curriculares 

 

Os conteúdos curriculares essenciais do Curso de Graduação em Odontologia estão 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional.  
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Os conteúdos contemplam: 

I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de 

base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 

tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo 

saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Odontologia. 

II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, 

nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença. 

III - Ciências Odontológicas – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de: 

a) propedêutica clínica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia bucal, 

semiologia e radiologia; 

b) clínica odontológica, onde serão ministrados conhecimentos de materiais 

dentários, oclusão, dentística, endodontia, periodontia, prótese, implantodontia, cirurgia e 

traumatologia bucomaxilofaciais; e 

c) odontologia pediátrica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia, clínica 

odontopediátrica e de medidas ortodônticas preventivas. 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Odontologia contempla atividades 

teóricas, atividades práticas, atividades complementares, estágios supervisionados e 

trabalho de conclusão de curso.  

A estrutura curricular assume o formato horizontal, onde os temas transversos 

(Sistema Único de Saúde; Saúde da Família; Epidemiologia; Ética; Cidadania; Processo 

Saúde-Doença, Meio Ambiente, Cuidado/Saúde Bucal e outros) funcionam como elementos 

de integração. Esta estruturação busca possibilitar à formação do Cirurgião-Dentista 

generalista, crítico, reflexivo, competente nos aspectos científico, técnico, social, político, 

ético/bioético e habilitado a intervir na saúde bucal.  

O Currículo do Curso de Odontologia organiza as atividades e experiências 

planejadas e orientadas, possibilitando aos alunos a construção da trajetória de sua 

profissionalização, permitindo que os mesmos possam construir seu percurso de 

profissionalização com sólida formação geral, além de estimular práticas de estudos 

independentes com vistas à progressiva autonomia intelectual e profissional. 

Neste sentido, os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Odontologia 

estão relacionados com a saúde bucal do cidadão, da família e da comunidade integrado à 

realidade epidemiológica e profissional, buscando proporcionar a integralidade das ações. 
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A sequência estabelecida para o desenvolvimento do curso tem permitido o aluno 

entrar em contato, o mais cedo possível, com a realidade social e dos serviços de saúde, 

segundo grau de complexidade compatível com o nível de informação e amadurecimento do 

mesmo. 

O PPC apresenta conteúdos curriculares atualizados e relevantes, com total 

coerência aos objetivos do curso e com o perfil do egresso, com dimensionamento da carga 

horária no seu desenvolvimento e sendo complementados por atividades extraclasse, 

definidas e articuladas no processo global de formação.  

Cenários de Aprendizagem – diversidade: 

• Espaços do IPTAN: salas de aula, biblioteca, laboratórios, clínicas etc. 

• Escolas e Creches. 

• Comunidades. 

• Indústrias. 

• Clínica Odontológica. 

• Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família. 

• Unidades Hospitalares. 

Neste contexto, o Curso de Graduação em Odontologia atende, integralmente, aos requisitos 

legais, bem como aos padrões de qualidade definidos pelo MEC. 

 

 

1.6 Metodologia 

O Curso de Odontologia parte da premissa epistemológica de que o conhecimento se 

produz por meio de um processo de aprendizado contínuo e aberto a inúmeras contingências 

e só pode ser compreendido através da indissociável vinculação entre teoria e prática e entre 

os diversos saberes que compõem a estrutura curricular do curso.  

Neste sentido, o presente projeto adota a metodologia ativa, na qual o currículo é 

configurado de maneira integrada, no sentido de articular os vários conteúdos a fim de dar 

conta de situações e/ou problemas sociais e de saúde. O desafio é trabalhar a formação 

acadêmica dos discentes do curso de graduação por problemas, na busca de caminhos que 

viabilizem a abordagem interdisciplinar no contexto do processo saúde-doença, 

considerando os perfis epidemiológicos municipal, estadual e nacional.  

As metodologias de ensino aprendizagem e de avaliação implementadas devem, 

portanto, levar em conta o conjunto de competências e habilidades que se quer ver 

desenvolvido pelos alunos. A fundamentação teórica deste entendimento emana da 
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educação emancipatória e transformadora: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver junto e aprender a ser.  

• Aprender a conhecer – tem a ver com o prazer da descoberta, da curiosidade, 

de compreender, construir e reconstruir o conhecimento. 

• Aprender a fazer – valoriza a competência pessoal que capacita o indivíduo a 

enfrentar novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da pura 

qualificação profissional.  

• Aprender a viver junto – significa compreender o outro, ter prazer no esforço 

comum, participar em projetos de cooperação. 

• Aprender a ser – diz respeito ao desenvolvimento integral da pessoa: 

inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. 

A metodologia de ensino-aprendizagem assim delineada busca: 

• superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e 

mesas-redondas, onde se procurará estimular o aluno a atividades individual e 

coletiva de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de saberes, 

como usualmente acontece;  

• conferir maior ênfase aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas 

disciplinas do curso, sendo sugerido que os docentes possam exigir, sempre que 

possível, a realização de trabalhos e artigos de conclusão das disciplinas; 

• recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores na 

Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade 

profissional a ser futuramente desempenhada; 

• valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber. 

Neste contexto, a metodologia a ser empregada no processo de ensino-

aprendizagem fica a critério dos docentes, sob orientação da coordenação, partindo dos 

aportes filosóficos do projeto pedagógico do Curso e contextualizada com o da instituição, 

levando em consideração que o fenômeno do conhecer e aprender demanda reflexões 

múltiplas e distintas, que partem de uma análise teórica, ou seja, uma metodologia não se 

resume em transmitir conhecimento ou aprofundá-lo, mas deve criar condições do aluno 

pensar criticamente sobre o conteúdo proposto, realizando análises, estabelecendo críticas, 

interpretações, sabendo comparar e interagir com as demais disciplinas do Curso. Através 
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de uma metodologia interacionista e interdisciplinar, o aluno será capaz de construir 

problemas e superar o patamar da simples identificação. 

Os docentes do Curso de Odontologia do UNIPTAN devem fazer uso da metodologia 

mais adequada à elaboração e transmissão do conteúdo programático de cada atividade, ou 

das diferentes etapas deste, valendo-se dos recursos disponibilizados pela instituição. Os 

docentes devem ter a habilidade de preparar o aluno para a atividade profissional, com base 

nos quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e 

aprender a ser. 

No aprender a conhecer, devem combinar a cultura geral com o aprofundamento de 

disciplinas/atividades específicas, fazendo uso das oportunidades oferecidas pela educação 

ao longo da vida. 

No aprender a fazer, o discente deve ser preparado a enfrentar numerosas e diversas 

situações através das competências desenvolvidas e do trabalho em equipe. 

No aprender a viver, devem ser trabalhadas as interdependências, as 

individualidades, o pluralismo, enfatizando o desenvolvimento de projetos comuns e a 

administração de conflitos. 

Por último, no aprender a ser, desenvolver as potencialidades de cada indivíduo, 

como memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, buscando o 

desenvolvimento da personalidade, da capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal. 

A articulação entre a teoria e a prática permeia o processo pedagógico no curso de 

Odontologia, que integra as práticas de ensino-aprendizagem com as atividades de iniciação 

científica e de extensão, desde o início da formação profissional. Para tanto, orienta e 

viabiliza, no fazer pedagógico, a construção e a organização do conhecimento, visando 

sempre ao bom aprendizado do aluno. 

Em conformidade com os propósitos da Instituição, o curso de Odontologia estabelece 

metodologias de ensino e de aprendizagem que orientam para a criatividade, para a 

criticidade, para a autonomia, para a busca constante de investigação, em que o movimento 

ação-reflexão-ação possibilita ultrapassar o conhecimento do senso comum, de modo a: 

• Proporcionar um espaço dialógico de ensino-aprendizagem em que o aluno 

participe, co-responsabilizando-se por sua formação; 

• Desenvolver, na sala de aula, um ambiente saudável de discussões em que a 

criticidade seja vista de forma positiva, como um meio para desenvolver a autocrítica e o 

consequente crescimento de ambos, professor e aluno; 
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• Possibilitar o aprofundamento de práticas de leitura e de escrita acadêmicas; 

• Proporcionar a articulação teoria e prática; 

 • Possibilitar e intensificar o uso e o domínio de laboratórios e tecnologias em geral. 

 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

 

A formação do cirurgião-dentista deve garantir o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob a supervisão docente. Este estágio deverá ser desenvolvido de forma 

articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de formação.  

A carga horária total do curso é 4.776,01 horas, carga horária será de 966,46 horas 

de estágio curricular supervisionado o que representa 20,2% da carga horária total. Ele 

possui disciplinas específicas que são iniciadas no quinto período com a disciplina Clínica 

Integrada I perfazendo 66,6 horas; em seguida no sexto período Clínica Integrada II com 

66,6 horas; sétimo período Clínica Integrada III com 133,28 horas; oitavo período Clínica 

Integrada IV com 133,28 horas; nono período Clínica Multidisciplinar da Criança com 66,66 

horas, Clínica Integrada V com 133,28 horas e Estágio Extra Muros Sistema Único de Saúde 

com 66,66 horas; décimo período Clínica Integrada VI com 199,99 horas e Clínica 

Multidisciplinar da Criança e do Adolescente com 66,66 horas. 

 

1.7.1 Regulamento do estágio curricular supervisionado 

 

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da 

carga horária mínima do Curso de Odontologia proposto, com base no Parecer/Resolução 

específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.  

As atividades de estágio curricular supervisionado do curso de Odontologia do 

UNIPTAN serão regulamentadas de acordo com o que se segue: 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Odontologia Bacharelado, em consonância com 
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as Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia, instituídas pela Resolução CNE/CES 

Nº 3/2002. 

Art. 2º O Estágio é desenvolvido tendo como referência à ementa contida no respectivo plano 

de ensino, visando conferir as seguintes competências e habilidades específicas: 

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, 

manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos 

com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o; 

III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de 

ética; 

IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir 

a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema; 

V - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social; 

VI - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos; 

VII - desenvolver assistência odontológica individual e coletiva; 

VIII - identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios buco-

maxilo-faciais e realizar procedimentos adequados para suas investigações, prevenção, 

tratamento e controle; 

IX - cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios; 

X - promover a saúde bucal e prevenir doenças e distúrbios bucais; 

XI - comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da saúde e 

outros indivíduos relevantes, grupos e organizações; 

XII - obter e eficientemente gravar informações confiáveis e avaliá-las objetivamente; 
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XIII - aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados de saúde na 

busca de soluções mais adequadas para os problemas clínicos no interesse de ambos, o 

indivíduo e a comunidade; 

XIV - analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, 

epidemiológicas e clínicas; 

XV - organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde efetiva e eficientemente; 

XVI - aplicar conhecimentos de saúde bucal, de doenças e tópicos relacionados no melhor 

interesse do indivíduo e da comunidade; 

XVII - participar em educação continuada relativa a saúde bucal e doenças como um 

componente da obrigação profissional e manter espírito crítico, mas aberto a novas 

informações; 

XVIII - participar de investigações científicas sobre doenças e saúde bucal e estar preparado 

para aplicar os resultados de pesquisas para os cuidados de saúde; 

XIX - buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os problemas de saúde 

bucal e áreas relacionadas e necessidades globais da comunidade; 

XX - manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos os 

aspectos da vida profissional; 

XXI - estar ciente das regras dos trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade e ter 

responsabilidade pessoal para com tais regras; 

XXII - reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças 

circunstanciais; 

XXIII - colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico; 

XXIV - identificar as afecções buco-maxilo-faciais prevalentes; 

XXV - propor e executar planos de tratamento adequados; 

XXVI - realizar a preservação da saúde bucal; 

XXVII - comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em 

geral; 

XXVIII - trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de promoção de saúde; 
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XXIX - planejar e administrar serviços de saúde comunitária; 

XXX - acompanhar e incorporar inovações tecnológicas (informática, novos materiais, 

biotecnologia) no exercício da profissão. 

 

CAPÍTULO II - DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

 

Art. 3º O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Odontologia constitui-se em 

atividade curricular de ordem prática que permite aprofundar as relações do processo de 

formação com o processo de trabalho, respondendo às necessidades da população. 

Art. 4º O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Odontologia tem os seguintes 

objetivos: 

I - instrumentalizar o estagiário para a inserção no mercado de trabalho; 

II - propiciar vivências na aquisição de competências e habilidades.  

Art. 5º As atividades serão semi-orientadas pelos docentes das disciplinas relacionadas às 

suas áreas de atuação. 

Parágrafo único. A supervisão do estágio por docentes será direta. 

Art. 6º O número de alunos por docente supervisor estará vinculado à disponibilidade dos 

campos de estágio e será de no máximo cinco. 

Art. 7º Deverá haver a participação dos cirurgiões-dentistas dos serviços de saúde no 

planejamento, no desenvolvimento, na supervisão e na avaliação das atividades do discente. 

Art. 8º As instituições que disponibilizam campos de Estágio devem manifestar seu interesse 

no desenvolvimento das atividades, na supervisão e avaliação do discente. 

 

CAPÍTULO III - DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ESTÁGIO 

 

Art. 9º O Estágio Curricular Supervisionado terá como referência os seguintes princípios: 

I - criar a vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
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II - incentivar o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa ou extensão, visando ao 

aprofundamento da qualificação técnico-científica e ético-política do aluno, o 

desenvolvimento da profissão e divulgação dos conhecimentos produzidos; 

III - desenvolver postura crítica e reflexiva e do espírito científico; 

IV - promover respeito aos valores ético-legais da profissão e ao ser humano; 

V - valorizar o exercício da cidadania; 

VI - estimular à participação e o envolvimento do discente: 

a) na construção do conhecimento e no aperfeiçoamento dos Planos de Disciplinas; 

b) do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) na análise da problemática vivenciada e na intervenção na prática profissional e 

nas instituições-campo de Estágio, como elementos desencadeadores de processos de 

mudança e de melhoria do exercício profissional. 

VII - envolver o cirurgião-dentista no processo ensino-aprendizagem; 

VIII - valorizar o compromisso, as atitudes éticas e solidárias, e a importância da efetiva 

participação nos Serviços. 

 

CAPÍTULO IV - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA 

 

Art. 10 O Estágio Curricular Supervisionado deve propiciar os conteúdos programáticos 

previstos nos planos de ensino e nas ementas das disciplinas que integram a matriz 

curricular do curso de Odontologia.  

Art. 11 O Estágio Curricular Supervisionado é desenvolvido nos termos do disposto no artigo 

5º deste Regulamento. 

Parágrafo único. Aos docentes compete proporcionar a orientação necessária ao 

desenvolvimento das atividades previstas, acompanhando todas as fases de execução, 

inclusive a elaboração do relatório final e a devolução dos resultados às instituições-campo 

de estágio. 
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Art. 12 Do cronograma constará toda a atividade desenvolvida para alcance dos objetivos 

propostos, bem como as relacionadas à elaboração do relatório final e à sua divulgação. 

Art. 13 O relatório deverá conter: 

I - introdução; 

II - desenvolvimento; 

III - metodologia (contemplar o caminho percorrido para a resolução das dificuldades 

apontadas no diagnóstico); 

IV - resultados obtidos e sua aplicabilidade na prática, relevância para a clientela, família e 

equipe de trabalho da Instituição envolvida; 

V - utilização das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

CAPÍTULO V - DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 14 O Curso de Odontologia terá um Coordenador de Estágio escolhido dentre os 

professores do Curso.  

Parágrafo único. O Coordenador de Estágio será eleito entre os docentes do Curso de 

Odontologia, tendo sua indicação legitimada em reunião do Colegiado do Curso, com carga 

horária de 12 horas semanais. 

Art. 15 Compete ao Coordenador de Estágio: 

I - coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágios do Curso, submetendo-

o à apreciação do Colegiado de Curso; 

II - coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades do Curso, de 

conformidade com os planos de ensino e planos de acompanhamento das supervisões; 

III - contatar, selecionar e cadastrar as instituições potencialmente concedentes de estágio; 

IV - encaminhar para assinatura, os termos de convênio ou acordo de cooperação com 

instituições que se habilitam como campo de estágio, bem como o termo de compromisso 

individual do aluno com o campo de estágio; 
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V - manter cadastro de alunos e das organizações concedentes de estágio e do 

desenvolvimento do estágio; 

VI - favorecer, mediante orientação à articulação ensino, pesquisa e extensão, numa 

perspectiva interdisciplinar do estágio curricular supervisionado; 

VII - zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 

VIII - garantir processo de avaliação continuada da atividade de estágio, envolvendo alunos, 

professores supervisores, profissionais da área e representantes dos campos de estágio; 

IX - apresentar ao Colegiado de Curso, anualmente, relatório sobre as atividades 

desenvolvidas; 

X - encaminhar, e manter atualizado junto a Secretaria Acadêmica, relação de alunos 

estagiários com os respectivos campos de estágio; 

XI - encaminhar a Secretaria Acadêmica os planos de acompanhamento de estágio; 

XII - assinar termo de compromisso para realização dos estágios; 

XIII - coordenar a discussão com os professores supervisores do estágio para 

esclarecimento das dúvidas, reflexões sobre as finalidades, objetivos, atividades, 

metodologia, processo de avaliação e de supervisão; 

XIV - discutir com os professores supervisores o planejamento das ações e a sistematização 

da assistência que serão desenvolvidos pelos estagiários para que mantenham as 

especificidades caracterizadas neste regulamento; 

XV - promover reuniões periódicas, com todos os estagiários, cirurgiões-dentistas 

supervisores e professores supervisores, no UNIPTAN ou nas instituições-campo de estágio, 

com a finalidade de relatarem experiências, viabilizando troca de informações e análise das 

situações vivenciadas; 

XVI - encaminhar os resultados das avaliações e discussões à Coordenação do Curso de 

Odontologia; 

XVII - zelar para que sejam propiciadas condições que viabilizem o alcance das finalidades 

do Estágio Curricular Supervisionado; 

XVIII - manter reuniões periódicas com os professores supervisores para discussão da 

problemática vivenciada durante o Estágio Curricular Supervisionado; 
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XIX - discutir com os professores supervisores os critérios para avaliação do Estágio 

Curricular Supervisionado; 

XX - acompanhar o desenvolvimento dos Estágios, propiciando o alcance dos objetivos 

planejados; 

XXI - fixar datas para entrega dos relatórios finais; 

XXII - desenvolver outras atividades correlatas, nos termos preconizados pela Política de 

Estágios vigentes do UNIPTAN; 

XXIII - elaborar o cronograma anual/semestral do Estágio Curricular Supervisionado; 

XXIV - manter cadastro dos campos para Estágio Curricular Supervisionado. 

Art. 16 A Supervisão de Estágio deve ser entendida como assessoria, orientação, apoio, 

acompanhamento e avaliação dada ao aluno no decorrer de suas atividades, sob a 

responsabilidade dos docentes do Curso de Odontologia. 

§1º A Supervisão de Estágio é realizada a partir de um programa de atividades e o plano de 

acompanhamento de estágio, elaborado pelo docente supervisor para cada acadêmico sob 

sua orientação. 

§2º O docente supervisor deverá apresentar ao Coordenador de Estágio, o plano de 

acompanhamento de estágio até 15 (quinze) do início das atividades em campo. 

Art. 17 A supervisão de Estágio será exercida: 

I - por docentes cirurgiões-dentistas do Curso de Odontologia; 

II - por cirurgiões-dentistas do campo de estágio, como supervisor técnico. 

Art. 18 A supervisão de estágio é considerada atividade de ensino. 

Art. 19 A supervisão consiste no acompanhamento e orientação do planejamento por meio 

de visitas sistemáticas ao campo de estágio para verificação do desenvolvimento das 

atividades e do andamento do campo de estágio, complementando-as com entrevistas e 

reuniões com os estagiários e supervisor técnico responsável pelo estágio. 

Art. 20 Para cada plano de atividade de estágio existe um plano de acompanhamento, a ser 

aprovado pelo Coordenador de Estágio para ser anexado ao plano de ensino. 
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Parágrafo único. Quando as atividades do estágio são definidas pelo docente para um grupo 

de alunos, o plano de acompanhamento de estágio será um só, tendo anexo à relação dos 

estagiários e explicitando o cronograma do desenvolvimento das atividades. 

Art. 21 Ao docente supervisor compete: 

I - sensibilizar o estagiário quanto à importância do Estágio Curricular Supervisionado; 

II - orientar o discente quanto às características, objetivos, conteúdo programático, 

metodologia e critérios de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado; 

III - promover reunião preparatória na instituição-campo de Estágio para discutir o processo 

de operacionalização, considerando objetivos, cronograma, metodologia e outros elementos 

pertinentes; 

IV - estimular a participação dos profissionais dos serviços que acompanham os estagiários 

em todas as atividades, objetivos e processos desenvolvidos durante o Estágio; 

V - manter contatos periódicos com os profissionais do campo de Estágio, para otimizar a 

participação e contribuição, bem como conhecer as expectativas e as percepções sobre o 

processo vivenciado; 

VI - viabilizar estratégias para apresentação dos discentes às instituições-campo de Estágio, 

aos cirurgiões-dentistas que os acompanharão, aos demais recursos humanos, favorecendo 

o reconhecimento da estrutura física e material existente; 

VII - subsidiar os estagiários com discussões a respeito do referencial teórico necessário 

para o desenvolvimento de ações durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

VIII - orientar durante o desenvolvimento dos estágios, esclarecendo dúvidas, auxiliando nas 

dificuldades, propondo estratégias para superação das limitações, supervisionando e 

avaliando o processo e os resultados, bem como, discutir prazos e atividades a serem 

realizadas para o alcance dos objetivos do estágio; 

IX - encaminhar ao Coordenador de Estágio o plano de acompanhamento de estágio para 

aprovação do Colegiado de Curso; 

X - manter-se em contato com demais docentes supervisores para troca de experiências e 

tomada de decisões coletivas, participando das reuniões agendadas para tal finalidade; 
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XI - documentar as avaliações para melhoria do Plano de Ensino do Estágio Curricular e 

encaminhá-las ao Coordenador do Estágio; 

XII - orientar a elaboração e aprovar o programa de atividade de estágio apresentado pelo 

aluno, encaminhando cópia ao Coordenador de Estágio; 

XIII - avaliar o relatório final do Estágio Curricular Supervisionado; 

XIV - receber e analisar os relatórios e outros documentos dos estagiários conforme solicita 

este regulamento e apresentar ao Coordenador de Estágio o relatório final; 

XV - cumprir com o plano de acompanhamento de Estágio; 

XVI - emitir parecer por escrito, após avaliação dos relatórios, com justificativa da nota 

atribuída; 

XVII - cumprir e fazer cumprir a legislação, normas e convênios ou acordos de cooperação 

referentes ao estágio; 

XVIII - responsabilizar-se, juntamente com o estagiário pela entrega de todos os documentos 

exigidos por este Regulamento. 

Art. 22 Ao estagiário compete: 

I - realizar as atividades propostas para alcance dos objetivos do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

II - conhecer e compreender o contexto em que será realizado o Estágio Curricular 

Supervisionado, identificando e analisando os fatores determinantes das práticas 

observadas; 

III - cumprir com as atividades e prazos previstos no cronograma, avaliando cada momento; 

IV - desenvolver consciência crítica na análise situacional e contextual; 

V - cumprir com os compromissos assumidos com os profissionais, colegas, docentes e 

clientela; 

VI - apresentar o relatório do Estagio Curricular Supervisionado ao docente-supervisor e ao 

cirurgião-dentista do serviço; 

VII - ter frequência de acordo com o Regimento do UNIPTAN. 
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Art. 23 Ao cirurgião-dentista do campo de estágio compete: 

I - sensibilizar a equipe de trabalho quanto à importância do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

II - participar da reunião preparatória na unidade-campo de estágio, para discutir o Estágio 

Curricular Supervisionado, seus objetivos, cronograma, metodologia, e o processo de 

operacionalização do mesmo; 

III - apresentar os estagiários ao pessoal do campo, favorecendo o conhecimento dos 

recursos físicos, materiais, equipamentos e a identificação da problemática vivenciada; 

IV - participar das discussões a respeito do referencial teórico necessário para o 

desenvolvimento das ações durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

V - orientar os estagiários durante o desenvolvimento das ações, analisando os fatores 

determinantes da prática vivenciada e as possibilidades de intervenção; 

VI - acompanhar e avaliar o processo e os resultados; 

VII - manter contato contínuo com os docentes-supervisores para percepção e diálogo sobre 

as expectativas e dificuldades associadas ao processo vivenciado; 

VIII - contribuir para a tomada de decisões coletivas, participando das reuniões agendadas 

para tal finalidade;  

IX - documentar a frequência e as avaliações feitas e encaminhá-las aos docentes 

supervisores; 

X - auxiliar na avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, encaminhando críticas e 

recomendações. 

 

CAPÍTULO VI - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 24 O Estágio Curricular Supervisionado observa os seguintes critérios de avaliação: 

I - a avaliação do Estágio deverá ser realizada sistemática e continuamente, pelo docente 

supervisor, pelo cirurgião-dentista responsável pela supervisão técnica e pelo aluno; 
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II - a avaliação final constará da auto e hetero avaliação documentada em instrumento 

próprio. 

Parágrafo único. Para que a avaliação se efetive, o docente supervisor, os cirurgiões-

dentistas dos campos de Estágios e os discentes devem nortear-se pelo instrumento de 

avaliação constante no plano de ensino. 

Art. 25 A avaliação do relatório final será realizada, considerando-se o artigo 13 deste 

Regulamento. 

Art. 26 A nota final do Estágio será a média aritmética da nota do relatório final de estágio e 

da avaliação final do desenvolvimento do Estágio. 

§1º. O discente que obtiver, no mínimo, numa escala de zero a dez, grau numérico igual ou 

superior a seis de média, é considerando aprovado. 

§2º. A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição integral do 

Estágio, mediante nova matrícula. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 27 Os casos não contemplados neste Regulamento são resolvidos pelo Colegiado 

de Curso de Odontologia, pelas normas e regulamentos internos da Instituição e, em grau 

de recurso, pelo Conselho Superior do UNIPTAN. 

 

 

1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com  a rede de escolas da educação básica 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

  

1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática  

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.10 Atividades complementares 
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O Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia Bacharelado do Centro Universitário 

Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN – define as atividades complementares 

como componentes curriculares obrigatórios, enriquecedores do perfil do estudante, que 

possibilitam ampliar habilidades, competências e conhecimentos do estudante, as quais são 

adquiridas em ações de ensino, pesquisa e extensão.  

A regulamentação de funcionamento das Atividades Complementares do UNIPTAN 

atende aos objetivos específicos de: 

- Motivar as atividades extracurriculares a serem realizadas pelo corpo discente; 

- Proporcionar ao alunado aperfeiçoamentos na sua área de atuação ou áreas afins; 

- Aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação acadêmica dos egressos. 

A carga horária das Atividades Complementares do Curso de Odontologia pode ser 

cumprida a partir do 1º semestre, levando em consideração a equivalência das horas extras 

de atividades. A carga horária total desse componente curricular obrigatório poderá ser 

cumprida nas seguintes modalidades: 

I. Atividades de ensino; 

II. Atividades de extensão; 

III. Atividades de pesquisa. 

As atividades complementares deverão contemplar, pelo menos, duas das 

modalidades acima identificadas e deverão ser cumpridas ao longo do curso. 

 

 

1.10.1 Regulamento das atividades complementares 

 

As Atividades Complementares dispõem de regulamento próprio, tratando-se de 

componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em Odontologia. O regulamento 

é apresentado a seguir: 

Art. 1º - As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo do Curso de 

Graduação em Odontologia, ministrado pelo UNIPTAN, sendo o seu integral cumprimento 

indispensável para a obtenção do diploma de bacharel em Odontologia. 
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Art. 2º - As Atividades Complementares são coordenadas por um docente integrante do 

curso, designado pelo Coordenador de Curso, ou pelo próprio Coordenador de Curso. 

Art. 3º - Integram as Atividades Complementares os seguintes itens, distribuídos nas 

diferentes modalidades: 

No que se refere às atividades de ensino, serão consideradas:  

• monitorias; 

• cursos livres; 

• disciplinas optativas do próprio curso; 

• disciplinas de outros cursos; 

• programas de intercâmbio nacional ou internacional. 

Em relação às atividades de extensão, as atividades complementares incluídas serão: 

• Eventos de extensão promovidos pela instituição e por outras instituições de ensino 

superior; 

• Cursos e/ou eventos internos ou externos à instituição, de interesse da comunidade, 

nos quais o estudante participa como coordenador ou como componente da comissão 

organizadora; 

• Ligas acadêmicas, jornal do curso e/ou da instituição, diretório acadêmico, entre 

outros, em que o estudante participa de sua organização; 

• Programas sociais, voluntários, tais como: Odontologia na Praça, Comunidade 

Solidária, Escola Solidária, Projeto Amigos da Escola, ou afins, em que o estudante 

participa, em suas diversas ações; 

• Projetos de extensão do curso e/ou da Instituição, tais como: Escovação 

Supervisionada, Informa Odonto, Projeto OFELI, Bebê-Clínica, Progestante, Empresa 

Júnior, Programa Vital, Clínica de Pacientes Especiais, Programa para uma 

Odontologia Sustentável e outros; 

• Eventos culturais promovidos pela instituição ou organizações afins. 

Para as atividades complementares de pesquisa serão consideradas: 

• Trabalhos de iniciação científica; 

• Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na instituição e em 

eventos científicos; 



106 
 

• Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos 

científicos específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o nome da 

instituição; 

• Trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando o 

nome da instituição; 

• Trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome da 

instituição; 

• Livros ou capítulos de livros publicados, registrando o nome da instituição, quando for 

o caso; 

• Eventos científicos, internos e externos (semana acadêmica, jornada, congresso, 

simpósio, fórum, entre outros) nos quais o estudante participa como apresentador ou 

ouvinte; 

• Eventos científicos ou culturais promovidos pela instituição, nos quais o estudante 

participa de sua organização; 

• Atividades de iniciação científica (estudante bolsista ou voluntário). 

§ Único: o aluno deverá cumprir carga horária em pelo menos 2 (duas) modalidades listadas 

no caput deste artigo. 

Art. 4º - Para efeito de carga horária de Atividades Complementares para cada aluno, 

levando-se em conta o objetivo da inserção do discente em eventos pluridiversificados, será 

considerada a relação apresentada abaixo entre o tipo de atividade e a carga horária máxima 

computada respectivamente para a mesma: 

1. Atividades de Ensino 

O número máximo de horas creditadas ao aluno nessa área será de 130 horas. 

Atividade Exigências para o 

aproveitamento 

Carga horária 

máxima 

Monitoria: monitoria em 

disciplinas vinculadas ao 

curso de Odontologia, 

exercida por um período 

de, no mínimo, 1 (um) 

semestre letivo, com 

Relatório e avaliação do 

professor responsável. 

130 Horas 
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dedicação mínima de 04 

(quatro) horas semanais. 

Realização de Cursos 

Livres e de Língua 

Estrangeira 

Certificado de realização e 

aprovação. No certificado 

deverá constar o carimbo 

da escola, assinatura e 

carimbo do diretor. 

40 horas, sendo 10 

horas por semestre 

Cumprimento de 

disciplinas optativas do 

próprio curso, além das 

previstas para a 

integralização curricular. 

Apresentação do histórico 

escolar. 

40 horas, sendo 20 

horas por 

disciplina. 

Cumprimento de 

disciplinas de outros 

cursos e/ou oferecidas por 

outras Instituições de 

Ensino Superior. 

Apresentação do histórico 

escolar. 

40 horas, sendo 10 

horas por 

disciplina. 

Programas de intercâmbio 

nacional ou internacional 

em outras Instituições de 

Ensino Superior. 

Apresentação do histórico 

escolar e/ou certificado de 

realização da atividade e 

relatório do 

orientador sobre o 

aproveitamento do aluno. 

30 horas. 

 

2. Atividades de Extensão 

O número máximo de horas creditadas ao aluno nessa área será de 130 horas. 

Atividade Exigências para o 

aproveitamento 

Carga horária 

máxima 

Eventos de extensão 

promovidos pela instituição 

e por outras instituições de 

Certificado de participação 

da comissão organizadora 

de eventos institucionais, 

constando no programa do 

60 horas (limitado 

a 20hs por evento) 
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ensino superior. 

(Organização) 

evento e/ou no certificado a 

carga horária e data do 

evento. 

Cursos e/ou eventos 

internos ou externos à 

instituição, de interesse da 

comunidade, nos quais o 

estudante participa como 

coordenador ou como 

componente da comissão 

organizadora. 

Certificado de participação 

da comissão organizadora 

de eventos institucionais, 

constando no programa do 

evento e/ou no certificado a 

carga horária e data do 

evento. 

20 horas 

Ligas acadêmicas, jornal 

do curso e/ou da 

instituição, diretório 

acadêmico, entre outros, 

em que o estudante 

participa de sua 

organização. 

Comprovação de presença 

mínima de 75% durante o 

ano. 

40 horas (Limitado 

a 20hs por 

semestre) 

Programas sociais, 

voluntários, tais como: 

Odontologia na Praça, 

Comunidade Solidária, 

Escola Solidária, Projeto 

Amigos da Escola, ou afins, 

em que o estudante 

participa, em suas diversas 

ações. 

Certificado de participação 

e apresentação do 

programa do evento, 

constando no programa do 

evento e/ou no certificado a 

carga horária e data do 

evento. 

30 horas, sendo 06 

horas por atividade 

Participação em Projetos 

de extensão do curso e/ou 

da Instituição, tais como: 

Escovação 

Supervisionada, Informa 

Odonto, Projeto OFELI, 

A atividade deverá ser 

executada de acordo com o 

que estabelecem as 

normas de extensão do 

UNIPTAN, pelo período, 

mínimo, de 1 (um) 

60 horas (máximo 

30hs por semestre) 
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Bebê-Clínica, Progestante, 

Empresa Júnior, Programa 

Vital, Clínica de Pacientes 

Especiais, Programa para 

uma Odontologia 

Sustentável e outros. 

semestre e será 

comprovada pela 

apresentação de um 

relatório elaborado pelo 

aluno, aprovado e assinado 

pelo professor supervisor 

da atividade. 

Eventos culturais 

promovidos pela instituição 

ou organizações afins. 

Certificado de participação 

e avaliação da relevância 

para a formação do aluno. 

20 horas, sendo 4 

horas por 

semestre. 

 

3. Atividades de Pesquisa 

O número máximo de horas creditadas ao aluno nessa área será de 130 horas. 

Atividade Exigências para o 

aproveitamento 

Carga horária 

máxima 

Trabalhos de iniciação 

científica: participação em 

programa de pesquisa, 

como bolsista ou 

voluntário, com orientação 

docente devidamente 

aprovada pela instituição. 

Entrega da proposta de 

trabalho, relatório de 

atividade desenvolvida e 

da pesquisa realizada, 

avaliados pelo professor 

orientador e coordenação 

de pesquisa. 

40 horas 

Trabalhos desenvolvidos 

com orientação docente, 

apresentados na instituição 

e em eventos científicos. 

Certificado de participação 

e cópia do trabalho 

apresentado. 

 

10 horas por 

trabalho 

Máximo: 30 horas 

Trabalhos desenvolvidos 

com orientação docente, 

apresentados em eventos 

científicos e publicados em 

anais, mencionando o 

nome da instituição. 

Certificado de participação 

e cópia do trabalho 

apresentado. 

 

15 horas por 

trabalho 

Máximo: 45 horas 
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Trabalhos científicos 

publicados em revista de 

circulação nacional, 

registrando o nome da 

instituição. 

Cópia do artigo publicado 

ou aceite da publicação. 

30 horas por 

trabalho publicado. 

Máximo: 60 horas 

Trabalhos científicos 

publicados em periódicos 

científicos, registrando o 

nome da instituição. 

Cópia do artigo publicado 

ou aceite da publicação. 

30 horas por 

trabalho publicado. 

Máximo: 60 horas 

Livros ou capítulos de livros 

publicados, registrando o 

nome da instituição, 

quando for o caso. 

Cópia do livro ou capítulo 

de livro publicado. 

30 horas por livro 

publicado ou 

capítulo. 

Máximo: 60 horas 

Eventos científicos, 

internos e externos 

(semana acadêmica, 

jornada, congresso, 

simpósio, fórum, entre 

outros) nos quais o 

estudante participa como 

ouvinte. 

Certificado de participação 

e apresentação do 

programa do evento, 

constando no programa do 

evento e/ou no certificado a 

carga horária e data do 

evento. 

60 horas (limite 

máximo de 20hs 

por evento) 

Eventos científicos ou 

culturais promovidos pela 

instituição, nos quais o 

estudante participa de sua 

organização. 

Certificado de participação 

da comissão organizadora 

de eventos institucionais, 

constando no programa do 

evento e/ou no certificado a 

carga horária e data do 

evento. 

30 horas 

Art. 6º - O aluno deve cumprir, entre o primeiro e o último período do Curso de Odontologia, 

a carga horária total de 150 (cento e cinquenta) horas de Atividades Complementares, 

nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 

§ Único: O não cumprimento da carga horária mínima estabelecida para as Atividades 

Complementares acarretará automaticamente a necessidade de posterior rematrícula do 
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aluno em alguma disciplina do curso, ainda não cursada pelo mesmo, para que dê 

continuidade ao vínculo estudantil com O UNIIPTAN e complemente a carga horária 

necessária dessas atividades. 

Art 7º - Cabe ao Coordenador das Atividades Complementares orientar o aluno quanto à 

frequência e à certificação das mesmas. 

Art. 8º - O Curso de Odontologia adotará modelos de fichas e relatórios específicos para 

acompanhamento e registro individual do cumprimento das Atividades Complementares. 

Art. 9º - Qualquer recurso relacionado às Atividades Complementares deverá ser 

encaminhado ao Colegiado do Curso de Odontologia, que ficará responsável por analisar o 

conteúdo do mesmo e por emitir parecer final sobre a questão. 

Art. 10º - O presente Regulamento só poderá ser alterado pelo Colegiado do Curso de 

Odontologia, em reunião ordinária ou extraordinária, devendo as eventuais propostas de 

mudança ser encaminhadas à Diretoria de Graduação, que se manifestará favoravelmente 

ou não às alterações, no todo ou em parte, a partir de quando as decisões tornar-se-ão 

efetivas. 

Art. 11º - Quaisquer decisões adicionais em relação às Atividades Complementares não 

contempladas neste Regulamento deverão ser tomadas pela Diretoria de Graduação do 

UNIPTAN. 

 

1.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) está disponível ao aluno do nono ao décimo 

períodos letivos do curso de Odontologia do UNIPTAN, somando 66,6 horas em duas 

unidades curriculares semestrais e sequenciais de 33 horas cada, denominadas Trabalho 

de Conclusão de Curso I (TCC-I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC-II). Os objetivos 

e as normas que regem o TCC são descritas no item 1.11.1. 

 

1.11.1 Regulamento dos trabalhos de conclusão de curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um momento concentrado em que 

devem ser demonstradas, por meio de atividade orientada de pesquisa, as competências e 

habilidades desenvolvidas ao longo do curso. 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade obrigatória para o Curso de 

Graduação em Odontologia do UNIPTAN. 

 

Art. 2º - O TCC de graduação tem como objetivos: 

I - Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conceitos e 

teorias adquiridos durante o curso de graduação, por meio da elaboração e execução 

de um projeto de pesquisa; 

II - Estimular o aprofundamento temático, a pesquisa bibliográfica especializada, a 

interpretação crítica e a produção científica; 

III - Desenvolver a capacidade de planejamento, a disciplina, o espírito crítico e 

reflexivo para resolver problemas dentro das diversas áreas de formação; 

IV - Estimular a inovação tecnológica e o espírito empreendedor, por meio da 

execução de projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam 

ser patenteados e/ou comercializados; 

V - Estimular a formação continuada. 

 

Art. 3º - As atividades relacionadas ao TCC, que inclui a elaboração do projeto de TCC, 

elaboração e apresentação do TCC, serão desenvolvidas por meio de disciplinas 

curriculares específicas do curso de graduação em Odontologia do UNIPTAN. 

 

Art. 4º - As atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do projeto de TCC, elaboração e 

apresentação do TCC) serão desenvolvidas individualmente, em dupla ou em trios, podendo 

estas serem multidisciplinares. 

 

Art. 5º - O aluno desenvolverá as atividades relacionadas ao TCC (a elaboração do projeto 

de TCC, elaboração e apresentação do TCC) sob o acompanhamento do professor da 

respectiva disciplina, que estabelecerá os prazos para a entrega das partes e a distribuição 

de pontos para as atividades da disciplina. 
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Art. 6º - Para aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC, o aluno deverá obter nota 

final igual ou superior a 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos distribuídos no semestre letivo e 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 

 

§ único - Não haverá exame especial para as disciplinas relacionadas ao TCC, 

devendo o aluno reprovado refazer a(s) disciplina(s) em outra oportunidade. 

 

Art. 7º - A conclusão do curso de graduação e a expedição do respectivo diploma estarão 

condicionadas ao cumprimento, pelo aluno, de todo o currículo pleno, com aproveitamento 

adequado, incluindo a aprovação nas disciplinas relacionadas ao TCC. 

 

Art. 8º - A participação do aluno em qualquer outra atividade de pesquisa, extensão e/ou 

acadêmica não o exime do curso de disciplinas ou da realização de atividades relacionadas 

ao TCC. 

 

Art. 9º - Exigências adicionais para aprovação do aluno nas disciplinas relacionadas ao TCC, 

além das apresentadas no presente regulamento, como participação dos alunos em bancas 

de apresentação de TCC do seu curso e similares, poderão ser estabelecidas pelas 

coordenações do curso de Odontologia e aprovação no Colegiado de curso. 

 

§ único - Será estimulada a participação de outros alunos nas bancas de defesa de 

TCC, na qualidade de ouvintes, que farão jus à declaração, para fins de cômputo de 

sua participação como Atividade Complementar, de acordo com a carga horária 

estabelecida nesse Projeto Pedagógico de Curso. 

 

CAPÍTULO II 

DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CURSO 

  

Art. 10º - O Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso é indicado dentre os 

professores com experiência mínima de dois anos de atividades efetivas de pesquisa 

científica, com a titulação mínima de mestre, que assumirá as atividades como docente das 

disciplinas de TCC I e TCC II. 

 

Art. 11º - Ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso compete, em especial: 
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I - Elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

II - Coordenar e supervisionar todas as atividades vinculadas ao Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

III - Indicar professores orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso para os alunos que 

não os tiverem; 

IV - Designar as comissões examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

V - Apresentar semestralmente relatório das atividades desenvolvidas, no exercício da 

função; 

VI - Tomar, no âmbito de sua competência, todas as ademais medidas, necessárias ao 

efetivo cumprimento deste Regulamento. 

  

CAPÍTULO III 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 12º - O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um 

professor do curso de Odontologia. 

 

Art. 13º - O professor orientador terá de ser escolhido dentre aqueles disponibilizados pelo 

UNIPTAN. 

§ 1º A aceitação da orientação é realizada em comum acordo entre orientador e 

Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 2º Pode o aluno contar com a colaboração de profissionais que não façam parte do corpo 

docente do Curso de Odontologia, atuando como coorientador, desde que obtenha a 

aprovação de seu orientador. 

 

Art. 14º - Na situação em que o aluno não encontre, dentre aqueles disponibilizados pelo 

UNIPTAN, nenhum professor que se disponha a assumir a sua orientação, deve procurar o 

Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, a fim de que lhe indique um orientador. 

Parágrafo único. Na indicação de professores orientadores, o Coordenador de Trabalho de 

Conclusão de Curso deve observar, sempre que possível, a distribuição de acordo com as 

áreas de interesse dos professores, bem como a distribuição equitativa de orientandos 

dentre eles. 
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Art. 15° - Não existe número máximo de alunos a serem orientados pelo professor 

orientador. 

 

Art. 16º - A troca de orientador só é permitida em caráter excepcional, devidamente 

autorizada pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, e, quando outro docente 

assumir formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor 

substituído.  

Parágrafo único. É da competência do Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso a 

solução de casos especiais, podendo ele, se entender necessário, encaminhá-los para 

decisão pelo Colegiado do Curso de Odontologia. 

 

Art. 17º - Os professores orientadores possuem, entre outros, os seguintes deveres 

específicos: 

I - frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

II - atender periodicamente seus orientandos; 

III - analisar o andamento das atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão do Curso; 

IV - participar das defesas para as quais estiver designado; 

V – assinar, juntamente com os demais membros das comissões examinadoras, as fichas 

de avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e as atas finais das sessões de defesa; 

VI - requerer ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso a inclusão dos Trabalhos 

de Conclusão de Cursos de seus orientandos na mostra de produção científica.  

VII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 18º - A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é 

integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições 

decorrentes da sua atividade de orientação. 

Parágrafo Único. O não cumprimento dos dispostos nos artigos 12 e 18 deste Regulamento 

autoriza o professor a desligar-se dos encargos de orientação, mediante comunicação oficial 

ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso. 

  

CAPÍTULO IV 
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DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

  

Art. 19º -São considerados alunos em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso todos regularmente matriculados na disciplina de TCC I e/ou TCC II, competindo-lhes 

em especial: 

I - Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de 

Curso ou pelo seu orientador; 

II - Manter contatos no mínimo quinzenais com o professor orientador para discussão e 

aprimoramento do Trabalho de Conclusão de Curso, devendo justificar eventuais faltas; 

III - Elaborar o projeto e a versão definitiva de Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo 

com o presente Regulamento e as instruções do seu orientador; 

IV - Entregar ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, quando da conclusão, 

duas cópias de seu Trabalho de Conclusão de Curso em número suficiente para 

encaminhamento a todos os membros da Comissão de Avaliação, devidamente assinadas 

pelo orientador; 

V - comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

VI - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  

Art. 20º - O aluno deve elaborar seu Trabalho de Conclusão de Curso de acordo com este 

Regulamento e com as orientações do seu professor orientador, contendo no mínimo: 

§1º Para TCC I e elaboração do Projeto de Pesquisa: 

I. Introdução; 

II. Problema; 

III. Justificativa; 

IV. Objetivos geral e específicos; 

V. Marco teórico / Revisão bibliográfica; 

VI. Material e métodos / Procedimentos metodológicos; 

VII. Cronograma; 
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VIII. Referências. 

§2º Para TCC II e elaboração do artigo científico, produto do Projeto de Pesquisa produzido 

em TCC I: 

I - Introdução; 

II - Justificativa;  

III - Objetivos; 

IV - Metodologia; 

V - Discussão ou análise de resultados; 

VI - Conclusão; 

VII - Referências. 

Parágrafo único. A estrutura formal do trabalho deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos nas normas da ABNT ou Vancouver sobre documentação, no que eles forem 

aplicáveis. 

Art. 21º - O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser elaborado durante as disciplinas de 

TCC I e TCC II, e entregue ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, assinada 

pelo orientador responsável ao final das suas disciplinas (Projeto de pesquisa em TCC I e 

Artigo científico final em TCC II). 

Art. 22º - Situações excepcionais relativamente ao estabelecido sobre o Trabalho de 

Conclusão de Curso neste Regulamento serão analisadas e decididas pelo Coordenador de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 23º - A versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser encaminhada à 

Coordenação de Trabalho de Curso em dois exemplares, que também devem ser entregues 

em CD-ROM ou DVD, em caráter obrigatório. 

Art. 24º - A entrega da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso ao final de TCC 

II é condição indispensável para a aprovação na disciplina e requisito para a colação de grau 

e deve ser efetuada, no mínimo, com quinze dias de antecedência em relação à data 

marcada para a sua efetivação. 

§ único - O professor da disciplina será responsável pela busca de eventuais plágios 

nos trabalhos entregues. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 
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Art. 25º - O TCC deverá ser apresentado, em sessão pública, individualmente ou em dupla, 

à comissão composta por 2 (dois) ou 3 (três) professores, internos e/ou externos ao Curso, 

convidados a cargo da Coordenação. 

§ único - Para apresentações em dupla, deverá ser realizado sorteio da ordem de 

apresentação, no ato da banca. 

 

Art. 26º - Para a apresentação, o aluno deverá utilizar equipamento audiovisual, devendo, 

para tanto, providenciar a reserva prévia do equipamento junto ao setor competente do 

UNIPTAN. 

 

Art. 27º - As datas, horários e locais das sessões de apresentação serão definidos e 

divulgados pelo Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ocorrer com 

aproveitamento da estrutura oferecida pelo Congresso de Pesquisa e Extensão ou da Mostra 

Científica do UNIPTAN. 

 

Art. 28º - A estrutura e a duração das sessões de apresentação serão estabelecidas pelo 

Coordenador de Trabalho de Conclusão. 

 

Art. 29º - A apresentação do TCC será avaliada, pelos membros da banca examinadora, em 

40 (quarenta) dos 100 pontos da disciplina, segundo os critérios: 

I. Avaliação do trabalho escrito: relevância do tema, aspectos gerais de redação 

(apresentação técnica do texto, clareza e objetividade da linguagem), formulação 

adequada do problema, clareza do objetivo, apresentação e discussão dos 

resultados, confiabilidade dos dados e fundamentos apresentados, argumentação, 

qualidade da bibliografia utilizada e conclusão; 

II. Avaliação da apresentação oral: domínio, clareza e segurança em relação ao 

conteúdo do trabalho escrito, recursos didáticos utilizados na apresentação, 

respostas adequadas às questões formuladas, domínio em relação à organização e 

sequência das informações mais importantes (assunto, problema, objetivo, 

metodologia, argumentação e conclusão). 

§ único - Critérios adicionais poderão ser estabelecidos pelo Coordenador de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 



119 
 

Art. 30º - A nota final da apresentação será computada a partir da média das notas 

individuais dos examinadores, registradas em formulário próprio elaborado pela 

Coordenação de Curso e assinado pelos examinadores. 

 

Art. 31º - O formulário de avaliação do TCC, devidamente preenchido e assinado pelos 

examinadores, deverá ser entregue ao professor da disciplina pela Coordenação de Curso, 

no prazo de até 2 (dois) dias letivos após a realização da apresentação. 

 

Art. 32º - O formulário de avaliação conterá campo para as recomendações de alteração, 

adequação e/ou revisão do trabalho, que deverão ser feitas pelo aluno no prazo de até 1 

(uma) semana, para entrega ao professor da disciplina. 

 

Art. 33º - Os relatórios finais dos Trabalhos de Conclusão de Curso são avaliados por 

comissões compostas, cada uma, por no mínimo 2 (dois) professores designados pelo 

Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso. 

§1º Pode fazer parte da comissão examinadora um membro escolhido entre os 

professores de outros Cursos de Graduação ou de Pós-Graduação de áreas afins ou 

entre profissionais de nível superior que exerçam atividades afins com o tema do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

§2º A comissão examinadora somente pode executar seus trabalhos com o mínimo 

de 2 (dois) membros presentes. 

§3º Todos os professores do Curso de Odontologia podem ser convocados para 

participarem das comissões examinadoras, em suas respectivas áreas da atuação, 

mediante indicação do Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso. 

§4º Os membros das comissões examinadoras serão designados e receberão o artigo 

finalizado dos Trabalhos de Conclusão de Curso de forma a lhes garantir o prazo 

mínimo de 10 (dez) dias para procederem à sua leitura. 

 

Art. 34º - A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento da etapa de arguição, 

obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, levando-se em consideração 

o texto escrito, a sua exposição oral e as respostas dadas durante a arguição pela comissão 

examinadora. 

§ 1º Utiliza-se, para a atribuição das notas, fichas de avaliação individuais, onde o 

professor apõe sua nota, considerando os aspectos expressamente indicados. 
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§ 2º A nota final do aluno é o resultado da média das notas atribuídas pelos membros 

da comissão examinadora. 

§ 3º Para aprovação o aluno deve obter, na média aritmética das notas individuais 

atribuídas pelo/a professor/a da disciplina e pelo/a professor/a coautor/a, que estão 

avaliando o texto final com valor de 60 pontos e pela média aritmética das notas 

individuais atribuídas pelos membros da comissão examinadora que consideraram a 

apresentação oral valendo 40 pontos. 

Art. 35º - A comissão examinadora, por maioria, pode sugerir ao aluno que reformule 

aspectos do seu artigo final Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 1º Quando sugerida a reformulação de aspectos do relatório final de Trabalho de 

Conclusão de Curso, não lhe deve ser atribuída nota até a entrega dos exemplares 

corrigidos. 

§ 2º O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de, no máximo, 15 (trinta) 

dias. 

§ 3º Entregues as novas cópias do artigo final do Trabalho de Conclusão de Curso, já 

com as alterações realizadas, reúnem-se novamente a comissão examinadora, 

devendo, então, proceder à avaliação, na forma prevista no artigo anterior, inexistindo 

nova arguição oral. 

 

Art. 36º - A comissão examinadora pode reunir-se antes da Banca requisitada ou Mostra de 

Produção Científica e, se aprovado por maioria, devolver para reformulações os relatórios 

finais considerados insuficientes. 

 

Art. 37º - O aluno que não entregar o relatório final do Trabalho de Curso, ou que não se 

apresentar para a sua arguição oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, 

é automaticamente reprovado. 

§ único - Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não o mesmo Trabalho 

de Conclusão de Curso e com o mesmo orientador. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA VERSÃO DEFINITIVA PARA DEPÓSITO 
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Art. 38º - Após a defesa do TCC, o aluno terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos para 

envio da versão definitiva do TCC ao professor da disciplina, com as alterações sugeridas 

pela banca. 

 

Art. 39º - A versão definitiva do TCC, contendo as alterações sugeridas pela banca, deverá 

ser entregue, pessoalmente, na Biblioteca do UNIPTAN, em arquivo digital, em formato PDF, 

até o 5º (quinto) dia letivo do semestre subsequente ao da apresentação para a banca. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 40º - O presente Regulamento só pode ser alterado mediante voto da maioria absoluta 

dos membros do Colegiado do Curso de Odontologia e das demais instâncias competentes 

para a sua análise no UNIPTAN. 

 

Art. 41º - Compete ao Colegiado do Curso dirimir as dúvidas referentes à interpretação deste 

conjunto de normas, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares 

que se fizerem necessários. 

 

Art. 42º - A carga horária referente ao Trabalho de Conclusão do Curso é suficiente ao 

atendimento das necessidades dos discentes e já foi exposta na matriz curricular. 

 

Art. 43º - Além do acompanhamento disponível por meio do orientador, o curso dispõe de 

manual de apoio à produção de artigos. 

 

Art. 44º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso devidamente aprovados serão 

disponibilizados no repositório de TCCs vinculado ao site do UNIPTAN. 

 

 

1.12 Apoio ao discente 
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O atendimento psicopedagógico oferecido aos alunos do UNIPTAN (Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves) é realizado a partir das necessidades 

educacionais específicas visando os recursos necessários ao aprendizado e as atividades 

desenvolvidas, especialmente em relação ao aproveitamento e postura dos alunos frente às 

mesmas. As ações acontecem em parceria com o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 

Intérprete de Libras, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 

Assistivas, docentes e família.  

O atendimento psicopedagógico destina-se aos alunos que apresentam algum tipo de 

dificuldade de aprendizagem e/ou são portadores de necessidades especiais. Durante o 

atendimento ou acompanhamento, são realizadas diversas atividades com o objetivo de 

identificar a natureza da dificuldade, os bloqueios e as potencialidades do aluno. Através do 

diálogo, análise da situação individual e do contexto sociocultural do discente, é possível 

criar estratégias de apoio, motivação, acompanhamento e reorganização da vida escolar 

objetivando sanar ou minimizar os problemas acaso ocorrentes.  

O serviço de atendimento psicopedagógico reorienta a prática pedagógica e os 

professores, quando necessário. Desenvolve atividades motivacionais nas diversas turmas, 

colabora na resolução de conflitos de natureza relacional e atua como um espaço de escuta 

e acolhimento aos discentes. 

 

Encaminhamento ou solicitação 

O aluno poderá solicitar atendimento através do coordenador do curso, do NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estudante), por meio de e-mail específico ou diretamente com a 

Psicopedagoga do curso em questão. Podem ser encaminhados também por professores 

ou coordenadores. 

 

Especificidades de atendimento 

Segundo a Constituição Brasileira de 1998, em seu Art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. 
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O UNIPTAN compartilha desse princípio, e busca, por meio de suas ações, a 

manutenção desse direito e garantia fundamental. 

A inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais não se concretiza 

apenas pelo dispositivo legal ou pela simples admissão do aluno no Centro Universitário. A 

inclusão exige mudança de atitude, que vê no outro, para além de um sujeito de direitos, um 

par. Não se deve pensar em inclusão para o outro, mas com o outro, em um permanente 

exercício de respeito à diversidade. 

Além dos serviços de apoio psicopedagógico, a Instituição conta com recursos 

especializados, capacitação de professores, atitudes de acolhimento e criatividade para lidar 

com as situações novas. Para as demandas de identificação simples, como os visuais, 

auditivas, motoras e de locomoção, os recursos didáticos e as formas de atendimento estão 

desenhadas e disponíveis para todos. Para outras de natureza mais complexa, a Instituição 

busca parcerias com serviços especializados, convênio com instituições da área da saúde e 

assistência social.  

 

1.12.1 Atendimento a discentes com necessidades especiais (deficientes físicos, mentais, 

etc.); Lei de Diretrizes Básica da Educação – LDB nº. 9.394/96, Capítulo V da Educação 

Especial 

 

Aos alunos com necessidades especiais é assegurado o acesso, a permanência, o 

percurso com qualidade de ensino e aprendizagem. Por meio da adequação de espaços 

físicos e recursos específicos, busca-se uma maior apropriação do ambiente institucional, a 

integração junto aos alunos, ao corpo docente e setores administrativos.  

Para além dos aspectos legais, os alunos são bem acolhidos e encaminhados para 

acompanhamento conforme a especificidade de sua necessidade educativa. 

Os discentes com necessidades especiais são amparados na forma da lei, no que 

concerne à criação e adequação de espaços físicos e recursos de acessibilidade 

(estruturação do espaço físico institucional, mobiliários adequados, rampas, banheiros 

adaptados, barras de apoio, TICs para pessoas com necessidades educativas especiais).  

Os alunos recebem acompanhamento psicopedagógico, conforme sua realidade. No 

processo de acolhimento e recepção dos discentes, é realizada uma avaliação prévia da 
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situação dos mesmos, suas demandas e necessidades específicas. São realizadas 

anamnese, entrevista familiar informal, entre outros. 

Caso estes alunos não possuam um PDI (Plano de Desenvolvimento Individual), este 

é elaborado a partir da análise da trajetória escolar do aluno. Todas as informações são 

devidamente documentadas com relatórios e laudos. O trabalho de acompanhamento 

psicopedagógico é realizado em parceria com os professores e pais dos alunos. 

Em casos que necessitam de professor de apoio para acompanhamento individual, 

bem como parceria com setores especializados, estes são devidamente providenciados pela 

instituição. 

 

1.12.2 Atendimento a discentes com surdez parcial ou total – Lei 10.436 regulada pelo 

Decreto 5.626/05 

 

Os alunos surdos contam com um trabalho de parceria entre o atendimento 

psicopedagógico e o acompanhamento do intérprete de Libras, objetivando viabilizar o 

acesso aos conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas. 

Conforme as demandas vão surgindo, empenha-se em encontrar formas de 

solucionar os desafios. Para isso são utilizados recursos pedagógicos específicos, 

adaptações de espaços e equipamentos. 

O UNIPTAN garante às pessoas surdas acessibilidade à comunicação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. Atendendo ao Art. 4º 

da Lei, inclui a Libras como objeto de ensino, pesquisa e extensão, nos cursos de formação 

de professores para a educação básica. 

A instituição promove capacitações em Libras para os docentes e funcionários, bem 

como dissemina uma cultura de respeito e valorização da pessoa surda, tanto no âmbito 

educacional, quanto fora dele. 

 

1.12.3 Atendimento a discentes com TDAH 

 

O atendimento ao discente com TDAH parte do conhecimento da dimensão do 

transtorno, que pode variar muito de caso. Os alunos adultos portadores de TDAH 
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comumente já aprenderam a canalizar o “potencial de energia” que possuem para atividade 

de expressão, comunicação e liderança, bem como a utilizar estratégias para melhor 

concentração. Caso ainda não tenham isto estruturado, são estimulados e desafiados a este 

aprendizado. 

Faz-se uma análise de PDI do discente (caso não tenha, este é construído) e a partir 

daí criam-se estratégias para maior concentração e desenvolvimento de atividades, visando 

um melhor aproveitamento das propostas educacionais.  

 

1.12.4 Atendimento aos alunos com dislexia 

 

O aluno adulto com dislexia traz um histórico de dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo de leitura, escrita e interpretação. Às vezes o transtorno é identificado no Ensino 

Superior, haja vista que os estudos sobre a temática são relativamente recentes.  

Não é fácil chegar a um diagnóstico de dislexia. Tanto o diagnóstico quanto o 

tratamento da dislexia devem ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual 

participarão, entre outros: educadores, psicólogos, psicopedagogos, médicos e 

fonoaudiólogos. 

  O aluno com dislexia, devido às suas dificuldades de acompanhar o processo de 

aprendizagem em relação aos demais alunos, tende a sentir-se frustrado e, pelo menos uma 

parte deles, pode desenvolver problemas emocionais e comportamentos antissociais, 

marcados pela impaciência ou retraimento, requerendo muito cuidado nas abordagens e 

encaminhamentos.  

O acompanhamento psicopedagógico viabiliza o processo de diagnóstico e 

tratamento. Orienta os professores quanto ao planejamento, ações pedagógicas e 

avaliativas para estes alunos, considerando o alargamento do tempo como um bom 

caminho. 

Aliando os instrumentos de avaliação, diagnóstico, PDI e anamnese, são criadas 

estratégias psicopedagógicas com o objetivo de auxiliar o aluno durante todo o processo de 

aprendizagem. 
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1.12.5 Atendimento a discentes com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

 

O UNIPTAN atende ao dispositivo do parágrafo único, que orienta: Em casos de 

comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes 

comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A psicopedagoga orienta e acompanha todo o processo de inserção do aluno no 

ensino superior, o desdobramento das atividades acadêmicas (dificuldades e 

potencialidades) e o processo de avaliação. Conforme as especificidades do autismo, 

colabora na orientação do planejamento e propostas avaliativas desenvolvidas junto ao 

discente.  Atua também como apoio e orientação à família, em um exercício mútuo de 

descobertas e construção de novas possibilidades para o discente autista. 

 

1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

 Os procedimentos formais para avaliação do curso acontecem de forma sistemática 

e organizada. No conjunto, oferecem uma visão bastante ampla a respeito dos pontos 

positivos e negativos da Instituição como um todo e do curso em particular. 

 Tais procedimentos são os seguintes: 

- Avaliação Institucional: o serviço empreendido pela Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional é sistematizado e organizado para encaminhamento aos setores responsáveis, 

sendo também as questões pertinentes à estrutura do curso e práticas docentes levadas a 

conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação de Curso para tomadas de 

providências. A gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do mesmo, com apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e 

processo de autoavaliação periódica do curso. 

- Ouvidoria: através desse serviço, disponibilizado na forma de atendimento presencial em 

dias e horários específicos, atendimento online via portal institucional e atendimento por 

escrito através de caixas de mensagens distribuídas ao longo dos saguões da Instituição, 

toda a comunidade acadêmica manifesta-se a respeito do curso, em quaisquer aspectos. As 
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mensagens colhidas pela Ouvidoria são encaminhadas aos setores específicos para análise 

e pronta-resposta ao solicitante, sendo as questões pertinentes à estrutura do curso e 

práticas docentes levadas a conhecimento direto da Reitoria, Pró-reitorias e da Coordenação 

de Curso em questão para tomadas de providências; 

- Os itens que dizem respeito à estrutura do curso em questão e à atuação docente nas 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio curricular, orientação de trabalho de 

conclusão de curso e outros são levados para discussão pelo Núcleo Docente Estruturante, 

que elabora propostas para melhoria do curso e as encaminha ao Colegiado de Curso para 

discussão e, quando é o caso, para alteração de procedimentos; 

- As questões que envolvem tomadas de decisão em sentido mais amplo são encaminhadas 

à Reitoria e, quando se aplica, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, seguindo-se 

o trâmite interno estabelecido para tal. 

 

1.14 Atividades de tutoria 

 

 Os cursos ofertados pelo UNIPTAN, mesmo aqueles da modalidade presencial, 

oferecem disciplinas na modalidade semipresencial, conforme regulamentado pela Portaria 

nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. Para esses conteúdos, e prezando pela qualidade do 

ensino proporcionado aos discentes, são disponibilizados dois tipos de atividades de tutoria: 

• Tutoria Online; 

• Tutoria Presencial. 

 Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões.   

 Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim 

como o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de 

auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, 
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fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos 

específicos. 

 O tutor online atua como mediador na preparação dos alunos para o pensar, assim 

devem estimular as capacidades investigadoras dos discentes. Este tutor participa do 

processo de avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando contribuir 

com o aperfeiçoamento de todo o material. 

 O tutor presencial é o representante do UNIPTAN perante os alunos. O tutor 

presencial insere a presença humana no processo de aprendizagem, tornando o EAD um 

processo menos solitário e mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do estudante 

ao sistema. É função da tutoria presencial estimular e promover a formação de grupos de 

estudo na unidade, incentivar e ensinar o uso de todos os recursos de aprendizagem 

oferecidos pelo UNIPTAN.  

 O principal objetivo dos tutores presenciais é promover a interação presencial entre 

os alunos e coordenar as atividades previstas para os encontros presenciais, conforme 

planejamento de cada disciplina. Cabe à tutoria presencial, além de atender aos estudantes, 

orientar quanto a procedimentos de secretaria acadêmica, setor financeiro, acesso ao 

material bibliográfico, distribuição de material didático e supervisão e aplicação das provas 

presenciais obrigatórias, exigindo de cada aluno, em todas as etapas, a identificação com 

documento de valor legal e foto atualizada. 

 Além da tutoria online, profissionais alocados no departamento de Tecnologia da 

Informação (TI), estão à disposição dos alunos na Instituição para auxílio e orientação sobre 

acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem e uso das tecnologias disponíveis. 

 As atividades de tutoria, online e presencial, são avaliadas periodicamente pelos 

estudantes e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a disciplina 

está em andamento e ao ser finalizada, o que embasa para a coordenação do curso a 

tomada de decisões. As tomadas de decisões englobam, entre outras, adaptações e 

mudanças na forma de condução das disciplinas, atualizações do material didático e do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Essas medidas, corretivas e de aperfeiçoamento, podem 

acarretar alterações tanto em disciplinas em andamento quanto no planejamento de 

atividades futuras. 

 

1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 
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 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial e a 

distância. As funções devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve 

ao fato de o ensino em um espaço virtual ter características específicas, como as variações 

do espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em 

condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo 

para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na 

construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, 

colega, facilitador, inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção 

do conhecimento.  

 O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

 Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para atuação no 

corpo de tutores: 

- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns casos de 

formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto entre coordenação de 

curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos. 

- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a distância como 

técnico, tutor ou professor. 

 Os tutores passam por capacitações que os habilitam a atuarem nas atividades de 

tutoria. As capacitações, com o objetivo de preparar os tutores, proporcionam o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais necessários 

para atuação no ensino a distância e no ambiente virtual de aprendizagem. Periodicamente, 

discentes e  equipe pedagógica do curso avaliam os tutores para detecção da necessidade 

de novas capacitações.  

 O UNIPTAN, ao final de cada semestre letivo, oferece capacitações com temáticas 

direcionadas às metodologias ativas de aprendizagem, na qual os docentes e tutores têm a 

possibilidade de aperfeiçoarem suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento 

pedagógico possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e inovadoras, que 

priorizam a pró-atividade, colaboração e cooperação entre discentes, auxiliando diretamente 
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no processo ensino-aprendizagem, resultando em permanência e êxito nos conteúdos 

curriculares do curso. 

 

1.16 Tecnologias de informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-

aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, a 

incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 

apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

Desta forma, a Instituição exige um conhecimento holístico da realidade. Possui um 

contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o objetivo de oferecer laboratórios 

bem equipados e de alta qualidade, equipamentos compatíveis com a boa qualificação de 

seu alunado, aparelhagem que proporcione atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

destaque na região. Tudo isso em consonância com o perfil de formação dos cursos 

abarcados pelo UNIPTAN, potencializando a interdisciplinaridade em busca de um 

conhecimento prático e científico. 

Destaca-se, nesse processo, a existência de três Laboratórios de Informática e uma 

sala dedicada exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses espaços o 

alunado aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria aprendida 

através de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além de utilizar 

esses espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de trabalhos e 

pesquisas em outras disciplinas. 

Refletindo em como a utilização de recursos de aprendizagem em sala de aula pode 

ser benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, o UNIPTAN busca oferecer salas 

de aula personalizadas, com equipamentos tecnológicos que propiciam aulas dinâmicas, 

com a possibilidade de complementação com textos, vídeos, desenhos, recurso de 

marcação e áudio de boa qualidade. Um dos recursos tecnológicos disponibilizados em 

algumas salas de aula é a lousa interativa, que fica conectada a um computador e um 

projetor multimídia. As salas que possuem esse recurso tecnológico estão adaptadas para 

aulas interativas, baseadas em atividades ativas e colaborativas de aprendizagem, com 

assentos capazes de se transformar em mesas para trabalhos em grupos. 
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Além de salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a Instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um ensino 

de qualidade, disponibiliza aos professores, para utilização em aulas, os seguintes recursos 

móveis: projetores multimídia, kits multimídia e caixas de som. 

Além dos ambientes supracitados, a Instituição disponibiliza uma área de 

computadores na Biblioteca com computadores dispostos em bancadas com cadeiras 

disponíveis para acesso a alunos e usuários desse espaço acadêmico. A Instituição 

disponibiliza também terminais de computador distribuídos em seus saguões, para utilização 

livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM (consultas de notas, 

frequências, etc.). 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

totens digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, além 

de pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, 

como computadores pessoais, tablets, smartphones e celulares. 

 Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones, celulares e similares.  

 

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

 Repensando nas metodologias de ensino utilizadas diariamente e prezando pela 

qualidade do ensino proporcionado aos discentes, o UNIPTAN busca agregar maior 

conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além de proporcionar uma 

quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do 

conhecimento favorece a complementação destes personagens, que, cada vez mais, 

aprendem juntos. Nesse contexto, o Curso de Odontologia oferece disciplinas na modalidade 

a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 

 A Instituição utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com o objetivo de 

estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação 

disponível, sendo os tutores os responsáveis pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante pelo aprendizado de qualidade.  



132 
 

O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de conteúdos ofertados na 

modalidade à distância, e permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. 

Nesse ambiente é disponibilizado todo o conteúdo eletrônico necessário para cursar as 

disciplinas ofertadas na modalidade à distância, assim como todas as atividades que devem 

ser desenvolvidas.   

O AVA foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia e 

responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar – uma vez 

que se trata de um ambiente online, que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento -, o que implica em liberdade, mas também em responsabilidade. Liberdade para 

escolher o melhor horário e responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo 

produtivamente.  

Nesse sentido, a estrutura do AVA oferece: 

• Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos de cada 

conteúdo disponibilizado no ambiente virtual. 

• Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para discutir sobre 

um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e formam argumentos, e os 

tutores online fazem considerações a respeito das discussões, tendo como objetivo 

direcionar e contribuir com as discussões dos alunos.  

• Fóruns de dúvidas: espaço dedicado a postagem de dúvidas dos alunos, sendo o 

tutor online o responsável em responder as dúvidas e prestar esclarecimentos. Como 

as dúvidas podem ser comuns a vários alunos, as mensagens postadas ficam 

disponíveis para visualização de todos, assim como nos fóruns de discussão. A 

diferença entre esses fóruns, é que um possui tema específico para discussão e o 

outro permite postagens de dúvidas e revisão de conceitos. 

• Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido o envio de 

arquivos e campo específico para inserção de comentários. Este espaço pode ser 

configurado com datas para envio das atividades, sendo desabilitado 

automaticamente após o prazo definido para envio. 

• Simulados: questões de múltipla escolha, nas quais os alunos podem testar os 

conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo. 
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• Mensagens: permite o envio de mensagens individuais para tutor, coordenador ou 

para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve ser utilizado para finalidades 

especificas, pois o melhor meio de interação com a turma é pelos fóruns. 

• Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de 6.700 títulos 

em várias áreas do conhecimento. 

• Suporte: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao AVA, 

como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso, crítica ou alguma 

sugestão. 

  Ressalta-se que o AVA disponibiliza a estrutura acima mencionada para cada 

disciplina ofertada na modalidade à distância. 

  Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de destaque 

como ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem. Nesse contexto, 

torna-se de suma importância a realização de avaliações periódicas sobre seu 

funcionamento, assim como dos conteúdos nele disponibilizados. Tais avaliações 

produzem insumos para que ações sejam tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente 

virtual quanto dos conteúdos de cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas 

avaliações podem resultar em direcionamentos para novas capacitações de professores 

e tutores.  

  O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis para 

todos os envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para professores, tutores 

e demais agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a informação e os serviços em 

diversos formatos para que todos possam compreender e utilizá-la de forma autônoma, 

isto é, sem ter de recorrer a terceiros.  

  A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência de 

barreiras nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o material 

didático estar disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio, e ser acessado 

por meio da Internet, de modo que, independente do estilo de aprendizagem, o aluno tem 

a oportunidade do acesso ao conhecimento.  

  Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas de 

estudo, está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de qualquer 

equipamento eletrônico, desde que o mesmo disponha de um browser e se encontre 

conectado à Internet.  
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  E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de acessibilidade 

digital, está assegurada pelo fato de que todos os materiais em formato textual possuem 

fontes e tamanhos adequados, com a possibilidade de aumento da fonte diretamente 

pelo navegador, assim como os conteúdos em formato de áudio e vídeo.  

 

1.18 Material didático 

 

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem foi pensado e 

construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do aprendizado dos discentes. 

Para isso, o UNIPTAN optou por convidar professores específicos de cada disciplina para a 

elaboração do material.  

Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as ementas e planos 

de ensino dos cursos presenciais, presando pela qualidade e aprofundamento do conteúdo 

disponibilizado.  

 As disciplinas ofertadas na modalidade a distância, possuem a mesma estrutura e 

organização, disponibilizando 04 unidades de estudo. Cada uma destas unidades apresenta 

diversos objetos de aprendizagem, constando ao final desta uma revisão de todo o conteúdo 

abordado e um fórum de discussão para interação entre os alunos. 

 Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao máximo o 

ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e interativo, que se 

alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto os vídeos foram preparados 

pelos professores responsáveis, utilizando uma linguagem amigável e tranquila. Ao final de 

cada objeto de aprendizagem é disponibilizado um simulado, composto por questões 

objetivas que destacam os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e 

revisam os conteúdos e as teorias trabalhadas, no qual os discentes tem a oportunidade de 

testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao identificarem uma alternativa de 

resposta, o AVA automaticamente faz a correção assinalando a resposta correta para o 

questionamento.  

 Sabendo do quão importante é a teoria nesse processo de ensino-aprendizagem, o 

material disponibilizado no AVA teve como base livros que estão disponíveis na Biblioteca 

Virtual ou diretamente no site da Instituição.  



135 
 

 O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que possuem 

conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado que os alunos avaliem 

o material, os tutores e o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Com o resultado dessa 

avaliação é possível detectar pontos de melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos 

recursos de tecnologia, abrangência dos conteúdos disponibilizados, necessidade de novas 

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo. 

 Todo material online incorporado nas disciplinas tem como objetivo potencializar o 

aprendizado e facilitar o processo de construção do conhecimento. O curso de Odontologia 

tem por característica o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas. É fundamental 

ressaltar que todo o material didático virtual disponibilizado não tem por objetivo substituir 

as práticas clínicas, mas sim, auxiliar e/ou complementar o desenvolvimento dessas 

atividades. 

 

1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

O UNIPTAN distribui, ao longo de cada período letivo, 100 pontos por disciplina, 

seguindo regime próprio abaixo apresentado. 

I - Cada período letivo é organizado em duas etapas, que ocorrem sequencialmente. 

II – Em cada etapa é ministrada a metade dos dias letivos previstos para aquele semestre, 

assim como é distribuída a metade dos pontos previstos para o período (50 pontos por 

etapa). 

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - Após a aplicação das atividades avaliativas os professores têm um prazo de 7 (sete) 

dias para entregar aos alunos essas atividades devidamente corrigidas. 

V - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VI - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 
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(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

VII - Caso o aluno não consiga, ao final do semestre letivo, obter os 70 (setenta) pontos 

correspondentes à nota mínima para aprovação, ele terá direito a uma recuperação.  A 

recuperação consistirá na realização de estudo individual, seguido de Exame Especial após 

o término do período letivo, no valor de 100 (cem) pontos. No Exame Especial, a nota final 

é recalculada pela fórmula:  

NF = (CA + EE) / 2, em que  

NF simboliza a nota final;  

CA é o conjunto das avaliações ao longo do semestre letivo;  

EE representa a nota do Exame Especial.  

Será aprovado na disciplina o aluno que tenha NF igual ou superior a 60 pontos.  

VIII - Caso a maior nota obtida pelo aluno seja a NF (nota recuperada após realização da 

prova de recuperação), para fim de registro será considerado os 70% (setenta por cento) de 

pontos mínimos para aprovação na disciplina. 

IX – O exame especial será aplicado no final do semestre letivo, em data e horário 

previamente estabelecido pelo professor da disciplina. 

X – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá todo o conteúdo lecionado no 

semestre letivo e o aluno precisará obter nota mínima de 40 (quarenta) pontos no período 

letivo regular para ter direito a realização do exame especial. 

XI – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertar 

a mesma na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se 

regularmente na disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, 

porém, da frequência à mesma, a qual será substituída por orientações e explicações 

individualizadas pelo professor. 

 

1.19.1 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem em disciplinas ofertadas na modalidade a distância 
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A disciplina ofertada na modalidade a distância pelo UNIPTAN segue um regime 

diferenciado da disciplina presencial, uma vez que a disciplina online possui atividades a 

serem desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também presencialmente na 

Instituição, conforme abaixo apresentado.  

I - No período letivo são distribuídos 100 pontos, sendo: 

i. 40 pontos em atividades realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

ii. 30 pontos em atividades desenvolvidas nos encontros presenciais; 

iii. 30 pontos na avaliação final presencial.  

II – A nota final do aluno será a somatória das notas obtidas nos três itens acima 

mencionados.  

III - A nota mínima a ser alcançada pelos alunos para aprovação na disciplina é de 70% 

(setenta por cento) dos pontos distribuídos. 

IV - As notas das atividades desenvolvidas no AVA serão disponibilizadas pelos tutores 

online em um prazo de 7 (sete) dias úteis após o prazo definido para sua realização. 

V - As notas das atividades realizadas nos encontros presenciais serão divulgadas no AVA 

pelos tutores presenciais, em prazo de 7 (sete) dias úteis após o encontro presencial. 

VI - A nota da avaliação final será disponibilizada no AVA, imediatamente após sua 

realização. Caso a avaliação não possa ser realizada no formato digital, os tutores 

presenciais tem um prazo de 7 (sete) dias úteis para divulgação das correções e notas. 

VII - Caso discorde da correção, o aluno tem o prazo máximo de 3 (três) dias letivos para 

solicitar sua revisão, junto à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos. 

VIII - O aluno que perder uma avaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, mediante 

um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em até 3 

(três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos.  

IX - Caso o aluno não consiga, ao final do semestre letivo, obter os 70 (setenta) pontos 

correspondentes à nota mínima para aprovação, ele terá direito a uma recuperação.  A 

recuperação consistirá na realização de estudo individual, seguido de Exame Especial após 

o término do período letivo, no valor de 100 (cem) pontos. No Exame Especial, a nota final 

é recalculada pela fórmula:  
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NF = (CA + EE) / 2, em que  

NF simboliza a nota final;  

CA é o conjunto das avaliações ao longo do semestre letivo;  

EE representa a nota do Exame Especial.  

 

Será aprovado na disciplina o aluno que tenha NF igual ou superior a 70 pontos. Prevalecerá 

a maior nota obtida pelo aluno, seja a CA ou NF.  

X - Caso a maior nota obtida pelo aluno seja a NF (nota recuperada após realização da prova 

de recuperação),  para fim de registro será considerado os 70% (setenta por cento) de pontos 

mínimos para aprovação na disciplina. 

XI - A prova de recuperação será aplicada no final do semestre letivo, em data e horário 

previamente estabelecido pelo tutor presencial da disciplina. 

XII – O aluno que perder qualquer reavaliação poderá fazer outra, de segunda chamada, 

mediante um requerimento, acompanhado de atestado médico ou de trabalho, solicitado em 

até 3 (três) dias letivos após o término do atestado na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos. 

XIII - Persistindo a reprovação, caso o aluno comprove ter sido prejudicado em decorrência 

de situações especiais, o mesmo poderá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos pedido de avaliação especial, no valor de 100 (cem) pontos, em substituição às 

notas da primeira e segunda etapas. Uma vez que a solicitação seja deferida pela Pró-

reitoria, a Coordenação de Curso se incumbirá de marcar data e horário para aplicação da 

mesma, sendo vedada ao aluno qualquer possibilidade de realização da avaliação em outra 

data. Como resultado final, prevalecerá a maior nota. 

XIV – A matéria cobrada na avaliação especial abrangerá o conteúdo lecionado em todo o 

semestre letivo e o aluno precisará obter nota mínima de 70 (setenta) pontos para 

aprovação. 

XV – No caso exclusivo de a Instituição não ofertar, durante 1 (um) ano letivo, alguma 

disciplina em que o aluno esteja reprovado e apto para cursá-la, o UNIPTAN poderá ofertar 

a mesma na modalidade de dependência. Para tal, o aluno deverá matricular-se 

regularmente na disciplina, submeter-se normalmente ao processo avaliativo, ficando isento, 
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porém, da frequência à mesma, a qual será substituída por orientações e explicações 

individualizadas pelo professor. 

 

1.20 Número de vagas 

 

  O Curso de Odontologia oferece 160 (cento e sessenta) vagas anuais, de acordo com 

a autorização do Ministério da Educação, constante na Portaria MEC nº 201 de 03/06/2016, 

processo e-MEC no 201500696. 

A oferta de vagas anuais para o Curso de Odontologia justifica-se pela demanda na 

cidade e região, tendo em vista que não existe tal curso na cidade de São João del-Rei (que 

possui quase 90.000 habitantes, pelas informações do último recenseamento realizado), 

grande número de egressos do Ensino Médio público e privado (conforme demonstrado em 

item anterior), não existindo também curso de Odontologia em nenhuma outra cidade da 

microrregião do Campo das Vertentes. 

 

1.21 Integração com as redes públicas de ensino 

 

“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

1.22 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

 O curso de Odontologia possui convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), 

disponibilizando toda a estrutura do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas para 

acolhimento e prestação de atendimentos aos usuários do município de São João del Rei e 

região. O referido convênio, além de proporcionar uma melhora significativa do acesso aos 

tratamentos odontológicos para a população, viabiliza uma formação integral do discente em 

serviço, permitindo sua inserção em equipes multidisciplinares e multiprofissionais, 

considerando diferentes cenários do Sistema, com nível de complexidade crescente. 

 Atualmente o curso de Odontologia atua na demanda de atendimentos da atenção 

secundária. Os atendimentos são agendados a partir do referenciamento realizado pelas 

unidades básicas de atendimento da rede de atenção primária, seguindo os mesmos 

princípios de acolhimento dos Centros de Especialidades Odontológicas do SUS. 
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1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

 

As atividades práticas realizadas no curso de Odontologia estão em conformidade 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com regulamentação para orientação, supervisão 

e responsabilidade docente. As atividades realizadas pelo discente acontecem sob plena 

orientação e supervisão do corpo docente do curso. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

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

Brasileira e Africana estão inclusas como conteúdos disciplinares e nas atividades 

complementares em consonância com a resolução CNE/CP Nº 01, de 17/06/2004. 

O Curso de Odontologia Bacharelado 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. Há integração da educação ambiental às disciplinas do 

curso de modo transversal, contínuo e permanente. 

De acordo com os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007:   

Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos 

de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho 

discente efetivo que compreenderá: 

I – preleções e aulas expositivas; 

II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, 

iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades 

no caso das licenciaturas. 

III – Atividades de exercício de aprendizagem relacionadas aos conteúdos ministrados em 

cada disciplinas, planejados com orientação prévia do docente e realizadas pelo discente 

(Trabalho Educacional Direcionado - TED); 

Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60 minutos), 

de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. 

As atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia Bacharelado Presencial estão 

plenamente adequados às Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia, respeitado o 

mínimo dos duzentos dias letivos. Eles têm duração de 60 (sessenta) minutos, sendo assim 

discriminados: 
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• Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) minutos de 

exposição e 10 (dez) minutos de atividade extraclasse - (TED – Trabalho Efetivo 

Discente). 

• Aulas práticas supervisionadas na IES: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) 

minutos de atividades práticas e 10 (dez) minutos de atividade extraclasse. 

• Atividades práticas supervisionadas fora da IES: hora aula mensurada em 60 

(sessenta) minutos. 

• Estágios supervisionados: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos. 

• Atividades complementares: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos. 

• Trabalho de Conclusão de Curso: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos. 

Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, inclusive as atividades 

extraclasses, constam dos Planos de Ensino, bem como são descritas pelos professores no 

sistema de registro acadêmico do UNIPTAN. Neste contexto, o curso de Odontologia atende, 

integralmente, aos requisitos legais e normativos, bem como aos padrões de qualidade 

definidos pelo MEC. As atividades práticas permitem ainda a inserção nos cenários do SUS 

e demais ambientes como laboratórios da área básica e avançada, resultando no 

desenvolvimento de competências específicas da profissão, e correlacionado ao contexto 

de saúde da região. 

 

 

1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

2. Corpo docente e Tutorial 

 

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Odontologia do UNIPTAN foi 

criado em consonância com Resolução nº 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do seu Projeto Pedagógico.  
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O NDE desempenha um papel primordial na avaliação permanente do 

desenvolvimento do curso e da manutenção das diretrizes preconizadas. Considerando a 

necessidade de uma constante auto avaliação e adaptação às mudanças culturais e sociais, 

o Núcleo Docente Estruturante deve atuar de forma ativa e constante para o 

desenvolvimento harmônico e equilibrado das atividades do curso, garantindo a plena 

execução dos planejamentos propostos. 

 

2.1.1 Regulamento do NDE do Curso de Odontologia: 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Odontologia do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão responsável pela concepção do 

Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia e tem, por finalidade, a atualização e 

consolidação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3°. Atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação e estabelecer o perfil profissional do egresso do 

curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário, e zelar pela integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 
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IV. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação e exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

V. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais referentes ao 

curso de Odontologia. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

I. 05 (cinco) docentes pertencentes ao corpo docente do curso; 

II. Destes professores, 100% (cem por cento) deve possuir titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Os seus integrantes deverão ter regime de trabalho parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% (vinte por cento) deles em tempo integral. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art.5. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á: 

I. Ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por período letivo e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso; 

II. As reuniões do NDE do Curso serão constantes do calendário do Curso; 

III. As reuniões do NDE serão documentadas em atas, lavradas em livro próprio. 

 

2.2 Equipe multidisciplinar 

 

 O UNIPTAN conta com profissionais docentes de diversas áreas, com experiência 

profissional em concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e 



144 
 

recursos educacionis para o ensino a distância. Esse grupo constitui o NAPED – Núcleo de 

Apoio Pedagógico, ligado diretamente à Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos, 

constituído por profissionais nas áreas pedagógica, psicológica, linguística e exata, cujos 

membros são nomeados através de Portaria da Reitoria do UNIPTAN. 

 Esse grupo oferece suporte à prática de EAD no que se refere às habilidades e 

competências de todos os profissionais envolvidos no processo, nos seguintes âmbitos: 

i) pedagógico; 

ii) didático; 

iii) metodológico; e 

iv) tecnológico. 

 A equipe desenvolve um plano de ação voltado para as necessidades dos agentes 

ligados ao EAD, a saber: tutores, professores, designers e pessoal envolvido no 

gerenciamento da plataforma educacional, do material didático e das atividades e 

avaliações, em consonância com as atividades curriculares também desenvolvidas 

presencialmente. 

 O foco do trabalho desse grupo é o desenvolvimento de metodologias ativas de 

aprendizagem, consolidado já com várias práticas, participações em eventos 

interinstitucionais no Brasil e no exterior, além de cursos e publicações técnico-científicas 

resultantes de sua atuação. 

 

2.3 Atuação do coordenador 

 

 O Coordenador do Curso responsabiliza-se, em primeira instância, pelos aspectos 

técnicos e práticos relacionados à criação do Projeto Pedagógico do Curso. É também sua 

função indicar os professores que comporão o quadro docente e os membros do Núcleo 

Docente Estruturante e do Colegiado.  

 A preservação, organização e manutenção dos laboratórios, bem como o 

acompanhamento das atividades gerais do Curso – como os estágios e suas supervisões, e 

as atividades complementares –, ou seja, todos os aspectos fundamentais para a 

estruturação do Curso, são de responsabilidade do Coordenador de Curso. 

 As Semanas Acadêmicas devem ser organizadas pelo Coordenador e por todos os 

professores e alunos do Curso. Ao longo das Semanas Acadêmicas, o Coordenador deve 
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focalizar atividades que ampliem a formação dos discentes, priorizando os trabalhos e 

discussões que envolvam a pesquisa científica. 

 Para o bom andamento da rotina acadêmica, é também fundamental que o 

Coordenador repasse as orientações da Reitoria e Pró-reitorias aos docentes e discentes, 

mantendo-os constantemente informados. Além disso, o Coordenador deve estar atento às 

demandas dos estudantes quanto a necessidades de cunho pedagógico e/ou pessoal, 

solicitando, quando necessário, a intervenção da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos ou o apoio psicopedagógico do UNIPTAN.  

 O Coordenador e suas funções, atribuições, responsabilidades e encargos giram em 

torno das áreas políticas, gerenciais, acadêmicas e institucionais do curso, com destaque 

para o atendimento realizado aos alunos, que vai desde atendimentos individuais a 

atendimentos em grupo, uma vez que os alunos buscam o coordenador por acreditar que o 

mesmo seja uma referência na área.  

 O Coordenador, por dispor de uma infraestrutura tecnológica diferenciada, possui 

formas distintas de condução da coordenação do curso, possuindo acesso a informações 

sobre:  

• controle da frequência dos docentes do curso: acompanha e garante que os professores 

estejam cumprindo a carga horária de trabalho; 

• verificação da qualidade das aulas com os alunos; 

• controle da frequência dos discentes: apesar de saber que o controle diário da frequência 

dos alunos é de responsabilidade dos professores, o coordenador, por meio do Sistema 

Acadêmico utilizado pela Instituição, consegue ter acesso a informações sobre ausências 

sistemáticas e atuar de forma ativa para evitar a evasão escolar; 

• contratação/demissão de docentes: participa do recrutamento e seleção de novos docentes 

do curso; 

• processos decisórios do curso; 

• valor do custo do aluno, alunos inadimplentes, formas de negociação de pagamento, entre 

outros. 

 Cabe ao Coordenador, de acordo com as normas regimentais do UNIPTAN: 

I - Coordenar e supervisionar as atividades dos Colegiados de Curso que gerenciam; 
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II - Elaborar o horário de aulas do curso, encaminhando-o ao Colegiado para aprovação e à 

Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos para consolidá-lo; 

III - Convocar e presidir as reuniões dos Colegiados de Curso; 

IV - Orientar os discentes quanto aos aspectos acadêmicos e pedagógicos por ocasião da 

matrícula e da renovação de matrícula, em articulação com a Secretaria de Registros e 

Controle Acadêmicos; 

V - Divulgar as atividades e decisões do Colegiado de Curso; 

VI - Orientar e acompanhar a vida acadêmica dos discentes; 

VII - Avaliar o desempenho dos docentes vinculados à Coordenação de Curso; 

VIII - Manter permanente articulação com as Coordenações de Pesquisa e de Extensão; 

IX - Manter permanente articulação com outros Coordenadores de Curso, visando a alcançar 

o provimento eficaz dos recursos humanos e materiais requeridos para funcionamento dos 

cursos e o desenvolvimento de ações interdisciplinares e multiprofissionais; 

X - Elaborar o relatório anual de atividades de sua Coordenação de Curso; 

XI - Exercer o poder disciplinar no âmbito de sua competência; 

XII - Encaminhar consultas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando a elevar 

a satisfação dos clientes internos e externos pelo padrão de qualidade dos serviços 

educacionais prestados pelo UNIPTAN; 

XIII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Reitor e do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão; 

XIV - Articular-se com o meio externo nacional e internacional, no âmbito de sua 

competência, visando a manter a Coordenação de Curso atualizada nas suas respectivas 

áreas de conhecimento; 

XV - Zelar pelos bens patrimoniais que forem confiados à Coordenação de Curso; e 

XVI - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

2.3.1 Minicurrículo do Coordenador do Curso 

 

Identificação: Professor Msc. Michel Calil Abrão Neto 
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Formação Acadêmica: Graduado em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (2007), especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2011) e mestrado em Clínicas 

Odontológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora-MG (2021).  

Experiência Profissional: Profissional autônomo de Odontologia (2008 até a presente data), 

cirurgião bucomaxilofacial da prefeitura de Belo Horizonte-MG (2012-2016), cirurgião 

bucomaxilofacial da prefeitura de Ibirité-MG (2012-2016), professor do curso de Odontologia 

do UNIPTAN (2017 até a presente data). 

Experiência Profissional de gestão acadêmica: Coordenador do Curso de Odontologia do 

Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (julho de 2019 até a presente 

data). 

 

2.4 Regime de trabalho do Coordenador de Curso 

 

 O Coordenador do Curso de Odontologia tem dedicação integral - 40 (quarenta) horas 

de trabalho semanal, incluindo as atividades de magistério no Curso de Odontologia, as 

atividades administrativas de Coordenação de Curso, bem como as atividades relacionadas 

pesquisa, extensão, capacitação profissional e similares. Cabe também ao Coordenador de 

Curso a presidência do Núcleo Docente Estruturante e do Colegaido de Curso.  

 O regime de trabalho do Coordenador do Curso permite o atendimento às demandas 

existentes, as quais são desenvolvidas de acordo com um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao seu desempenho, 

proporcionando a potencialidade do corpo docente do Curso e favorecendo a integração e 

a melhoria contínua do mesmo. 

 

2.5 Corpo docente: titulação 

 

 Os 23 professores que integram o quadro docente do Curso de Odontologia possuem 

as seguintes formações e titulações: 

 

Nome Titulação Formação 

Sara Teixeira Costa Doutora 

Graduada em odontologia no ano de 
2011- UFJF 
Especialista em Odontologia legal, no 
ano de 2012- UFRJ 
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Mestre em Biologia buco-dental- área 
de concentração em Odontologia 
legal, 2016- UNICAMP 
Doutora em Biologia buco-dental- área 
de concentração em Anatomia, 2019 – 
UNICAMP 

Breno Cherfên Peixoto Doutor 

Graduado em odontologia no ano de 

1993- UNINCOR.   Especialista em 

odontopediatria,2000- UFVJM 

Especialista em Informática em 

Saúde,2008- UNIFESP.                           

Mestre em estomatologia, 2001 – 

UFVJM                               Doutor em 

Biopatologia bucal- área de 

concentração em Radiologia 

Odontológica, 2009-UNESP  

Diogo de Azevedo Miranda Doutor 

Graduado em odontologia, 2008- 
UFJF 
Especialista em dentística, 2011 – 
UNICAMP 
Mestre em clínica odontológica- área 
de dentística, 2011 – UNICAMP 
Doutor em clínica odontológica- área 
de dentística, 2013 - UNICAMP 

Samyra Giarola Cecílio Doutora 

Graduada em Farmácia Bioquímica, 
no ano de 2010 – UNIFAL 
Especialista em Farmacologia e 
Interações medicamentosas, 2015 – 
UNINTER  e em Farmácia hospitalar, 
2020 – UNINTER 
Mestre em Ciências, 2013 – UFSJ 
Doutora em Bioengenharia Neuronal, 
2020 – UFSJ 

 

Luis Eduardo Canton Santos 
Doutor 

Graduado em Ciências Biológicas no 
ano de 2008 – UFSJ 
Mestre em Neurociências, 2011- 
UFSJ 
Doutor em Bioengenharia, 2013- 
UFSJ 

 

Larissa Mirelle de Oliveira 

Pereira Doutora 

Graduada em Ciências Biológicas no 
ano de 2008 – UFSJ 
Mestre em química e física aplicadas, 
2010 – UFSJ 
Doutora em Física e química de 
materiais, 2016 – UFSJ 
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Domingos Sávio dos Santos Mestre 
Graduado em Ciências Biológicas 
licenciatura , 2007 – UNILAVRAS 
Mestre em Ciências, 2010 - UFLA 

 

Luiz Rogério Vallim Costa 
Mestre 

Graduado em odontologia no ano de 
1987- UNINCOR 
Especialista em dentística, 1999 – 
UNINCOR 
Mestre em clínica odontológica, 2005- 
UNINCOR 

 

Gustavo SantosTeixeira 
Mestre 

Graduado em Odontologia no ano de 
2007 – UFJF 
Especialista em implantodontia, 2014 
– cefos UNINGA 
Mestre em implantodontia, 2019 – São 
Leopoldo Mandic 

 

Thaís Guimarães da Mata 

Morato 
Mestre 

Graduada em Odontologia no ano de 
2010 – UFMG 
Especialização em ortodontia, 2013 -

Cetro BH     Especialização em 

Radiologia e Imaginologia, 2012 – 

UFMG. Mestre em Ortodontia, 2019 

UNICID 

 

Marcel Abrão 
Mestre 

Graduado em odontologia no ano de 
2011 – UEL 
Especialista em Ortodontia e 
ortopedia facial, 2014 – PUC MG 
Mestre em Ortodontia e ortopedia 
facial, 2014 – PUC MG 

 

Isabela Sandim Sousa Leite 

Weitzel Mestre 

Graduada em odontologia no ano de 
2011 – UFJF 
Especialista em Prótese dentária, 
2015 – ABO JF 
Mestre em Odontologia com ênfase 
em prótese dentária, 2018 – 
universidade de Taubaté 

 

Tamiris Alocoque de Carvalho 

Freitas 

Mestre 

Graduada em odontologia no ano de 
2017 – UFJF 
Mestre em clínica odontológica, 2020 
– UFJF 

 

Martinelle Ferreira Rocha 

Taranto 
Mestre 

Graduada em Ciências Biológicas no 
ano de 2008- CES JF 
Especialista em análise ambiental 
2013- UFJF 
Mestre em Biotecnologia, 2013 - UFSJ 
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Iane Resende  Oliveira de 

Amorim Mestre 

Graduada em odontologia no ano de 
2008 – UFMG 
Especialista em Atenção Básica em 
Saúde da família, 2012 – UFMG 
Mestre em Odontologia em Saúde 
Pública, 2018 – UFMG 

 

Karla Magnan Miyahira Mestre 

Graduada em Odontologia, 2015 -UFF 
Especialista em odontopediatria, 2015 
– UFRJ 
Mestre em Odontopediatria, 2018- 
UFRJ 

 

Michel Calil Abrão Neto Especialista 

Graduado em Odontologia no ano de 
2007- PUC MG 
Especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial, 2011 
– PUC MG 

 

Marcela Guimarães da Mata 

Morato 
Especialista 

Graduada em odontologia no ano de 
2013 – UNIFAL 
Especialista em Endodontia, 2015 – 
UNILAVRAS e em Radiologia, 2015 – 
PUC MG 

 

Thaís da Silva Especialista 

Graduada em odontologia no ano de 
2014 -UFJF 
Especialista em implantodontia e 
Periodontia, 2017 – São Leopoldo 
Mandic 

 

Gustavo Campos Carvalho 

Especialista 

Graduado em enfermagem no ano de 
2008- UNIPAC 
Especialização em urgência e 

emergência em atendimento pré-

hospitalar, 2010 – UNA BH 

Especialização em enfermagem 

intensiva de alta complexidade, 2011 

– Gama Filho BH 

 

 

Luciane Jorge Alves Especialista 

Graduada em odontologia no ano de 
1990- UFMG 
Especialista em periodontia, 2000 – 
Unincor 

 

Roberto Cesar Botelho Silva Especialista 
Graduado em odontologia no ano de 
2011- UFJF    Especialista em 
endodontia, 2014 – UFJF 

 

Leonardo Carvalho Castro 
Especialista 

Graduado em odontologia no ano de 
2003- UNINCOR 
Especialista em Prótese dentária, 

2006 – UNINCOR.     Especialista em 

Implantodontia com ênfase em 
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prótese sobre implante, 2011- São 

Leopoldo Mandic 

 

O corpo docente do Curso de Odontologia atende, portanto, às seguintes proporções 
relativas a seu título acadêmico:  

 

          
 
  

Atualmente, o corpo docente do curso de Odontologia, formado por um total de 23 

(vinte e três) docentes, está assim constituído em relação à titulação acadêmica:  

- Especialistas - 7 (30,5%)  

- Mestres - 10 (43,5%)  

- Doutores - 6 (26%)  

Dessa forma, integra o corpo de docentes com pós-graduação "stricto sensu" o total 

de 16 (dezesseis) professores, perfazendo 69,5% do total do curso de Odontologia. 

 

2.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

 Dos 23 professores que integram o quadro docente do Curso de Odontologia, existe 

a seguinte proporção em relação ao regime de trabalho: 

10

7

6

CORPO DOCENTE

Mestres

Especialistas

Doutores
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1) Horistas = 18 professores (78,26% do curso) 

2) Dedicação parcial =   4 professores (17,39% do curso) 

3) Dedicação integral = 1 professor (4,34 % do curso) 

 

Nome 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de vínculo 
com o curso 
(m=meses) 

Sara Teixeira Costa Horista 31 meses 

Breno Cherfên Peixoto Parcial 36 meses 

Diogo de Azevedo Miranda Horista 13 meses 

Samyra Giarola Cecílio Parcial 13 meses 

Luis Eduardo Canton Santos Parcial 8 meses 

Larissa Mirelle de Oliveira Pereira Horista 21 meses 

Domingos Sávio dos Santos Parcial 48 meses 

Luiz Rogério Vallim Costa Horista 31 meses 

Gustavo Santos Teixeira Horista 25 meses 

Thaís Guimarães da Mata Morato Horista 31 meses 

Marcel Abrão Horista 36 meses 

Isabela Sandim Sousa Leite Weitzel Horista 13 meses 

Tamiris Alocoque de Carvalho Freitas Horista 7 meses 

Martinelle Ferreira Rocha Taranto Horista 7 meses 

Iane Resende Oliveira de Amorim Horista 13 meses 

Karla Magnan Miyahira Horista 25 meses 

Michel Calil Abrão Neto Integral 42 meses 

Marcela Guimarães da Mata Morato Horista 13 meses 

Thaís da Silva Horista 13 meses 

Gustavo Campos Carvalho Horista 25 meses 

Luciane Jorge Alves Horista 13 meses 

Roberto Cesar Botelho Silva Horista 25 meses 

Leonardo Carvalho Castro Horista 7 meses 

 

 Dessa forma, o corpo docente do curso de odontologia do Uniptan apresenta um 

regime de trabalho de acordo com o gráfico abaixo. 
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2.7 Experiência profissional do docente 

 

 Dos 23 professores que compõem o quadro docente do Curso de Odontologia,  21 

professores possuem cinco ou mais anos de experiência profissional o que corresponde a 

91,30% do quadro total e consequentemente, 2 professores possuem menos de cinco anos 

de experiência profissional que corresponde 8,70 % do quadro geral de docentes do curso. 

 

Nome Função Local 
Período 
(anos) 

Sara Teixeira 
Costa Cirurgiã-dentista 

Consultório 
Uniptan 

 
 8 anos 

Breno 
Cherfên 
Peixoto 

Cirurgião-dentista 

Consultório 
Unincor 
UFVJM 

UNILAVRAS 
Uniptan 

 

20 anos 
 

Diogo de 
Azevedo 
Miranda 

Cirurgião-dentista 

Consultório 
Suprema 
Uniptan 

 

7 anos 

78,26%

17,39%

4,34%

REGIME DE TRABALHO 

18 Professores Horistas

4 Professores Dedicação
Parcial

1 Professor Dedicação Total
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Samyra 
Giarola 
Cecílio 

Farmacêutica Uniptan 2 anos 

Luis Eduardo 

Canton 

Santos 
Cirurgião-dentista 

Instituto Auxiliadora 
Uniptan 

7 anos 

Larissa 
Mirelle de 
Oliveira 
Pereira 

Professora 

Centro educacional Frei Seráfico 
Escola estadual Governador 

Milton Campos 
Escola Briguente e César 
Centro educacional Sinhá Neves 

Uniptan 

16 anos 

Domingos 
Sávio dos 

Santos 
Professor Uniptan 19 anos 

Luiz Rogério 
Vallim Costa 

Cirurgião-dentista 
Consultório 

Uniptan 
32 anos 

Gustavo 

Santos 

Teixeira 
Cirurgião-dentista 

Consultório  
Uniptan 

13 anos 

Thaís 
Guimarães da 
Mata Morato 

Cirurgião-dentista 
Consultório  

Uniptan 
10 anos 

Marcel Abrão 

Cirurgião-dentista 
Consultório  

Uniptan 
8 anos 

Isabela 

Sandim 

Sousa Leite 

Weitzel 

Cirurgiã-dentista 
Consultório  

Uniptan 
8 anos 

Tamiris 
Alocoque de 

Carvalho 
Freitas 

Cirurgiã-dentista 
Consultório  

Uniptan 
3 anos 

Martinelle 
Ferreira 
Rocha 

Taranto 

Professora 

Instituto alfabeto  
Centro Educacional Jean Piaget 
Escola Escola Estadual Miguel 

Couto 
Centro Estadual de Educação 
Continuada Dr. Flávio Botelho 

Prefeitura de Juiz de Fora 
Colégio Tiradentes da Policia 

Militar (MG) 
 Uniptan 

11 anos 
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Iane Resende 
Oliveira de 

Amorim 
Cirurgiã-dentista 

Consultório  
Uniptan 

12 anos 

Karla Magnan 
Miyahira 

Cirurgiã-dentista 
Consultório  

Uniptan 
5 anos 

Michel Calil 
Abrão Neto 

Cirurgião-dentista 
Consultório  

Uniptan 
13 anos 

Marcela 
Guimarães da 
Mata Morato 

Cirurgiã-dentista 
Consultório  

Uniptan 
7 anos 

Thaís da Silva Cirurgiã-dentista 
Consultório  

Uniptan 
6 anos 

Gustavo 
Campos 
Carvalho 

Enfermeiro 
Hospital 
Uniptan 

12 anos 

Luciane Jorge 
Alves 

Cirurgiã-dentista 
Consultório  

Uniptan 
30 anos 

Roberto 
Cesar Botelho 

Silva 
Cirurgião-dentista 

Consultório  
Uniptan 

9 anos 

Leonardo 
Carvalho 
Castro 

Cirurgião-dentista 
Consultório  

Uniptan 
16 anos 

 

 A maioria dos professores do curso de odontologia apresentam uma experiência 

profissional superior ou igual a 5 anos.  
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2.8 Experiência no exercício da docência na educação básica 

 

 Dos 23 professores que compõem o quadro docente do Curso de odontologia, 3 

possuem experiência profissional na docência da Educação Básica o que corresponde a 

13,04% do quadro total e consequentemente, 20 professores não possuem experiência 

profissional na educação Básica que corresponde 86,96% do quadro geral de docentes do 

curso. 

 

Nome Função Nível Local 
Período 
(anos) 

Luis Eduardo Canton 
Santos 

Professor 
Ensino  

fundamental 
/médio 

Instituto Auxiliadora 4 anos 

Martinelle Ferreira Rocha 
Taranto 

Professora 
Ensino 

fundamental 
2 

- Companhia 
Educacional Enlace  

10 anos 

Larissa Mirelle de Oliveira 
Pereira 

Professora 
Ensino 

fundamental 
/ médio  

- Centro educacional 
Frei Seráfico 

- Escola estadual 
Governador Milton 

Campos 
-Escola   

- Centro educacional 
Sinhá Neves 

- Atlas 

13 anos 

 

91,30%

8,70%

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Acima 5 anos - 21 Professores

Abaixo 5 anos - 2 Professores
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  Conforme analisado, apenas 3% dos professores do curso de odontologia, 

apresentam experiência na docência da educação básica. 

 

 

 

 

2.9 Experiência no exercício da docência superior 

 

  Dos 23 professores que compõem o quadro docente do curso de odontologia, 

4 possuem experiência profissional no Magistério Superior acima de 5 anos, o que 

corresponde a 17,39% do quadro total, e 19 professores possuem experiência profissional 

no Magistério superior abaixo de 5 anos, o que corresponde 82,61% do quadro geral de 

docentes do curso. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Sara Teixeira Costa Uniptan Professora 
2 anos e 

7 meses 

Breno Cherfên Peixoto 

Unincor 
UFVJM 

UNILAVRAS 
Uniptan 

Professor 

14 anos 

Diogo de Azevedo Miranda 
Suprema 
Uniptan 

Professor 
7 anos e 

6 meses 

Samyra Giarola Cecílio Uniptan Professora 2 anos 

13,04%

86,96%

EDUCAÇÃO BÁSICA

Educação Básica - 3 Professores

Não possuem Educação Básica - 20
Professores
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Luis Eduardo Canton Santos 
Uniptan Professor 

2 anos e 

7 meses 

Larissa Mirelle de Oliveira 
Pereira 

Uniptan Professora 
1 ano e 9 

meses 

Domingos Sávio dos Santos Uniptan Professor 
12 anos e 

6 meses 

Luiz Rogério Vallim Costa Uniptan Professor 
2 anos e 

7 meses 

Gustavo Santos Teixeira Uniptan Professor 
2 anos e 

1 mês 

Thaís Guimarães da Mata 
Morato 

Uniptan Professora 
2 anos e 

6 meses 

Marcel Abrão Uniptan Professor 3 anos 

Isabela Sandim Sousa Leite 

Weitzel Uniptan Professora 
1 ano e 1 

mês 

Tamiris Alocoque de Carvalho 
Freitas 

Uniptan Professora 
6 meses 

Martinelle Ferreira Rocha 
Taranto 

   Para de Mninas 
Uniptan 

Professora 
5 anos e 

1 mês 

Iane Resende Oliveira de 
Amorim 

Uniptan Professora 
1 ano e 2 

meses 

Karla Magnan Miyahira Uniptan Professora 
2 anos e 

1 mês 

Michel Calil Abrão Neto Uniptan Professor 
3 anos e 

6 meses 

Marcela Guimarães da Mata 
Morato 

Uniptan Professora 
1 ano e 7 

meses 

Thaís da Silva Uniptan Professora 
1 ano e 1 

mês 

Gustavo Campos Carvalho Uniptan Professor 3 anos 

Luciane Jorge Alves Uniptan Professora 
1 ano e 7 

meses 

Roberto Cesar Botelho Silva Uniptan Professor 2 anos 

Leonardo Carvalho Castro Uniptan Professor 7 meses 
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2.10 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

 Dos 23 professores que compõem o quadro docente do curso de odontologia, 23 

possuem experiência no exercício da docência na educação a distância o que corresponde 

a 100% do quadro total. 

 

Nome Instituição Nível 
Período 
(anos) 

Sara Teixeira Costa Uniptan Graduação 7 meses 

Breno Cherfên Peixoto Uniptan Graduação 7 meses 

Diogo de Azevedo Miranda Uniptan Graduação 7 meses 

Samyra Giarola Cecílio Uniptan Graduação 7 meses 

Luis Eduardo Canton Santos Uniptan Graduação 1 ano 

Larissa Mirelle de Oliveira 
Pereira 

Uniptan Graduação 7 meses 

Domingos Sávio dos Santos Uniptan Graduação 7 meses 

Luiz Rogério Vallim Costa Uniptan Graduação 7 meses 

Gustavo Santos Teixeira Uniptan Graduação 7 meses 

Thaís Guimarães da Mata 
Morato 

Uniptan Graduação 7 meses 

Marcel Abrão Uniptan Graduação 7 meses 

Isabela Sandim Sousa Leite 

Weitzel Uniptan Graduação 7 meses 

Tamiris Alocoque de Carvalho 
Freitas 

Uniptan Graduação 7 meses 

17,39%

82,61%

DOCÊNCIA SUPERIOR

Acima 5 anos - 4 Professores

Abaixo 5 anos - 19 Professores
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Martinelle Ferreira Rocha 
Taranto 

   Uniptan Graduação 7 meses 

Iane Resende Oliveira de 
Amorim 

Uniptan Graduação 7 meses 

Karla Magnan Miyahira Uniptan Graduação 7 meses 

Michel Calil Abrão Neto Uniptan Graduação 7 meses 

Marcela Guimarães da Mata 
Morato 

Uniptan Graduação 7 meses 

Thaís da Silva Uniptan Graduação  

Gustavo Campos Carvalho Uniptan Graduação 7 meses 

Luciane Jorge Alves Uniptan Graduação 7 meses 

Roberto Cesar Botelho Silva Uniptan Graduação 7 meses 

Leonardo Carvalho Castro Uniptan Graduação 7 meses 

 

 

 

Portanto, 100% (cem por cento) dos professores do Curso de Odontologia do 
UNIPTAN possuem experiência na educação a distância.  

 

2.11 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

 Não se aplica ao curso de odontologia. 

 

 

2.12 Atuação do Colegiado de Curso ou equivalente 
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 O Colegiado do Curso de Odontologia é presidido pela coordenação de curso e 

atende às exigências regimentais estabelecidas para esse órgão deliberativo. Compõe-se, 

além do Presidente do mesmo, de membros do corpo docente e de representante do corpo 

discente do respectivo curso. 

 O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre para tratar de assuntos relativos ao bom desenvolvimento do curso, à luz das 

DCNs, do Regimento, do PPC e das alterações e inovações advindas do desenvolvimento 

científico e tecnológico, como também das variações no mercado de trabalho, e, 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 É na reunião do Colegiado que as possíveis alterações no Projeto Pedagógico do 

Curso são aprovadas, após discussões e deferimento no Núcleo Docente Estruturante - 

NDE. As reuniões de Colegiado visam o desenvolvimento do curso, o aperfeiçoamento do 

desempenho do trabalho acadêmico, a integração dos planos de ensino, a troca de 

experiências, a adequação e atualização das ementas e programas das unidades de estudo 

e a partilha das preocupações surgidas, que interessam a todos os professores. 

 As reuniões do Colegiado são convocadas pelo Presidente ou mediante requerimento 

assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos conselheiros nos termos previstos em 

Regimento, e instaladas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros 

conselheiros. 

 A presença no recinto da reunião do Colegiado é exclusiva aos membros desse 

Conselho, podendo ter acesso convidados e/ou demais membros da comunidade 

acadêmica, mediante prévia autorização do seu Presidente. 

 As decisões do Colegiado ocorrerão por metade mais um dos votos dos conselheiros 

presentes, tendo cada conselheiro direito a apenas um voto. 

 O Colegiado pauta suas ações no Regimento e tem como finalidade maior fazer 

cumprir o Projeto Pedagógico do Curso, cuidando para que os objetivos previstos sejam de 

fato alcançados e que o aluno se constitua dentro do perfil de egresso estabelecido no PPC 

e no PDI. 

 O colegiado representa um corpo fundamental nas tomadas de decisões do curso de 

Odontologia, inclusive pela presença de um representante discente com poder de voto, o 

que as condutas ainda mais representativas e direcionadas as reais necessidades dos 

alunos. 
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2.12.1 Composição do Colegiado de Curso 

 

 De acordo com o Regimento, o Colegiado de Curso é composto da seguinte maneira: 

I. Coordenador de Curso, que é o seu presidente; 

II. 3 (três) representantes docentes do curso, escolhidos entre os seus pares; 

III. 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

Parágrafo Único - Na falta do coordenador de curso, um dos representantes docentes, 

por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de Curso. 

 

2.12.2 Competências do Colegiado de Curso 

 

 Compete ao colegiado de curso, nos termos do Regimento:  

I. Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil 

do ingressante;  

II. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos e programas; 

IV. Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas 

e critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades 

de monitoria e programas de iniciação científica; 

V. Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às partes de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VI. Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

VII. Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso, bem como os planos de trabalho dos docentes;  

VIII. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

IX. Propor à Reitoria a aprovação de convênios;  

X. Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados;  
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XI. Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridade de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política 

institucional do UNIPTAN;   

XII. Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às 

áreas do saber abrigadas pelo curso;  

XIII. Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos 

competentes do UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para 

elevação dos padrões de qualidade do curso;  

XIV. Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos;  

XV. Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

          O Colegiado do Curso de Odontologia do UNIPTAN reúne-se ordinariamente 1 (uma) 

vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, como pode ser observado, 

a seguir, nos itens que se referem às reuniões: 

I. Ordinária, a que constar do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) 

por período letivo regular; 

II. Extraordinária, a que for realizada em data diversa daquela prevista no 

calendário de reuniões. 

 

2.13 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

 O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções 

devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de o ensino em 

uma escola virtual ter características específicas, como as variações do espaço de ensino, 

que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontram-se em condições de igualdade na 

comunicação, tendo o aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula 

a qualquer momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. 

Nesse contexto, o papel do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de 

confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento. 
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O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os estudantes com 

disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de modo que o 

estudante veja nele um aliado em quem possa confiar. Além disso, é fundamental que haja 

inteira sintonia entre o professor da disciplina e o tutor. 

Na oferta de cursos na modalidade à distância, o UNIPTAN disponibiliza dois tipos de 

tutoria: 

* Tutoria Online; 

* Tutoria Presencial. 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a interação 

entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos Fóruns, os alunos podem emitir suas 

opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e 

revisar conceitos. Os tutores respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a 

respeito das discussões. 

Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes distantes. 

Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico das disciplinas sob sua 

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas atividades 

individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação 

a conteúdos específicos. 

 Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o UNIPTAN conta com 

uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de tutores, tanto online quanto 

presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência de que todos os tutores 

do UNIPTAN sejam graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis, além 

de privilegiar aqueles que possuem titulação obtida em programas de mestrados e 

doutorados em suas respectivas áreas.  

  

2.14 Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

 

 O corpo de tutores dos cursos do UNIPTAN possui ampla experiência em educação 

a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes matriculados nas disciplinas 

em regime semipresencial, expor o conteúdo em linguagem aderente às características das 

diversas turmas, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares do curso em questão e elaborar atividades específicas em 
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colaboração com os demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos 

alunos com maiores dificuldades. 

 O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e a 

capacitação do corpo de tutores do UNIPTAN são realizadas através do NAPED – Núcleo 

de Apoio Pedagógico, que conta com profissionais habilitados e com experiência 

multidisciplinar. 

  

2.15 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância 

 

 As interações havidas entre os tutores dos diversos cursos do UNIPTAN, 

devidamente constantes constante no PDI, garantem a mediação e a articulação entre os 

mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a Coordenação, além dos 

contatos diretos com a sede das atividades a distância, localizada em Nova Lima (MG), 

através das diretorias do Grupo NRE Educacional, do qual o UNIPTAN faz parte. Existe um 

adequado planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão de 

vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES. 

 As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre encaminhadas ao 

setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da Pró-reitoria de Ensino e Assuntos 

Acadêmicos.  

 Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre todos os 

profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas semipresenciais, sendo 

identificados os problemas existentes e as demandas mais imediatas para o bom 

funcionamento das atividades a distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre 

os tutores e entre estes e os demais agentes envolvidos no processo. 

 

2.16 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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Breno Cherfên Peixoto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Diogo de Azevedo 

Miranda 13 0 2 0 0 4 0 2 0 1 35 60 

Domingos Sávio dos 
Santos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Gustavo Santos Teixeira 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 
Iane Resende Oliveira 

de Amorim 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 6 

Isabela Sandim Sousa 
Leite Weitzel 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9 

Karla Magnan Miyahira 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 6 
Larissa Mirelle de 
Oliveira Pereira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 8 

leonardo carvalho de 
castro leite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Luciane Jorge Alves 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Luiz 

Eduardo Canton Santos 6 0 1 0 8 4 0 0 0 7 30 56 

Luiz 
Rogério Vallim Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Marcel Abrão 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 11 17 

Marcela Guimarães da 
Mata Morato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Martinelle Ferreira 
da Rocha Taranto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Michel Calil Abrão Neto 2 0 3 0 0 0 0 2 0 2 17 26 
Roberto Cesár Botelho 

Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Samyra Giarola Cecílio  2 0 6 0 1 0 0 0 0 7 3 19 

Sarah Teixeira Costa 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 12 
Tamíris Alacoque de 

Carvalho Freitas 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 8 

Thais da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Thaís Guimarães da 

Mata Morato 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

  

 

3. Infraestrutura 
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3.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 

Os docentes do curso contratados em regime de tempo integral, quando não dispõem 

de salas específicas para os seus trabalhos, possuem gabinetes à sua disposição para 

realização de serviços de atendimento a discentes, além de estudos e pesquisas 

individualizadas. 

 Cada um dos gabinetes possui aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, 

contendo 1 (uma) mesa, 2 (duas) cadeiras e 1 (um) computador conectado à Internet. 

 

3.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso de Odontologia conta 

com uma sala de aproximadamente 6 (seis) metros quadrados, equipada com: 

▪ 01 mesa,  

▪ 01 armário,  

▪ 01 computador,  

▪ 01 telefone,  

▪ 01 ar condicionado. 

         Para reuniões, as Coordenações de Curso contam ainda com uma Sala de Reuniões, 

conforme disponibilidade de agenda, com 35 metros quadrados, utilizada no horário das 7h 

às 21h, equipada com:  

▪ 01 ar-condicionado,  

▪ equipamentos de videoconferência,  

▪ 14 cadeiras;  

▪  01 mesa grande. 

 

3.3 Sala coletiva de professores 

 

A sala dos professores é de acesso exclusivo aos docentes. Em uma área de 57 m2, 

proporciona um ambiente aconchegante e acolhedor, local no qual os docentes se 
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concentram nos horários de entrada e saída e também no intervalo entre as aulas. Os 

docentes lancham, interagem, se informam sobre os projetos da instituição, e também 

descansam.  

A sala foi pensada e projetada para acomodar toda a equipe, com mobiliários e 

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e rede wireless 

exclusiva, que viabilizam o trabalho docente. A sala possui dois ambientes: um para estudo 

com cabines individuais, e outro de descanso, com destaque para o café e o lanche. A sala 

conta com: 

- 1 Ar condicionado; 

- 1 Ventilador; 

- 6 Cabines individuais equipadas com computadores com acesso à Internet e ao 

Sistema RM, sendo uma cabine de uso reservado para PNE; 

- 5 Mesas redondas com 5 cadeiras cada mesa; 

- 5 Escaninhos de aço; 

- 3 Sofás; 

- 2 Poltronas; 

- 1 Puff; 

- 1 Cadeira de massagem; 

- 1 Geladeira; 

- 1 Quadro para avisos. 

Além dos mencionados acima, a Sala de Professores dispõe de 1 banheiro masculino 

e 1 banheiro feminino, além de ser abastecida regularmente com água, café e lanche nos 

intervalos das aulas dos turnos da manhã e da noite. 

 

3.4 Salas de aula 

 

 O Curso de Odontologia conta com uma sala de aula para cada turma em andamento, 

com tamanhos variados, de acordo com a necessidade de cada turma.  
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A IES possui salas de aula com dimensões variando entre 60 e 90 metros quadrados, 

todas equipadas com projetor multimídia, quadro branco, ventiladores, cadeiras escolares 

universitárias, mesa e cadeira para o professor. Todas as salas são bem arejadas e 

protegidas contra ruídos externos. 

Algumas salas possuem uma tela chamada de e-board, que é um recurso tecnológico 

que permite ao professor a interação direta com o material que está sendo projetado, sendo 

possível fazer realces, ampliações e até mesmo anotações extras no material exibido. As 

salas com dimensões maiores possuem, além dos recursos já mencionados, 2 (dois) ares 

condicionados para climatização e melhor comodidade aos alunos e professores.  

Existem 3 (três) salas que são chamadas de APG (Aprendizagem em Pequenos 

Grupos). Nestas as carteiras se juntam e formam pequenos grupos, permitindo que o 

professor trabalhe várias metodologias ativas com os alunos, dentre elas: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, Rotação por Estações, Peer Instruction e várias outras propostas 

que visam estimular o trabalho em grupo, sobretudo a colaboração e interação entre os 

discentes. 

A Instituição disponibiliza, além das salas supracitadas, uma sala de Metodologias 

Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 

projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o 

objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da avaliação da 

informação disponível, sendo o professor o responsável pela orientação adequada, pelo 

acompanhamento e pelo estímulo constante ao aprendizado de qualidade. 

O Setor de Tecnologia da Informação efetua manutenções periódicas nos recursos 

tecnológicos disponíveis nas salas, e os colaboradores dos serviços gerais, que fazem as 

limpezas diárias dessas salas, repassam aos setores específicos quando outras demandas 

de manutenção são necessárias. 

Assim, é possível verificar que as salas de aula disponibilizadas pela IES atendem às 

necessidades institucionais e do curso de Engenharia de Produção, especificamente, além 

de oferecer conforto e flexibilidade aos alunos e professores. Sempre que necessário, a 

Instituição disponibiliza cadeiras e mesas diferenciadas para portadores de necessidades 

especiais, as quais fazem parte do mobiliário permanente da IES. A acessibilidade é 

garantida em todas as salas de aula da Instituição, bem como nos laboratórios, biblioteca e 

setores administrativos. 
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3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

 Os alunos do UNIPTAN têm livre acesso aos equipamentos de informática 

disponíveis, os quais passam por constantes revisões periódicas e contam com o suporte 

do pessoal do Setor de TI (Tecnologia da Informação) em todos os turnos de funcionamento 

da Instituição. 

Atualmente a Instituição conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados 

com terminais de acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados 

para atividades programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de 

avaliação institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de 

nivelamento no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas 

áreas de conhecimento de cada curso. 

O Laboratório de Informática I possui um projetor multimídia e computadores 

equipados com webcam, placas de som, com as especificações abaixo: 

 

Placa Mãe: Asus H81M-SE/BR 

Processador: Core i3 4170 3,70 GHz 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500 GB 

DVD-RW Samsung 

Monitor 20" LG 

Webcam 

 

Com a finalidade de atender as condições necessárias para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, na educação superior, o 

laboratório de informática I possui dois computadores equipados com teclados em Braille, e 

configurados com sistema de voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais 

(PNE), conforme sublinham os principais aspectos da legislação vigente: 

• a Constituição Federal/88, Art. 205, Art. 206 e Art. 208, que garantem a educação como 

um direito de todos; 
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• a Portaria nº 2.678/02 que aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino; 

• o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,2006),que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; 

• o Decreto n° 7.611/2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

prevê, no §2° do art. 5°, Inciso VII, a estruturação de núcleos de acessibilidade nas 

instituições federais de educação superior; 

• a ABNT NBR 9.050/04 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos. 

O Laboratório de Informática II possui computadores com placas de som, com as 

seguintes especificações: 

 

Placa Mãe: INTEL DH61DL 

Processador: INTEL CORE I3 - 2100 3.10GHZ 

Memória: 4GB DDR3 

HD 500GB SATA 

Gravador DVD-RW 

 

O Laboratório de Informática III possui computadores equipados com placas de som 

e com configurações adequadas e específicas para uso de programas com grande demanda 

gráfica, conforme especificações abaixo:  

 

Placa Mãe: ASUS – CS/BR 

Processador: INTEL CORE I5 - 4440 3.10GHZ 

Memória: 8GB DDR3 

HD 500GB SATA 

 

Os softwares instalados nos Laboratórios de Informática vão desde softwares básicos 

(como antivírus, compactadores de arquivos, leitores de PDF) a softwares aplicativos (como 
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os pacotes de escritório da Microsoft Office). Dentre os softwares utilizados pelos vários 

cursos, destacam-se:  

• Pascalzin: utilizado na disciplina de Linguagem de Programação; 

• MSProject: utilizado na disciplina Gestão de Programas e Projetos; 

• Inventor: utilizado na disciplina Desenho Técnico; 

• AutoCad: utilizado na disciplina Desenho Computacional. 

Além dos ambientes supracitados, a instituição disponibiliza uma área na Biblioteca 

com computadores dispostos em bancadas com cadeiras, disponíveis para acesso a alunos 

e usuários da Biblioteca. Outro item que permite acesso aos alunos a equipamentos de 

informática é a sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, que possui design 

diferenciado, mesas-redondas dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e 

tecnologia de rede sem fio (wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a 

construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível. 

O UNIPTAN disponibiliza também terminais de computador, distribuídos em seus 

saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao Sistema RM 

(consultas de notas, frequências etc.). Próximo ao setor Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos há um equipamento com impressora para dar suporte aos discentes no controle 

da sua vida financeira com a Instituição, podendo, assim, imprimir seus boletos. 

Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que permitem 

a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio pode ser acessada 

por toda a comunidade educativa do UNIPTAN, à qual podem conectar-se notebooks, 

smartphones e similares. 

Em parceria com empresas da área de publicidade, a Instituição disponibiliza 2 (dois) 

Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de terceiros, e 

pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos eletrônicos, como 

computadores pessoais, tablets, smartphones. 

 

3.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 
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Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso de Odontologia foram indicados 

pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam adequadas às 

Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O acervo físico encontra-se disponível na biblioteca para os alunos, com número de 

tombamento, e está totalmente informatizado, de modo que o aluno consegue consultar 

informações sobre os livros no site da Instituição, na área especifica da Biblioteca, assim 

como pode verificar quantos exemplares estão disponíveis - e, ainda, efetuar requisição para 

reserva de livros. 

O UNIPTAN possui uma política própria para aquisição e atualização de material 

bibliográfico, com o objetivo de oferecer o maior número possível de exemplares da 

bibliografia básica por número de vagas dos seus cursos.  

  Tal política de aquisição passa pelos seguintes trâmites: 

- Indicação da bibliografia pelos professores das disciplinas; 

- Organização das sugestões de bibliografia pelos Coordenadores de Curso; 

- Encaminhamento à Bibliotecária para sistematização; 

- Encaminhamento dos pedidos de aquisição à Reitoria do UNIPTAN para análise e 

aprovação; 

- Encaminhamento ao Setor de Compras para orçamentos e aquisição; 

- Encaminhamento dos exemplares adquiridos à Biblioteca para catalogação no acervo e 

disponibilização à comunidade acadêmica; 

- Registro dos títulos dos exemplares adquiridos nos planos de ensino das disciplinas. 

Os itens que compõem a bibliografia básica do Curso encontram-se referendados por 

relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Odontologia, uma vez analisada a 

compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número de vagas anuais 

do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 
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3.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos que compõem a bibliografia complementar do Curso de Odontologia foram 

indicados pelos professores que lecionam no curso e analisados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), visando a garantia e segurança de que as obras utilizadas sejam 

adequadas às Unidades Curriculares e aos conteúdos descritos nos planos de ensino e no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O acervo virtual encontra-se disponível para os alunos e professores através do portal 

educacional, cujo acesso é realizado por login e senhas individuais. 

Os itens que compõem a bibliografia complementar do Curso encontram-se 

referendados por relatório de adequação assinado pelo NDE do Curso de Odontologia, uma 

vez analisada a compatibilidade entre o número dos títulos constantes no acervo e o número 

de vagas anuais do Curso. 

Consta também na Biblioteca da Instituição um documento referente à política de 

atualização do acervo dos cursos do UNIPTAN, com descrição detalhada de todo o processo 

para tal. 

O acervo virtual Minha Biblioteca está atualizado e pode ser acessado 

ininterruptamente pelos discentes e docentes. Trata-se de um consórcio formado pelas 

quatro principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole 

e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora 

para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. Através da 

plataforma, estudantes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos. A Minha 

Biblioteca conta atualmente com mais de 8.700 livros em todas as áreas do conhecimento, 

à disposição para leitura e download. 

A Instituição conta com acesso ininterrupto aos títulos da Minha Biblioteca, através do 

contrato firmado via mantenedora (NRE Educacional). Além disso, existe garantia de acesso 

físico na IES ao acervo virtual, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à 

demanda e à oferta ininterrupta via Internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e 

de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem, conforme descrito em outros itens 

deste Projeto Pedagógico de Curso. 
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3.7.1 Periódicos especializados 

 

 Os periódicos da área de Odontologia são variados, muitos destes vinculados a 

programas de pós-graduação stricto sensu da área ou instituições que tem como objetivo 

fomentar a pesquisa na área de saúde. A seguir, são apresentados alguns periódicos com 

disponibilidade impressa e eletrônica na Biblioteca da instituição: 

▪ Enfermagem Brasil (impresso) (Periodicidade – Bimestral) 

▪ Enfermagem em Foco – Revista Oficial do Conselho de Enfermagem (Periodicidade – 

Trimestral) 

▪ CSP- Cadernos de Saúde Pública (Reports in Public health) (Periodicidade – Mensal) 

▪ ACTA-Paulista de Enfermagem (Periodicidade – Trimestral) 

▪ RECIEN- Revista Científica de Enfermagem (Periodicidade – Quadrimestral) 

▪ MENTAL- Revista de Saúde Mental e subjetividade da UNIPAC (Periodicidade – 

Semestral) 

▪ Legislação e Normas  

▪ Revista Latino- Americana de Enfermagem (Periodicidade – Bimestral) 

▪ Arquivos de Neuro-Psiquiatria (Periodicidade – mensal) 

▪ Revista Bioética (Periodicidade – Quadrimestral) 

 

Os periódicos da área de Odontologia disponíveis na Biblioteca do UNIPTAN – a maioria 

dos quais em formato eletrônico – são os seguintes:  

Rev@Odonto – Portal de Revistas de Odontologia: 

▪     Arquivos em Odontologia  

▪     Brazilian Journal of Oral Sciences  

▪     IJD. International Journal of Dentistry  

▪     Innovations Implant Journal  

▪     Odontologia Clínico-Científica (Online)  

▪     Revista Brasileira de Odontologia  

▪     Revista da ABENO  

▪     Revista da Associacao Paulista de Cirurgioes Dentistas  

▪     Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial  

▪     Revista Odonto Ciência (Online)  

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-0939&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-0939&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3225&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3225&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-146X&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-146X&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-5960&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-5960&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3888&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3888&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7272&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7272&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-5954&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-5954&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-5276&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-5276&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-5210&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-5210&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-6523&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-6523&lng=pt&nrm=iso
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▪     RFO UPF  

▪     RGO. Revista Gaúcha de Odontologia (Online)  

▪     RPG. Revista de Pós-Graduação - RSBO (Online) – 

▪     Revista de Iniciação Científica em Odontologia - RevICO           

▪     Revista da Faculdade de Odontologia - UPF 

▪     Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal ... 

▪     ADA PUBLICATIONS - AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL 

▪    APCD REVISTA (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS) 

▪    BRAZILIAN ORAL RESEARCH 

▪    CIÊNCIA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA = BRAZILIAN DENTAL SCIENCE 

▪    JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE 

▪    ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY, ORAL RADIOLOGY,       

AND ENDODONTICS 

▪    PESQUISA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA 

▪    PÓS-GRADUAÇÃO EM REVISTA (FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS DA UNESP) 

▪    QUINTESSENCE PUBLISHING 

▪    REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP 

▪    REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

▪    THE BRAZILIAN DENTAL JOURNAL 

▪    Revistas Científicas em Odontologia : BVS Odontologia 

▪    Revistas Eletrônicas - Faculdade de Odontologia de Bauru 

 

Além desses periódicos impressos, a instituição possui assinatura em duas bases de 

dados de acesso online e que possuem revistas da área da saúde e demais áreas de 

formação no UNIPTAN. É possível que o corpo acadêmico tenha acesso aos periódicos em 

formato eletrônico, por meio da internet utilizando base de dados e/ou sites próprios dos 

periódicos.  

 

▪ Base de dados EBSCO Host (Multidisciplinar - acesso online): 

A interface EBSCO host é contemplada pela Capes, mas UNIPTAN assina outras 

bases as quais a Capes não disponibiliza. Dentre elas estão: MEDLINE Complete, CINAHL 

Complete, Dentistry & Oral Sciences Source, Legal Source, World Politics Review, Public 

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4012&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4012&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-8637&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-8637&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5695&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5695&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-5685&lng=pt&nrm=iso
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-5685&lng=pt&nrm=iso
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/revico
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFYQFjAIahUKEwi7qNOs47jHAhVFEJAKHUiZAO0&url=http%3A%2F%2Fwww.upf.br%2Fseer%2Findex.php%2Frfo&ei=l13WVfuADsWgwATIsoLoDg&usg=AFQjCNEhbMXL7t_NNCBpxgFwXiFPr3P8Hw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFwQFjAJahUKEwi7qNOs47jHAhVFEJAKHUiZAO0&url=http%3A%2F%2Fperiodicos.ufes.br%2FRBPS%2F&ei=l13WVfuADsWgwATIsoLoDg&usg=AFQjCNGmeeCqULF6gt-xLO87N6ivl6KonQ
http://www.ada.org.au/_Australian_Dental_Journal.asp
http://www.apcd.org.br/revista.asp
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1806-8324/lng_en/nrm_iso
http://www.fosjc.unesp.br/cob/index.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-7757&lng=en&nrm=iso
http://www.harcourthealth.com/scripts/om.dll/serve?action=searchDB&searchDBfor=home&id=oe
http://www.harcourthealth.com/scripts/om.dll/serve?action=searchDB&searchDBfor=home&id=oe
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-7491&lng=en&nrm=iso
http://www.fosjc.unesp.br/cob/index.htm
http://www.fosjc.unesp.br/cob/index.htm
http://www.quintpub.com/
http://www.hostcentral.com.br/rou/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0103-0663&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6440
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiQ2tHq5bjHAhXEC5AKHWymDis&url=http%3A%2F%2Fodontologia.bvs.br%2Fphp%2Flevel.php%3Flang%3Dpt%26component%3D19%26item%3D123&ei=MmDWVZD5BcSXwATszLrYAg&usg=AFQjCNHPQUuj0SFTf3vnxeWdo9it_1xAkA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAEahUKEwiQ2tHq5bjHAhXEC5AKHWymDis&url=http%3A%2F%2Fwww.fob.usp.br%2Fpagina%2F251&ei=MmDWVZD5BcSXwATszLrYAg&usg=AFQjCNHB_ZYf2zUzfMm8DeeLR8iSCjOtHQ
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Administration Abstracts, AgeLine, Abstracts in Social Gerontology, Academic Search 

Complete, Regional Business News, Business Source Elite, Fonte Acadêmica, Engineering 

Source, Art & Architecture Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Criminal Justice 

Abstracts. 

   

▪ DynaMedPlus (Área da saúde - acesso online) 

O DynamedPlus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para 

médicos e outros profissionais da saúde para uso na prática clínica. Monitora o conteúdo de 

mais de 500 periódicos científicos e bases de dados de revisão sistemática de evidências. 

 

3.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Os Laboratórios de Informática são utilizados pelo Curso de Odontologia em 

disciplinas práticas, que proporcionam aos alunos um diferencial em termos de 

conhecimento sobre o manuseio de softwares e recursos de tecnologia da informação na 

área de atuação dos futuros profissionais do Curso.  

A IES conta com 3 (três) Laboratórios de Informática, equipados com terminais de 

acesso à Internet, com computadores de acesso aos discentes e utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional, entre outros. Nesses ambientes, acontecem também os cursos de nivelamento 

no âmbito de Noções de Informática e cursos tecnológicos específicos nas áreas de 

conhecimento de cada Curso. 

Esses laboratórios atendem às necessidades do Curso, possuindo normas 

específicas de funcionamento, utilização e segurança, além de apresentarem conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico através do setor de TI e disponibilidade de 

recursos de tecnologias da informação e comunicação (hardware, software e periféricos) 

adequados às atividades a serem desenvolvidas. 

Os laboratórios e equipamentos são periodicamente avaliados pelos professores do 

Curso, que encaminham as demandas específicas ao NDE, para referendar e tomar as 

providências necessárias junto à administração da IES. 

 

3.9 Laboratórios didáticos de formação específica 
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“Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

 

3.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

 

 Os laboratórios da área básica são divididos por área de afinidade e contemplam 

materiais específicos para cada tipo de treinamento. O laboratório de anatomia é equipado 

com manequins para estudos anatômicos gerais e específicos de todas as partes do corpo 

humano. Contamos também com cadáveres conservados em formol para o estudo 

anatômico do corpo humano. Além disso, o laboratório está equipado com uma mesa 

simuladora digital de estudos anatômicos. A incorporação da realidade virtual ao laboratório 

proporciona um estudo mais interativo e dinâmico da anatomia, ao passo que o aluno é 

capaz de manipular as diversas partes do corpo humano tocando na tela do simulador. O 

simulador permite que o aluno escolha os tecidos do corpo que deseja estudar, ampliar e 

dimunir, rotacionar e esconder estruturas para visualização de planos mais profundos. Ao 

tocar a estrutura na tela, o simulador apresenta também a nomenclatura da estrutura, 

contribuindo para o estudo do aluno. O laboratório conta ainda com computador conectado 

a um projetor para projeção de materiais didáticos. Além disso, o ambiente é climatizado 

com aparelho de ar condicionado. 

 O laboratório de microscopia fornece suporte para disciplinas da área básica que 

envolvem o estudo microscópico. Equipado com 25 microscópios, além de um microscópio 

conectado a um projetor utilizado pelos docentes para projeção de lâminas, contribuindo 

para a orientação dos alunos de forma mais dinâmica e confortável, visto que o aluno 

consegue compreender as informações repassadas pelo professor sem precisar se deslocar 

até ele. O laboratório é equipado ainda com aparelhos e materiais para desenvolvimento de 

placas de cultura e lâminas para estudo de células e tecidos. Além disso, o ambiente é 

climatizado com aparelho de ar condicionado. 

 

3.11 Laboratórios de habilidades 

 

Contamos com um laboratório de habilidades práticas de Odontologia localizado no 

CEM – Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas, com capacidade para 30 alunos. 
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O laboratório contribui para o suporte de diversas disciplinas como cirurgia, dentística, 

prótese, periodontia, endodontia e oclusão. O laboratório é equipado para simulações de 

atendimentos a pacientes, que representa uma etapa fundamental na curva de 

aprendizagem do aluno do curso de Odontologia. O aluno desenvolve as habilidades 

manuais em manequins previamente ao início do contato com os pacientes. O laboratório 

possui três bancadas com 10 lugares individuas em cada uma delas, equipadas com sistema 

terminal de equipo completo (seringa tríplice, baixa rotação e alta rotação), simuladores com 

espaço próprio para adaptação do manequim de arcadas dentárias e refletores de LED de 

alta luminosidade com acionamento por sensor de movimento. Duas televisões conectadas 

e integradas a um computador com internet, além de entrada para adaptação de câmera 

digital para transmissão simultânea de procedimentos. Conta ainda com dois equipamentos 

de ar condicionado para climatização do ambiente. 

 

3.12 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

 

 O espaço para atendimentos aos pacientes fica localizado no CEM – Centro de 

Especialidades Médicas e Odontológicas. O terceiro andar do prédio é de uso exclusivo do 

curso de Odontologia e conta com duas clínicas modernas e altamente equipadas. No total 

são dezenove cadeiras odontológicas dispostas em um espaço amplo e seguro, planejado 

para proporcionar uma ergonomia adequada para os atendimentos. Além disso, todos os 

consultórios são individualizados através de divisórias, contribuindo para uma 

biossegurança adequada e incorporando mais privacidade aos pacientes. As clínicas são 

equipadas com quatro aparelhos de ar condicionado que proporcionam um ambiente 

climatizado e agradável para a realização dos procedimentos. 

O curso de Odontologia possui parceria com a Santa Casa de Misericórdia para 

atendimento a pacientes do Centro de Tratamento de Oncologia. Prestamos atendimentos 

aos pacientes em tratamento de radio e quimioterapia para avaliação e tratamento 

odontológico. A parceria representou um grande avanço para a população, pois o Hospital 

não possui cirurgiões-dentistas em seu corpo clínico, e para os alunos, uma grande 

oportunidade de evoluírem na experiência de atendimentos a pacientes de alto nível de 

complexidade.    
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3.13 Biotérios 

 

 O UNIPTAN possui como referência o biotério da Universidade Federal de São João 

del Rei-MG (UFSJ). As pesquisas científicas que envolvem a utilização de animais em sua 

metodologia acontecem em parceria com essa instituição. 

 

3.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística) 

 

Para os conteúdos que são oferecidos aos alunos do UNIPTAN na modalidade 

semipresencial, o material didático utilizado é disponibilizado através da plataforma 

educacional, com acesso garantido em tempo integral enquanto o aluno estiver matriculado 

nas disciplinas em questão.  

  Em relação a todos os processos atinentes ao material didático, bem como a todo o 

funcionamento da plataforma educacional, os alunos, professores, tutores e gestores 

institucionais realizam avaliações periódicas, que são direcionadas à NRE Educacional, 

responsável direta pelos processos gerais do grupo e da mantenedora, para constantes 

revisões e aprimoramento de procedimentos.  

  Além do material disponibilizado on-line na plataforma, os alunos têm acesso também 

a todos os recursos oferecidos presencialmente, como as obras da Biblioteca e as 

publicações da base de dados EBSCO, além dos e-books da base Minha Biblioteca. 

 

3.15 Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e arbitragem, negociação, conciliação, 

mediação e atividades jurídicas reais 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Presidente Tancredo 

de Almeida Neves (UNIPTAN) é órgão colegiado, interdisciplinar, independente, de caráter 
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consultivo, deliberativo e educativo que tem como objetivo avaliar os aspectos éticos 

relacionados às pesquisas científicas envolvendo seres humanos. 

 No primeiro semestre de 20219 o UNIPTAN obteve, da Comissão Nacional de Ética 

na Pesquisa (CONEP) autorização para implantação do CEP e, após período de treinamento 

para capacitação de seus membros, o CEP/UNIPTAN deu início às atividades de análise 

ética de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da instituição e em outras instituições 

que a ele são encaminhadas. 

 O CEP/UNIPTAN é um colegiado de 12 membros titulares, distribuídos entre as várias 

áreas do conhecimento, e um suplente de representante da comunidade assistida pela 

instituição que analisa os aspectos éticos e metodológicos das pesquisas nos termos da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de saúde (CNS), especialmente quanto à 

dignidade, autonomia, consciência, capacidade de escolha e direitos dos sujeitos da 

pesquisa. 

  

3.17 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) 

 

 “Este item não se aplica ao curso em questão.” 

 

3.18 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

 

 O UNIPTAN foi avaliado e aprovado como polo de educação a distância, vinculado à 

sede UNITPAC – Centro Univesitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – em 

Araguaína (TO). 

 Para a oferta de cursos a distância num futuro próximo, bem como para a execução 

das atividades relacionadas às disciplinas oferecidas na IES na modalidade semipresencial, 

conta-se com ambientes profissionais muito bem articulados com a sede, atendendo 

plenamente aos objetivos traçados neste Projeto Pedagógico de Curso, considerando-se a 

função de espaços complementares, a saber: laboratórios de Informática, Sala de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, etc. 

 Esses espaços possibilitam a realização de experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais passam por avaliações periódicas devidamente documentadas, 
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resultando em constantes ações de melhoria contínua do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Todas essas ações são gerenciadas e acompanhadas pela Pró-reitoria de Ensino e 

Assuntos Acadêmicos, além do NAPED – Núcleo de Apoio Pedagógico – e do Grupo de 

Estudos em Metodologias Ativas de Aprendizagem. 

 Desenvolvemos práticas de transmissão simultânea de procedimentos em pacientes 

e demonstrações de técnicas operatórias em modelos de estudo como forma de incorporar 

um nova didática de ensino. O material pode ser utilizado de forma síncrona ou assíncrona, 

incorporado à disciplina ou apresentado como um material complementar de estudos para 

auxiliar o aluno na construção do conhecimento. 


