
1 

 

 
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

CURSO DE ODONTOLOGIA 
CAMPUS METROPOLITANO 

CAMPUS ARCOVERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pernambuco 
2022



2 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CURSO DE ODONTOLOGIA 
CAMPUS METROPOLITANO 

CAMPUS ARCOVERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
 
 
 
 

Projeto Político Pedagógico apresentado à 
Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 
de Pernambuco para apreciação e 
providências legais, objetivando a renovação 
dos Cursos de Odontologia do campus 
Metropolitano e do campus Arcoverde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pernambuco 
2022  



3 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
 
 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
Reitoria 
Reitora: Profa. Dra. Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti 
Vice-Reitora: Profª Vera Rejane do Nascimento Gregório 
 
Pró-Reitorias 
PROGRAD: Prof. Dr. Ernani Martins dos Santos. 
PROPEGI: Prof. Dr. Byron Leite Dantas Bezerra 
PROEC: Prof Dr. Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues 
PRODEP: Acaziele da Silva Melo Diniz 
PROADMI: Profª Vera Lúcia Samico Rocha 
 
 
CAMPUS METROPOLITANO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO 
 
Diretoria 
Diretor: Prof. Dr. Emanuel Dias de Oliveira e Silva 
Vice-Diretora: Profª. Dra. Priscila Prosini 
 
Coordenação de Curso 
Coordenadora: Profª Dra. Márcia Maria Fonseca da Silveira 
Vice-coordenadora de Curso: Profª Dra. Verônica Maria de Sá Rodrigues 
 
Coordenações Setoriais 
Graduação: Prof. Dr. Marcos Antônio Japiassú Resende Montes 
Pós-Graduação: Prof. Dr. Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos 
Extensão: Profª. Dra. Ana Paula Veras Sobral 
Apoio às atividades acadêmicas: Profª Dra. Irany Porto Gurgel 
Clínicas e Laboratórios: Profª. Dra. Mônica Maria de Albuquerque Pontes 
Administrativo/Financeira: Elenilson Miguel Neto 
 
Núcleo Docente Estruturante – NDE 
Arnaldo de França Caldas Júnior - Presidente 
Márcia Maria Fonseca da Silveira 
Marcus Vitor Diniz de Carvalho 
Priscila Prosini 
Vanda Sanderana Macêdo Carneiro 
Verônica Maria de Sá Rodrigues 
 
  



4 

 

CAMPUS ARCOVERDE 
BACHARELADO EM ODONTOLOGIA 
 
Coordenação de Curso 
 
Coordenador: Prof. Dr. Pedro Henrique Sette de Souza 
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Vanessa Lessa Cavalcanti de Araújo 
 
Núcleo Docente Estruturante – NDE 
Fábio Andrey da Costa Araújo 
Fernanda Regina Ribeiro Santos Athayde 
Humberto Gomes Vidal – Presidente  
Pedro Henrique Sette de Souza 
Renata de Oliveira Cartaxo 
Stefânia Jeronimo Ferreira 
Vanessa Lessa Cavalcanti de Araújo 
 
 



5 

 

SUMÁRIO 

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................ 6 

2. HISTÓRICO .................................................................................................................................. 7 

3. O CURSO DE ODONTOLOGIA ..................................................................................................... 8 

4. A IMPORTÂNCIA DE UM NOVO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO COMUM PARA 

A ODONTOLOGIA NA UPE ............................................................................................................ 12 

5. OBJETIVO DO CURSO ................................................................................................................ 13 

6. PERFIL DO PROFISSIONAL ..................................................................................................... 13 

7.  DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ........................................................................................... 15 

7.1 Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP ............................................................................ 16 
7.1.2 Infraestrutura .............................................................................................................................................. 18 
7.1.3 Caracterização do Corpo Discente ...................................................................................................... 22 
7.1.4 Caracterização do Corpo Docente ....................................................................................................... 22 
7.2 Bacharelado em Odontologia campus Arcoverde ............................................................................. 25 
7.2.2 Infraestrutura humana ............................................................................................................................ 27 

8. DINÂMICA CURRICULAR ......................................................................................................... 29 

8.1.1 Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP ........................................................................ 31 
8.1.2 Carga Horária Do Curso ........................................................................................................................... 36 

8.1.2.1 CARGA HORÁRIA TEÓRICA ...................................................................................................... 36 
8.1.2.2 CARGA HORÁRIA PRÁTICA ...................................................................................................... 36 

8.1.3 Sequência Curricular ................................................................................................................................ 37 
8.1.4 Componentes Curriculares distribuídos entre os períodos ..................................................... 40 
8.1.5 Quadro de Disciplinas Optativas (Isoladas) .................................................................................... 43 
8.2 Bacharelado de Odontologia campus Arcoverde – BOcA .............................................................. 44 
8.2.1 Matriz Curricular ........................................................................................................................................ 44 
8.2.2 Síntese Curricular por Período ............................................................................................................. 47 
8.2.3 Quadro de Disciplinas Eletivas ............................................................................................................. 48 

9.  AVALIAÇÃO ................................................................................................................................. 48 

9.1 Avaliação Institucional ................................................................................................................................ 48 
9.3 Avaliação Docente ......................................................................................................................................... 49 
9.3 Avaliação Discente......................................................................................................................................... 50 

10.   ATIVIDADES DE ENSINO ..................................................................................................... 51 

11.  ATIVIDADES DE PESQUISA ................................................................................................. 53 

12.  ATIVIDADES DE EXTENSÃO ............................................................................................... 56 

13.  CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 59 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 61 

 
 
 



6 

 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

 

Os cursos de Odontologia da Universidade de Pernambuco, nos campi Metropolitano 

e de Arcoverde apresentam à comunidade acadêmica o Projeto Pedagógico do Curso 

Unificado, que reflete as expectativas alinhadas à necessidade dos alunos, à oferta de 

docentes e à infraestrutura, à missão de formação e ao grau de conhecimento desejado. 

Além de funcionar como um planejamento estrutural e curricular, esse documento é o 

marco legal da renovação do reconhecimento dos cursos. A última renovação foi concedida 

pelo Conselho Estadual de Educação, por meio do Parecer CEE/PE nº 054/2019. 

A Universidade de Pernambuco (UPE) conta com 11 campi e oferta 59 cursos de 

graduação, sendo 54 cursos presenciais e outros 05 na modalidade à distância. As vagas são 

disponibilizadas por meio do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e do Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). O ingresso para os cursos de Odontologia 

da Universidade de Pernambuco se dá, da mesma forma, pelo SSA e Sisu, sendo 100 vagas 

anuais (50 por semestre) para a Faculdade de Odontologia do campus Metropolitano e 20 

vagas anuais para Arcoverde. 

Este PPC foi elaborado para informar como foi estruturada a concepção do curso de 

Odontologia, sua contextualização, os objetivos e as suas referências epistemológicas. 

Adotou-se como norteadora da sua elaboração as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Odontologia (2021), de onde se obteve o perfil do egresso considerando as 

atitudes, habilidades e competências esperadas do profissional. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. HISTÓRICO 
 

A Universidade de Pernambuco (UPE) é uma universidade pública estadual 

multicampi, situada no Estado de Pernambuco, Brasil. Sua origem remonta a 25 de 

novembro de 1965 quando as faculdades de Ciências Médicas de Pernambuco (fundada em 

1950), de Odontologia de Pernambuco (1955), de Enfermagem Nossa Senhora das Graças 

(1945), de Ciências da Administração de Pernambuco (1965) se uniram com a Escola 

Politécnica de Pernambuco (1912) para formar o núcleo inicial da Fundação de Ensino 

Superior de Pernambuco - FESP, que viria a se transformar, no início da década de 1990, na 

Universidade de Pernambuco, adquirindo caráter público e assumindo o seu papel social. 

Viriam, ainda, na década de 1970 se juntar a Escola Superior de Educação Física 

(fundada em 1946) e as Faculdades de Formação de Professores de Garanhuns (1966), de 

Nazaré da Mata (1966) e de Petrolina (1968). Em 1976 foi criado o Instituto de Ciências 

Biológicas, como unidade centralizadora das disciplinas básicas dos cursos de Medicina, 

Odontologia, Enfermagem e Educação Física. 

Desta forma, a UPE se tornou uma instituição de campi descentralizados e espalhado 

por diversas cidades do estado (Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, Palmares, 

Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada), além de haver implantado cursos à distância de 

Administração Pública, Ciências Biológicas (Licenciatura em Biologia), Letras e Pedagogia nos 

municípios de Fernando de Noronha, Floresta, Garanhuns, Nazaré da Mata, Ouricuri, 

Palmares, Petrolina, Surubim e Tabira. 

Atualmente, a Universidade de Pernambuco oferece 59 cursos de graduação, 17 

cursos de mestrado, 6 cursos de doutorado e 114 cursos de pós-graduação Lato Sensu. Em 

2021, a UPE foi classificada como a 45ª melhor universidade do Brasil e a 100ª melhor da 

América Latina no Times Higher Education University Rankings (THE). Além disso, foi 

considerada a melhor universidade estadual do Norte-Nordeste em termos de pesquisa e 

internacionalização no ranking da Folha de S. Paulo em 2017. 

Com a expertise adquirida com a exitosa experiência da FOP, foi criado pelo então 

Governador Eduardo Campos o Curso de Bacharelado em Odontologia campus Arcoverde 

mediante as Resoluções CONSUN 013-A/2010, iniciando a sua primeira turma em agosto de 

2011.  
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A criação do Bacharelado de Odontologia campus Arcoverde foi uma iniciativa do 

Governo do Estado em resposta à concentração dos profissionais de saúde nos grandes 

centros urbanos, propondo a localização do curso na região do Sertão Pernambucano, local 

tradicionalmente desassistido de investimentos em recursos humanos odontológicos. 

O município de Arcoverde-PE apresenta 353 Km² de território e se encontra a 252 km 

de distância da capital do estado de Pernambuco (Recife). Político-administrativamente se 

localiza na Mesorregião do Sertão, na Microrregião do Sertão do Moxotó. Faz limites ao 

norte com o estado da Paraíba, ao sul com Buíque, a leste com Pesqueira e a oeste com 

Sertânia (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE, 2013). Apresenta uma população total de 

69.157 habitantes, cuja maioria é predominantemente urbana (90,05%) (IBGE, 2010). Do 

ponto da divisão sanitária (NOAS, 2001), é considerada município-sede da VI Região de 

Saúde do estado de Pernambuco sob supervisão da VI GERES (Gerência da Regional de 

Saúde). Do ponto de vista de rede de serviços de saúde vinculados aos SUS municipal, é 

composta por 01 Hospital Regional e 19 postos de saúde municipais. Especificamente no 

âmbito dos serviços de saúde bucal, Arcoverde apresenta uma rede de atenção primária 

com 22 Unidades Básicas de Saúde, com 22 Equipes de Saúde Bucal (EqSB) e 1 Centro de 

Especialidade Odontológica (CEO) (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE, 2013). 

Este curso intenta contribuir para o desenvolvimento sustentável de Pernambuco 

através do ensino, da pesquisa e da extensão universitária e educação permanente, para 

esta região do Estado. 

 

3. O CURSO DE ODONTOLOGIA 
 

O ensino superior da Odontologia, em Pernambuco, iniciou em 1913 com a iniciativa 

da Sociedade de Medicina de Pernambuco, em cuja Diretoria atuavam dentistas como 

Antônio Fraga Rocha, Nelson de Albuquerque Melo e João Pinto de Campos, além dos 

médicos Ascânio de Alcântara dos Guimarães Peixoto, Frederico Curio, Augusto Carneiro de 

Holanda Chacon, Gilberto Fraga Rocha e João Rodrigues de Souza. Foi deles a ideia de criar 

um curso de Odontologia, que na linha do tempo foi sofrendo agregações e separações até o 

estabelecimento da Universidade Federal de Pernambuco, criada em 1965, que encampou o 

referido curso. 
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Quarenta anos depois, em 1953, um outro grupo de dentistas tentou, sem sucesso, 

criar uma nova Escola de Odontologia. Um ano depois, 1954, o cirurgião-dentista Clovis 

Lacerda Leite convidou Edrízio Barbosa Pinto, também cirurgião-dentista, para retomarem o 

propósito de fundação de uma faculdade, iniciado sem êxito em 1953.  

Por sua vez, Edrízio Barbosa Pinto convida o docente Nelson de Albuquerque Melo, 

da Faculdade de Odontologia da Universidade do Recife e proprietário do Hospital Magitot 

para participar do grupo de fundação da nova faculdade.  Após várias reuniões os dois 

juntamente com um seleto grupo de outros docentes fundaram a Faculdade de Odontologia 

de Pernambuco - FOP, cuja reunião definitiva foi realizada aos 18 de março de 1955, 

conforme a sua Ata de Fundação.    

Em 26 de dezembro de 1957 foi publicado o Decreto nº 42.880, de 24 de dezembro 

de 1957, assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, com o seguinte texto: 

“Artigo único. É concedida autorização para o funcionamento do curso de odontologia da 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco, mantida pela Sociedade Civil Faculdade de 

Odontologia de Pernambuco, com sede no Recife, capital do Estado de Pernambuco”; no 

Diário Oficial da União.  

A instalação ocorreu em 11 de janeiro de 1958, às 20 horas, na Rua do Hospício, 

n.494. E finalmente em 18 de maio de 1960, o Conselho Nacional de Educação aprovou o 

Parecer nº 228 concedendo o reconhecimento da Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco, homologado pelo Ministro da Educação e Cultura e publicado no DOU em 

20/06/1960, através do Decreto nº 48.250, de 31 de maio de 1960. 

O 1º Diretor da FOP foi Nelson de Albuquerque Melo, que em face de seus múltiplos 

afazeres, só pode ficar dois anos à frente da Direção, sendo substituído pelo Professor 

Edrízio Barbosa Pinto. O grupo idealista lutava por um curso de vanguarda, à frente de seu 

tempo, e logo iniciou a oferta de cursos de atualização e aperfeiçoamento sendo a primeira 

iniciativa na área de Histologia em 1958. 

Seguindo sua vocação de vanguarda a FOP ofereceu cursos de Odontologia Legal 

(1962) com o Dr. Luiz Lustosa da Silva; Odontopediatria (1962) com o Professor Barry Miller 

do Charlotte Memorial Hospital; Reparo e reparação da coroa dental (1962) com o Professor 

Guilherme Simões Gomes (FOUSP); Traumatologia da face (1963) com o Professor Edmundo 

Pinto da Fonseca (FOUSP); Cirurgia buco-maxilar (1964) com o Professor João Jorge de 
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Barros (FOUSP) e em 1965 (dez anos após a sua criação) o curso de Lesões e aspectos da 

quimioterapia com o Professor Heitor Medina da Universidade do Paraná. 

O relatório dos primeiros dez anos da FOP indicava que o corpo discente era 

integrado por 132 estudantes distribuídos nos 4 anos do curso e o corpo docente era 

composto por 19 Catedráticos, 30 Assistentes e 15 Instrutores. 

A primeira turma de formandos colou grau em 1961.  

Em 1965 a FOP passou a ser signatária da formação da Fundação de Ensino Superior 

de Pernambuco e dela fazer parte. As instalações da Rua do Hospício tornavam-se 

acanhadas para receber o grande número de estudantes que desejavam fazer sua formação 

na FOP bem como o número de pacientes que crescia a cada semestre. 

Em 1974 a FOP mudou-se para Camaragibe, no prédio onde funcionava o Seminário 

Regional do Nordeste e foi adquirido à Cúria Metropolitana de Olinda e Recife por R$ 

4.200.000,00, cujos recursos foram transferidos pelo Ministro do Planejamento João Paulo 

do Reis Veloso com as injunções políticas dos amigos do Diretor Edrízio Pinto. 

Em 1970 começaram as tratativas para implantação do primeiro mestrado em 

Odontologia na região Nordeste, cuja instalação se deu em 1972. 

Nesse desiderato, a FOP foi vanguardeira de primeira ordem, e em breve tempo dois 

mestrados foram implantados: Odontopediatria e Dentística/Endodontia. 

No campo do ensino de graduação também esteve à frente de seu tempo com a 

implantação do ensino integrado à base de unidades curriculares dentro um projeto 

denominado PROLATINO, oportunidade em que passou a receber estudantes de vários 

países sul-americanos mas também da América Central.  

A FOP inovou na graduação com a oferta do Trabalho de Conclusão de Curso em 

1984, cuja experiência exitosa levou o Ministério da Educação, na reforma do ensino 

superior levada a efeito no início deste século, incluir o TCC como matéria obrigatória na 

formação acadêmica superior.  

O trabalho clínico a quatro mãos foi iniciado em 1983 com o treinamento dos 

estudantes no trabalho auxiliado com vista ao reconhecimento e fortalecimento do pessoal 

auxiliar de Odontologia.  
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Outra inovação da graduação foi a apresentação de Caso Clínico, uma atividade 

acadêmica que em muito contribuiu para o despertar de vocação docente em diversos 

estudantes, alguns dos quais hoje são docentes da FOP. 

Também merece registro a implantação do Sociodrama como ferramenta pedagógica 

da graduação, atividade que lotava o auditório em suas apresentações, uma das quais foi 

prestigiada pelo saudoso Ariano Suassuna.  

A Pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP/UPE foi iniciada 

com o Programa de Odontologia (Mestrado – 1972 e Doutorado – 1986), sendo pioneiro no 

Nordeste, com diversidades nas áreas de concentração. Depois de quase 40 anos de 

atividade surgiram os cursos de Mestrado em Hebiatria e Perícias Forenses. 

Nestas quatro décadas esta Pós-graduação formou mais de 430 doutores de várias 

instituições de ensino superior do Brasil e de outros países. Diversos convênios nacionais e 

internacionais foram estabelecidos permitindo a inserção nacional e internacional dos seus 

programas. 

Sempre objetivando a formação de recursos humanos com capacitação técnica, 

científica e visão inovadora, para a docência e pesquisa, e aptos a atuar no meio acadêmico 

e científico, contribuindo para o crescimento técnico-científico do Estado de Pernambuco, 

do Nordeste e do Brasil. 

A Pós-graduação da FOP/UPE se tornou o principal polo formador de mestres e 

doutores no Norte e Nordeste do Brasil. 

O nosso compromisso, na qualidade de professores e estudantes, é darmos nosso 

esforço pessoal no sentido de aprimorar e fortalecer o papel da Universidade de 

Pernambuco na construção do conhecimento.  

Para fortalecimento de seus programas de pós-graduação a FOP mantém intercâmbio 

com expressivo número (17) de Universidades e Instituições de Pesquisa no Brasil e no 

exterior. No campo da assistência à saúde, além de suas clínicas regulares da graduação e da 

pós-graduação mantém serviços no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Centro 

Integrado de Saúde Amaury de Medeiros. 
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4. A IMPORTÂNCIA DE UM NOVO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO COMUM 
PARA A ODONTOLOGIA NA UPE 
 

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento que reflete a identidade do curso. 

Ele deve expressar as dimensões política, pedagógica, cultural, os valores e as crenças, os 

significados, bem como, o modo de pensar e agir de todos que colaboraram com sua 

elaboração. Além disso, deve estabelecer as diretrizes básicas, a metodologia e a proposta 

pedagógica escolhida pela instituição.  

Diante do dinamismo das relações e da renovação constante dos saberes, uma 

releitura periódica do projeto político pedagógico do curso é extremamente saudável. Por 

estas razões, as Faculdades de Odontologia da Universidade de Pernambuco (Campi 

Metropolitano e Arcoverde) apresentam aos órgãos colegiados superiores e ao Conselho 

Estadual de Educação, esta proposta de renovação do PPC da Odontologia. 

Tomando como princípio inicial de análise, os cursos de Recife e Arcoverde 

propuseram reformulações nas matrizes curriculares incluindo dois aspectos fundamentais: 

i) a sua parte de Base Nacional Comum, atendendo à Resolução nº 3, de 21 de junho de 

2021, do Conselho Nacional de Educação que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de graduação em Odontologia e, ii) de Parte Diversificada e/ou Flexível necessária para 

atender as especificidades de cada curso/localidade. 

Com base na proposta de reformulação da matriz curricular,  promoveu-se a inclusão 

de espaços para a discussão entre toda a comunidade acadêmica. Essa troca de ideias, por 

meio de um debate saudável, professores, alunos, NDE e a direção das duas unidades 

discutiram e propuseram modificações que irão ser fundamentais para o alcance do perfil 

desejado de profissionais humanos, éticos, críticos, reflexivos e competentes para atuar na 

promoção e educação da saúde bucal, na assistência odontológica como clínicos gerais e na 

atuação como profissionais e gestores de serviços de saúde pública, entendendo o Sistema 

Único de Saúde como cenário de atuação profissional e campo de aprendizado, articulando 

ações e serviços para a formação profissional. 

A reformulação desse PPC ensejou uma reflexão importante entre a comunidade 

acadêmica – a política pedagógica do curso de Odontologia da UPE é dinâmica, em um 

continuum que exige, por isso, uma inquietação pedagógica. A velocidade de veiculação das 

informações, os movimentos culturais e sociais em constante reflexão, a reinvenção das 
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práticas pedagógica e a geração de evidências científicas, tornam o PPC como um 

“organismo vivo”, que precisa de um olhar constante. 

 
5. OBJETIVO DO CURSO 
 

A Odontologia é uma profissão que se apropriou da tarefa de cuidar das estruturas 

bucais, sem perder o sentido integral do ser humano inserido na sociedade. Essa 

compreensão da especificidade da prática odontológica aliada ao reconhecimento de sua 

indissociabilidade das práticas de atenção à saúde deverá nortear a formação do profissional 

de Odontologia. Neste sentido, o objetivo do curso é formar profissionais com conhecimento 

científico e técnico na área; compatíveis com as exigências do mercado de trabalho e da 

sociedade brasileira, com competência para lidar com os problemas relativos aos processos 

saúde-doença bucais; e em condições de desenvolver uma prática generalista da profissão 

consciente do seu compromisso social e como cidadão. 

 

6. PERFIL DO PROFISSIONAL 
 

O perfil do cirurgião-dentista deve estar baseado na formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuação em todos os níveis de atenção na saúde, com 

base no rigor técnico e cientifico, conforme disposto na Lei 9.131, de 25 de novembro de 

1995, no Art. 9º, do § 2º, alínea "c"; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; bem como a Resolução nº 3, de 21 de junho de 2021 que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Odontologia.   

Assim, dá-se a denominação de cirurgião-dentista ao bacharel em Odontologia,  que 

terá sua formação calcada em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, 

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

em beneficio da sociedade. 

O projeto de curso deverá conduzir o aluno à formação do cirurgião-dentista:  

I - Generalista, dotado de sólida fundamentação técnico-científica e ativo na construção 

permanente de seu conhecimento;  

II - Humanístico e ético, atento à dignidade da pessoa humana e às necessidades individuais 

e coletivas;  
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III - Apto à atuação em equipe, de forma interprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar;  

IV - Proativo e empreendedor, com atitude de liderança;  

V - Comunicativo, capaz de se expressar com clareza;  

VI - Crítico, reflexivo e atuante na prática odontológica em todos os níveis de atenção à 

saúde;  

VII - Consciente e participativo frente às políticas sociais, culturais, econômicas e ambientais 

e às inovações tecnológicas. 

Com base na legislação pertinente, o NDE da FOP em conjunto com o corpo docente 

e discente das faculdades de Odontologia dos Campi Metropolitano e Arcoverde atualizou as 

competências gerais e especificas que nortearam a construção do perfil do cirurgião-dentista 

neste projeto, a saber: 

 

6.1 Competências Gerais 

 

A graduação em Odontologia tem por objetivo desenvolver nos egressos as 

competências gerais compreendidas nas seguintes categorias: 

I - Atenção à saúde: atuar considerando a ética e as dimensões da diversidade biológica, 

subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, e 

cultural, que singularizam cada pessoa ou cada grupo social; 

II - Tomada de decisões: aplicar conhecimento e metodologias de modo a produzir melhorias 

no acesso e na qualidade integral à saúde da população, atento ao  desenvolvimento 

técnico-científico; 

III – Comunicação: interagir com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes 

profissionais com respeito e empatia, mantendo a confidencialidade, sempre em busca de 

compreender a comunicação verbal e não-verbal;  

IV – Liderança: construir relações de colaboração e incentivar o desenvolvimento da equipe 

profissional, o desempenho de ações e a geração de mudanças nos processos de trabalho, 

de forma efetiva, eficaz e integrada, mediadas pela interação, participação e diálogo; 

V - Gestão em saúde; conhecer, compreender e participar de ações que visem à melhoria 

dos indicadores de qualidade de vida e de morbidade em saúde, passíveis de serem 

realizados por um profissional generalista, propositivo e resolutivo; 
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VI - Educação permanente: desenvolver novos conhecimentos com base na fundamentação 

teórico-reflexiva no exercício do trabalho, assim como nas oportunidades de intercâmbio 

profissional e de educação permanente formal, na vivência comunitária, no cotidiano das 

unidades da rede de serviços de atenção à saúde, considerando ainda a referência, a 

contrarreferência e o gerenciamento dos imprevistos. 

 

6.2 Competências Específicas 

I - Exercer a Odontologia de forma articulada com o contexto social, econômico, cultural e 

ambiental;  

II - Conhecer e respeitar o Código de Ética Odontológica; 

III - Desenvolver ações de promoção, prevenção, reabilitação, manutenção e vigilância da 

saúde, em nível individual e coletivo; 

IV - Trabalhar dados e informações clínicas e epidemiológicas relevantes para o diagnóstico, 

a terapêutica e o controle de doenças e agravos bucais e suas relações com as condições 

sistêmicas do indivíduo;  

V - Aplicar os princípios de biossegurança na prática odontológica; 

VI - Executar procedimentos odontológicos com vistas à prevenção, à interceptação e ao 

tratamento das doenças e aos agravos bucais; 

VII – Respeitar o rigor científico e os princípios de ética em pesquisa, através do pensamento 

crítico, reflexivo e criativo e da capacidade de buscar e produzir conhecimento;  

VIII - Aplicar os fundamentos da epidemiologia e do conhecimento da comunidade, como 

fatores fundamentais à tomada de decisão em saúde;  

IX - Informar e educar a equipe de saúde e a população a respeito da saúde bucal; 

X - Planejar e desenvolver a atenção odontológica individual e coletiva, considerando a 

família como unidade de cuidado, e respeitando os ciclos de vida;  

XI - Supervisionar as atividades do técnico em saúde bucal e do auxiliar em saúde bucal. 

 

7.  DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 

Os diagnósticos dos cursos de Odontologia dos Campus Metropolitano e do Campus 

de Arcoverde foram desenvolvidos pelos corpos técnicos de cada unidade separadamente e 

aqui apresentados em dois subitens. 



16 

 

7.1 Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP 

Os dados abaixo explicitados representam uma síntese do diagnóstico construído nas 

primeiras reuniões do coletivo que elaborou o PPC. 

 
6.1.1 Ensino 

PROBLEMAS SOLUÇÕES 

1.1 Carga horária insuficiente Reforma Curricular 

1.2 Carência de Locais para estágios 
curriculares 

Novas parcerias com serviços de saúde 

1.3 Novas DCNs publicadas em 2021 Reforma Curricular 

1.4 Excesso de Aulas magistrais Reforma Curricular 

1.5 Metodologias de ensino tradicionais Capacitação Docente 

1.6 Desintegração Básico – Profissional 
Discussão entre os coordenadores do 

Básico e Profissional para melhor 
integração 

1.7 Novas diretrizes de biossegurança 
impostas pela condição sanitária 

mundial 

Readequações de espaços físicos, novas 
propostas pedagógicas 

 
A Faculdade de Odontologia de Pernambuco, recentemente passou por uma 

mudança física muito significativa, em decorrência principalmente de duas adversidades: a 

primeira, de ordem local, que se configura na saída do prédio do Campus Camaragibe, 

devido a  problemas estruturais e de segurança que tornaram inviáveis a continuidade das 

atividades naquele sítio; a segunda, de ordem mundial, que foi o surgimento da pandemia 

de Covid-19, e que nos obrigou a repensar formas de educação para permitir a continuidade 

do ensino nas instituições de nível superior, mesmo com todas as limitações provocadas pelo 

distanciamento social.   

Essa configuração nos trouxe também novas perspectivas, que envolveram 

principalmente a ocupação de outros espaços da universidade, com a retomada do 

funcionamento das atividades do curso de forma mais otimizada. Nesse sentido, é 

indispensável que a nova estrutura escolar não apenas atenda às necessidades da 

comunidade acadêmica e de usuários, mas, principalmente, confirme a missão educacional e 

possibilite uma aplicação eficaz do projeto político-pedagógico da Instituição. 
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A prática educativa precisa utilizar diferentes linguagens e espaços de atuação como 

forma de engajamento. A estrutura institucional deve ser pensada com ações que 

possibilitem interações de alto nível entre docentes e discentes e as diversas áreas da 

aprendizagem. O objetivo é oferecer condições estruturais eficientes e que promovam esse 

engajamento.  

Com a mudança física, ampliou-se os atendimentos de pacientes que são oriundos do 

SUS (Atenção Básica, Secundária e Terciária). Houve uma maior conexão entre as diversas 

áreas da saúde, sendo o atual Campus Metropolitano compartilhado com a Medicina, 

Enfermagem, Educação Física e Ciências Biológicas. Nesse contexto, ganhamos experiência 

holística no âmbito de atendimento ao paciente do complexo hospitalar, com uma 

ferramenta importante que é o acesso aos prontuários eletrônicos dos pacientes do Hospital 

Universitário Osvaldo Cruz, Hospital da Restauração e o Centro Integrado de Saúde Amaury 

de Medeiros, oportunizando aos docentes e discentes uma experiência única no 

atendimento de pacientes oncológicos, transplantados, aqueles com doenças 

infectocontagiosas, doenças autoimunes, gestantes de alto risco e  recém-nascidos com 

lesões ou anomalias do desenvolvimento. Não há dúvidas quanto à importância da 

integração/interrelação da FOP com essas instituições proporcionando um ganho para um 

melhor atendimento na saúde pública e para o enriquecimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

Visando o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem é importante contar 

com investimentos em tecnologias leves e densas, e na manutenção desse ambiente 

Institucional para que possa ser usufruído na sua totalidade. As salas de aulas são equipadas 

para um bom desempenho das atividades didáticas. 

Os cursos dispõem de laboratórios didáticos multiusuários; um Centro de Estudos em 

Antropologia Forense; Centro de Pesquisas em Biomateriais (CPQB) e um Centro de Pesquisa 

Clínica (CTBMF), todos esses também com estrutura laboratorial, além de possibilitar a 

interrelação destes com toda a estrutura do Complexo Hospitalar da UPE (Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, CISAM e PROCAPE). 

As bibliotecas possuem uma estrutura de pesquisa acadêmica com acesso digital às 

novas plataformas de livros eletrônicos (e-books) e periódicos virtuais, através do Núcleo de 

Gestão de Bibliotecas e Documentação – NBID/UPE (Minha Biblioteca), além do acesso ao 
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Sistema de Bibliotecas Pergamum e à plataforma de livros digitais da Biblioteca Virtual da 

Pearson. Conta ainda com treinamento para utilização do Portal de Periódicos da Capes 

viabilizado pelo núcleo de bibliotecas (NBID/UPE) por meio do Programa de Competências 

em Informação (CoInfo) do NBID/UPE. 

Deve-se ter em mente que professores e alunos precisam ter autonomia, conforto e 

independência, para participar de todas as atividades oferecidas pela instituição. Neste 

contexto, seguimos no aprendizado de uma abordagem humanizada para o entendimento e 

atendimento dos usuários dos serviços de saúde pública (SUS). 

 

7.1.2 Infraestrutura 

 

 A infraestrutura da FOP (Campus Metropolitano) atende a todas as necessidades 

curriculares e às normas de acessibilidade (nos aspectos físicos, pedagógicos, atitudinais e 

comunicacionais) e mobilidade (em relação ao acesso, a liberdade de movimento, a 

circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à 

informação) para seus usuários (pacientes, técnicos administrativos, discentes e docentes). 

Dispõe da seguinte estrutura física: 

 

I - CAMPUS METROPOLITANO/HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ (HUOC):  

Situado à Rua Arnóbio Marques, 310 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50100-130, 

representa as primeiras instalações definitivas da FOP em seu novo campus. No HUOC, 

contamos com uma estrutura clínica, o departamento de Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial (CTBMF),  prédio da Escolaridade e salas de aula. 

 

a) Clínica do HUOC 

Na clínica do HUOC, acontecem as disciplinas Clínica de Média e Alta Complexidade I, 

e Clínica de atenção Básica II, onde contamos com uma estrutura nova e bem equipada, 

constituída de: 

• sala de Espera; 

• 1 banheiro masculino/feminino; 

• 1 banheiro para pacientes com necessidades especiais; 
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• 1 banheiro/vestiuário masculino para alunos; 

• 1 banheiro/vestiário feminino para alunas 

• 1 Laboratório para confecção de próteses; 

• 1 Clínica Multiusuário com 14 equipamentos odontológicos; 

• 1 sala para RX; 

• 1 setor de esterilização; 

• 1 copa; 

 

Essa estrutura física acomoda: 14 equipos odontológicos, 06 fotopolimerizadores, 02 

amalgamadores: 01 aparelho de Raios X, 03 câmaras escuras, 02 aventais de chumbo, 03 

seladoras, 02 aparelhos Localizadores apicais,  02 aparelhos de ultrassom, 02 negatoscópios, 

02 autoclaves (sendo uma de 150 litros e outra de 21 litros), 15 armários roupeiros, 10 

armários para guarda de materiais odontológicos e diversos, 01 computador.  

 

b) Departamento de CTBMF 

No primeiro andar do Departamento de Cirurgia, contamos com duas salas de aula 

equipadas com equipamento para vídeo-conferência, banheiro, copa e ante-sala. No térreo 

contamos com um laboratório multiusuário com tela ampla e equipamento para 

videoconferência em conclusão de reforma e uma clínica em fase inicial de reforma, com 12 

equipamentos completos comprados, prontos para instalação. 

 

c) Escolaridade: 

A Escolaridade encontra-se provisoriamente em um prédio situado na Escola Superior 

de Educação Física – ESEF - Campus Metropolitano e conta com uma sala para secretaria e 

outra para as coordenações de Graduação, Apoio Acadêmico e Estágios.  

A estrutura física acomoda:  06 armários de duas portas, 06 computadores e 

mobiliário. 

 

d) Salas de aula/Laboratório de pesquisa: 
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No Centro Integrado de Anatomia Patológica (CIAP-HUOC) foram equipados dois 

espaços para aulas teóricas: um auditório e uma sala de aula devidamente equipados com 

retroprojetor, computador, acesso à internet e climatização. 

Encontra-se nesse espaço o novo laboratório de Patologia, sala de professores, copa e 

banheiro. 

Ainda em parceria com outras faculdades do Campus Metropolitano, contamos com 

duas salas de aula climatizadas e equipadas com datashow, uma no prédio do Mineirão – 

sala 10 – (Faculdade de Ciências Médicas – FCM) e outra sala multiusuário (Instituto de 

Ciências Biológicas – ICB). 

 

II – CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS (CISAM):  

Situado à Rua Visconde de Mamanguape, S/N – Encruzilhada, Recife – PE, 

compreende mais uma das clínicas de atendimento odontológico da FOP, atualmente com as 

Disciplinas de Clínica de Atenção de Média Complexidade II, Prótese Buco-Maxilo-facial e a 

Estomatologia.  

A clínica é constituída de: 

• Recepção; 

• Sala de Espera; 

• 1 banheiro masculino; 

• 1 banheiro feminino; 

• 07 salas para consultório Odontológico, abrigando 09 equipamentos odontológicos; 

• 1 Sala para RX; 

• 1 Setor de Esterilização; 

• 1 copa   

Essa estrutura física acomoda: 09 equipos odontológicos, 06 fotopolimerizadores, 02 

amalgamadores, 01 aparelhos de Raios X, 03 câmaras escuras, 02 aparelhos localizadores 

apicais, 02 aparelhos de Ultrassom, 02 aventais de chumbo, 02 negatoscópios, 03 seladoras, 

15 armários roupeiros, 10 armários para guarda de materiais odontológicos e diversos, 01 

autoclave de 57 litros e  01 computador. 

 

III - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO (ITEP):  
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Situado na Avenida Professor Luís Freire, 700 – Cidade Universitária – Recife – PE, 

abriga a FOP em dois Blocos (B e E). 

 

No bloco B, temos o centro administrativo da escola, com: 

• Gabinete da Diretoria (sala de Direção, Vice Direção e ante-sala) 

• Setor administrativo/Financeiro (sala de Coordenação Administrativa, sala de 

Coordenação financeira e Tesouraria) 

• Setor de Recursos Humanos,  

• copa 

• Secretaria de Pós-Graduação; 

• 3 Salas de aula: uma com 30, outra com 50 e a maior com 70 lugares; 

• 3 Salas de Tutoria (Odontologia, Hebeatria e Perícias Forenses);  

• 1 Sala de professores 

• 1 Laboratório de Informática 

• 1 Sala de manutenção de informática; 

• 1 sala de oficina de manutenção técnica; 

• 1 Biblioteca 

• Setor de almoxarifado 

• 02 banheiros femininos 

• 02 banheiros masculinos 

• 1 Laboratório de Pesquisa de Patologia  

• 1 Laboratório de Pesquisa em Perícias Forenses  

• 1 Laboratório de Pesquisa em Biomateriais  

• 1 Laboratório de Pesquisa em ensaios  

 

No bloco E, temos um dos centros de aulas práticas da escola, com: 

 

• 1 sala de Espera; 

• 1 sala de fisioterapia; 

• 1 sala para triagem; 

• 1 laboratório de corte de gesso; 
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• 1 Clínica para Tratamento da Dor Orofacial com 3 equipamentos odontológicos; 

• 1 Clínica de Laserterapia com 2 equipamentos odontológicos; 

• 1 Clínica Multiuso com 12 equipamentos odontológicos; 

• 2 Laboratórios pré-clínicos de habilidades específicas Multiusuário com simuladores 

ergonômicos e capacidade para 30 alunos;  

• 1 Sala para guarda de instrumental (alunos) 

• 1 Sala de arquivo de prontuários e marcação de consultas 

• 1 Sala para RX 

• 1 Setor de Esterilização 

• 1 sala de aula teórica com 40 lugares; 

• 02 banheiros femininos; 

• 02 banheiros masculinos; 

• 01 banheiro para pessoas com deficiências; 

• copa 

 

Essa estrutura física acomoda:  

17 Equipos Odontológicos, 12 Fotopolimerizadores, 03 Amalgamadores: 03 Aparelhos De 

Raios X, 06 câmaras escuras, 02 Aventais de chumbo, 03 negatoscópios, 03 seladoras, 04 

retroprojetores, 20 armários roupeiros e 10 armários para guarda de materiais 

odontológicos e diversos e demais mobiliário para copa, sala de aula, sala de espera e 

recepção. 

 

7.1.3 Caracterização do Corpo Discente 

O corpo discente da FOP é constituído de 108 discentes no ciclo básico e 365 no ciclo 

profissional da Graduação e 175 na Pós-Graduação, sendo 118 no stricto senso (biênio 2015-

2016) e 39 no lato senso. 

 

7.1.4 Caracterização do Corpo Docente 

A FOP conta com 80 docentes dos quais 1 especialista, 1 notório saber, 5  mestres, e 

73 são doutores e, destes, 26 em regime de Dedicação Exclusiva. 

Nº MATR NOME DO SERVIDOR              CARGO TITULAÇÃO 
CARGA 
HORÁRIA 
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1 80209 ADRIANE TENORIO DOURADO        PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

2 70840 ALDO FERNANDES DE A B JUNIOR   PROFESSOR ASSISTENTE  MESTRE 20h 

3 65889 ALEXANDRE BATISTA LOPES NASCIMENTO PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 20h 

4 158755 AMANDA MARIA FERREIRA BARBOSA PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

5 76554 AMITIS VIEIRA COSTA E SILVA    PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

6 73300 ANA CLAUDIA AMORIM GOMES DOURADO   PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

7 69671 ANA PAULA VERAS SOBRAL         PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

8 86517 ANTONIO ALBERTO MEDEIROS SALGADO      PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

9 14441-0 ANTONIO AZOUBEL ANTUNES PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

10 38695 ANTONIO DE FIGUEIREDO CAUBI    PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

11 74500 ARINE MARIA DE VÍVEROS DE CASTRO LYRA  PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h – DE 

12 56030 ARNALDO FRANÇA CALDAS JUNIOR   PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 30h 

13 38687 ARONITA ROSENBLATT              PROFESSOR TITULAR DOUTOR 40h – DE  

14 55859 BELMIRO CAVALCANTI DO EGITO VASCONCELOS PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h – DE  

15 14658-7 BRUNO GUSTAVO DA SILVA CASADO PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

16 55999 CARLOS AUGUSTO PEREIRA LAGO    PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

17 121819 CAROLINA DA FRANCA BANDEIRA FERREIRA SANTOS  PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40 – DE  

18 55921 DIANA SANTANA DE ALBUQUERQUE   PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

19 55972 EDVALDO DE MELO PINTO          PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

20 109959 ELIANA SANTOS LYRA DA PAZ      PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE 

21 56073 ELIANE HELENA ALVIM DE SOUZA   PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

22 38776 EMANUEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR ADJUNTO NOTÓRIO SABER 40h – DE  

23 69663 EMANUEL SAVIO DE SOUZA ANDRADE PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h – DE 

24 111821 EVELYNE PESSOA SORIANO         PROFESSOR ASSOCIADO  DOUTOR 40h 

25 139564 FABIANA DE GODOY BENÉ BEZERRA LAUREANO PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

26 114839 FABIO CAVALCANTI PEREIRA       PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

27 133248 FERNANDA SOUTO MAIOR DOS SANTOS ARAÚJO* PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

28 55832 FERNANDO ANTONIO ARRUDA ARNAUD PROFESSOR ASSISTENTE DOUTOR 40h 

29 111201 FLAVIA BEZERRA DE SOUZA MELO   PROFESSOR ADJUNTO 
DOUTOR 

20h (FOP) 
20h (FCM) 

30 70564 FRANCISCO VALVERDE DE CARVALHO FILHO  PROFESSOR AUXILIAR  MESTRE 30h 

31 122246 GABRIELA GRANJA PORTO PETRAKI  PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

32 121754 GABRIELA QUEIROZ DE MELO MONTEIRO PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

33 73091 GERHILDE CALLOU SAMPAIO        PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

34 89079 GLEICY FATIMA MEDEIROS DE SOUZA       PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

35 130150 HÉRIKA DE ARRUDA MAURÍCIO* PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

36 64823 IRANY PORTO GURGEL DO AMARAL       PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

37 56006 JOSE AFONSO MILHOMENS FILHO PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

38 38920 JOSE RICARDO DIAS PEREIRA      PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

39 84190 JOSE RODRIGUES LAUREANO FILHO  PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 
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40 55875 JOSUE ALVES                    PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

41 70769 KATTYENNE KABBAZ ASFORA        PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

42 69698 LUCIANE FARIAS DE ARAUJO       PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

43 70505 LUIZ ANTONIO PORTELA GUERRA    PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

44 38946 LUIZ FERNANDO BARROS TAVARES MELO   PROFESSOR ADJUNTO ESPECIALISTA  40h 

45 121096 
LUIZ GUTENBERG TOLETO DE MIRANDA COELHO 
JUNIOR 

PROFESSOR ADJUNTO 
DOUTOR 

40h – DE  

46 52094 MARCIA MARIA FONSECA SILVEIRA  PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

47 53279 
MARCO AURELIO QUEIROGA BEZERRA DE 
MEDEIROS     

PROFESSOR ADJUNTO 
DOUTOR 

40h 

48 66141 MARCOS ANTONIO JAPIASSÚ RESENDE MONTES PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

49 74039 MARCUS VITOR DINIZ DE CARVALHO PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

50 62294 MARIA DO SOCORRO ORESTES CARDOSO  PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

51 70670 MARIA LUCIANI LOREIRO BURICHEL       PROFESSOR ASSISTENTE MESTRE 20h 

52 56065 MARIA REGINA ALMEIDA MENEZES PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

53 112070 MARIA TEREZA MOURA DE OLIVEIRA CAVALCANTI PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

54 107743 
MARLENY ELIZABETH MARQUES DE MARTINEZ 
GERBI 

PROFESSOR ASSOCIADO 
DOUTOR 

40h 

55 55891 MAURICIO KOSMINSKY             PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

56 73067 MONICA MARIA ALQUERQUE PONTES          PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

57 115274 MONICA VILELA HEIMER           PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

58 38997 NELSON RUBENS MENDES LORETTO   PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

59 12116-9 PAULO MAURÍCIO REIS DE MELO JUNIOR PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

60 67555 PAULO TORBAN                   PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

61 57193 PEDRO PAULO COSTA GONDIM       PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

62 57207 PRISCILA PROSINI  PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

63 159522 
PRISCYLLA GONÇALVES CORREIA LEITE DE 
MARCELOS 

PROFESSOR ADJUNTO 
DOUTOR 

40h 

64 14416-9 RAFAELLA DE SOUZA LEÃO PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

65 56057 REGINALDO INOJOSA CARNEIRO CAMPELLO PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h – DE  

66 112313 RENATO DE VASCONCELOS ALVES    PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

67 62197 RICARDO JOSE DE HOLANDA VASCONCELOS PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

68 70637 RICHARD RIBEIRO ALONSO ANDRADE      PROFESSOR ASSISTENTE  MESTRE 40h – DE  

69 62413 RODIVAN BRAZ DA SILVA PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 

70 74497 RONALDO DE CARVALHO RAIMUNDO   PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 30h 

71 64815 ROSANA MARIA COELHO TRAVASSOS  PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE 

72 67563 SANDRA CONCEIÇÃO MARIA VIEIRA PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h – DE  

73 70742 SANDRA LUCIA DANTAS DE MORAES  PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

74 56120 TEREZA AUGUSTA MACIEL  PROFESSOR ADJUNTO MESTRE 40h 

75 121240 TEREZA CRISTINA CORREIA PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE  

76 53252 VALDENICE APARECIDA DE MENEZES PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

77 74080 VANIA CAVALCANTI RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h 
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78 147060 VANDA SANDERANA MACÊDO CARNEIRO PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 40h – DE 

79 55948 VERONICA MARIA DE SÁ RODRIGUES PROFESSOR ADJUNTO DOUTOR 30h 

80 67601 VIVIANE COLARES SOARES DE ANDRADE AMORIM  PROFESSOR ASSOCIADO DOUTOR 40h 

 
7.2 Bacharelado em Odontologia campus Arcoverde 

O BOcA, desde 2021, conta com participação ativa nas redes sociais, disseminando 

informações importantes à respeito das atividades do curso, dos comunicados 

internos/externos e divulgação científica. Para acompanhar, basta seguir o perfil 

@BOCA_UPE no Instagram® (https://instagram.com/boca_upe). O público-alvo do curso são 

os egressos do ensino médio, em especial do Sertão de Pernambuco. 

Sobre a garantia de infraestrutura necessária para a execução cotidiana do curso de 

graduação em odontologia do campus Arcoverde, a estrutura pode ser classificada em dois 

tipos: a) infraestrutura física: a qual se refere a estrutura da própria universidade para 

execução das atividades didático-pedagógicas em âmbito controlado e não-controlado e b) 

infraestrutura humana: responsável pela execução do processo ensino-aprendizagem 

propriamente dito. 

 

  

https://instagram.com/boca_upe
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Bacharelado em Odontologia campus Arcoverde – BOcA 

 

7.2.1 Infraestrutura física 

De acordo com a proposta de curso aqui apresentada é conveniente salientar que a 

estrutura física é disposta em duas modalidades: 

  

a) De uso próprio: aquelas licitadas que foram adquiridas pela universidade e fazem parte do 

patrimônio institucional e alocadas nas instalações físicas da própria universidade; 

b) De uso compartilhado: admitindo-se a forte inserção na rede de serviços públicos de 

saúde municipal e tomando-se o incremento infra estrutural como forma de qualificação da 

atenção à saúde, também haverá as que serão licitadas pelo processo administrativo da 

universidade e farão parte do patrimônio institucional alocado nas instalações físicas da rede 

de serviço público de saúde (consignado). 

Em setembro de 2017 o Bacharelado em Odontologia do campus Arcoverde iniciou suas 

atividades na nova edificação da UPE, do ponto de vista infra estrutural, funciona na Rua 

Cícero Monteiro de Melo, S/N, São Cristóvão, Arcoverde-PE. CEP 56503-146. Estando 

dividido em duas edificações chamadas de H1 e H2. 

 

 

LOCAL FUNÇÃO QUANTIDADE 

Prédio H1 Clínica 

Central de Esterilização 

Laboratório de Microbiologia 

Laboratório de Microscopia 

Pré-clínica 

Bloco Cirúrgico 

Laboratório de Morfologia 

Sala de Aula 1 

Sala de Aula 2 

Mini Auditório 

1 (11 equipos) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Sala de Reuniões 1 

Prédio H2 Salas de aulas 

Escolaridade 

Administração 

Centro Acadêmico 

Biblioteca 

Laboratório de Informática 

Sala de Tutoria 

Sala de Videoconferência 

Refeitório 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7.2.2 Infraestrutura humana 

 

De acordo com a proposta de curso aqui apresentada o quantitativo estimado de 

pessoal necessário para a operacionalização do curso é de 33 docentes permanentes, em 

uma programação de ingresso escalonado em relação a disponibilidade discente. 

Anualmente, as matrículas dos alunos correspondem a necessidade de 100% do corpo 

docente, para distribuição em todos os componentes curriculares. São ainda necessários 

para o devido andamento do curso 18 técnicos-administrativos em vários cargos de auxílio 

técnico e de gestão. 

 

7.2.2.1 Corpo docente 

O curso de Odontologia de Arcoverde conta com 27 docentes dos quais 3 são mestres 

e 24 são doutores e, destes, 13 em regime de Dedicação Exclusiva. 

 

 

Docente Função CH DE Titulação 
ALCIEROS MARTINS DA PAZ PROFESSOR 

ASSISTENTE 
40 Não MESTRE 

ANA CAROLINA CORREIA 
LAURINDO DE CERQUEIRA NETO 

PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Sim DOUTOR 

ANA KARLA SOUZA BRAZ PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 
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ANDRÉ VAJGEL FERNANDES PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

ANTÔNIO FELIX DA SILVA FILHO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA DUARTE PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

DANIELA SIQUEIRA LOPES PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

EDUARDO SÉRGIO DONATO DUARTE FILHO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR  

FÁBIO ANDREY DA COSTA ARAÚJO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

FABRÍCIO SOUZA LANDIM PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

FERNANDA REGINA RIBEIRO SANTOS ATHAYDE PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

GÊISA AIANE DE MORAIS SAMPAIO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

HUMBERTO GOMES VIDAL PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

JULIANA DE GODOY BEZERRA MEDRADO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

LEÓGENES MAIA SANTIAGO PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Não DOUTOR 

LÚCIO FLÁVIO AZEVEDO DONATO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

MARCELA AGNE ALVES VALONES PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

MARCONI EDUARDO SOUSA MACIEL SANTOS PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Não DOUTOR 

MARIANNE DE VASCONCELOS CARVALHO LEAL DE 
BARROS 

PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

MARLOS BARBOSA RIBEIRO PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Sim DOUTOR 

PATRICIA LINS AZEVEDO DO NASCIMENTO PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Não DOUTOR 

PEDRO HENRIQUE SETTE DE SOUZA PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

PEDRO TARDELLY DINIZ FILGUEIRA PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Não MESTRE 

RENATA ALBUQUERQUE CAVALCANTI ALMEIDA PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Não DOUTOR 

RENATA DE OLIVEIRA CARTAXO PROFESSOR 
ASSISTENTE 

40 Sim MESTRE 

STEFÂNIA JERONIMO FERREIRA PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

VANESSA LESSA CAVALCANTI DE ARAÚJO PROFESSOR 
ADJUNTO 

40 Sim DOUTOR 

 
7.2.2.2 Corpo técnico 

 

O corpo técnico é formado para pessoal auxiliar ao serviço de docência em 

odontologia, sua função possibilita a operacionalização das clínicas, laboratórios, 
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esterilização, recepção e serviços de radiologia. São necessários 18 técnicos para assumirem 

os diversos postos de trabalho exclusivamente junto ao curso, sendo distribuídos como 

segue: 

- 08 Técnicos em Saúde Bucal (4 para atuação nas clínicas e 4 para a esterilização) 

com turnos de 6 horas corridas, dois por turno em cada função das 7:00 às 13:00 e 

13:00 às 19:00 horas. Devido a rotatividade de pacientes e discentes estes serviços 

são contínuos iniciando uma hora antes do início das atividades e encerrando uma 

hora depois do fim das atividades. 

- 02 Secretárias para a clínica, uma por turno das 7:00 às 13:00 e 13:00 às 19:00 

horas. Recebendo pacientes, distribuindo e arquivando os documentos dos 

prontuários e fichas clínicas. 

- 02 Técnicos em Radiologia, um por turno das 7:00 às 13:00 e 13:00 às 19:00 horas. 

Auxiliando e ordenando as atividades de tomadas radiográficas, revelação, proteção 

de pacientes e meio ambiente, além de controle de emissão de radiação. 

- 06 Técnicos Laboratoristas com turnos de 8:00 horas diárias com intervalo de 1:00 

hora para almoço. Estes assumirão funções nos laboratórios de prótese (dois), 

anatomia, fisiologia, patologia e histologia. 

Atualmente o curso se encontra com apenas cinco técnicos concursados. Técnicos da 

escolaridade e de administração são de responsabilidade da direção de Garanhuns. 

 

8. DINÂMICA CURRICULAR 
 

A reformulação da proposta curricular do Curso de Graduação em Odontologia define 

que o tempo mínimo de integralização curricular é de 5 anos, perfazendo um total de 10 

semestres e o tempo máximo é de 15 semestres, totalizando 7 anos e meio para ambos os 

cursos, em acordo com a Resolução CEPE nº 082/2016. O currículo tem a seguinte estrutura: 

a) Formação geral: conhecimentos e atitudes relevantes para a formação cientifico - 

cultural do discente e que é formada pelas disciplinas/componentes do eixo “Ciências 

Humanas e Sociais”. 

b) Formação profissional: visa o estabelecimento das competências e habilidades que 

sejam necessárias para a atuação nas áreas de promoção da saúde, prevenção, tratamento 
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das necessidades e proservação dos pacientes. As disciplinas/componentes fazem parte dos 

eixos “Ciências Biológicas e Ciências Odontológicas”. 

c) Cidadania: atitudes e valores correspondentes à ética profissional e ao compromisso 

com a sociedade e, para isso, o conhecimento é disponibilizado no eixo das “Ciências 

Humanas e Sociais”. Visa ainda: 

I – aproximar o conhecimento básico da sua utilização clinica; viabilizado pela integração 

curricular; 

II – utilizar metodologias de ensino-aprendizagem que permitam a participação ativa dos 

discentes neste processo e a integração dos conhecimentos das ciências básicas com os das 

ciências clínicas e, institui programas de iniciação cientifica e da curricularização da extensão 

como métodos de aprendizagem.     

Os cursos atendem ao disposto na Resolução CNE/CP n° 01/ 2004 (DCN para 

Educação das Relações Étnico-raciais); na Resolução CNE/CP Nº 01/2012 (DCN para a 

Educação em Direitos Humanos) e na Resolução CNE/CP Nº 02/ 2012 (DCN para a Educação 

Ambiental), bem como o Art. 24 das DCNs do Bacharelado em Odontologia. Os assuntos 

estão inseridos nas Disciplinas Curriculares de Extensão – Saúde Coletiva, no Módulo Inter-

Saúde, na Disciplina de Bioética e nos Estágios Profissionais Supervisionados. 

 

8.1 Matriz Curricular 

 

    De acordo com o artigo 22 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Odontologia (BRASIL, 2021):  

 

Os conteúdos curriculares essenciais do curso de graduação em Odontologia 
devem estar relacionados com o processo saúde-doença do indivíduo, da 
família e da população, nos diferentes ciclos de vida, referenciados na 
realidade epidemiológica e profissional, e serão compostos por conteúdos 
programáticos das Ciências Biológicas e Saúde, das Ciências Humanas e Sociais 
e das Ciências Odontológicas, os quais devem estar interligados e serem 
desenvolvidos de maneira integrada, visando ao cuidado integral do indivíduo, 
nas áreas de sua atuação. 

 

Os conteúdos estão disponibilizados com compatibilidade de carga horária nas 

matrizes curriculares da FOP (Campus Metropolitano) e do curso do Campus Arcoverde, 

permitindo a mobilidade de alunos entre os cursos com aproveitamento dos conteúdos, 



31 

 

respeitando as particularidades de cada unidade formativa, no que tange a realidade da 

formação educacional dos ingressantes, características regionais, metodologias de ensino, 

diferenças de distribuição de entrada semestral e anual e número de discentes por turma. 

Algumas disciplinas têm nomenclatura diferentes, no entanto, as ementas e conteúdos são 

compatíveis entre os dois cursos. É imperativo destacar que os cursos possuem dinâmica 

curricular distintas – enquanto na FOP (Campus Metropolitano) são duas entradas anuais, a 

Faculdade de Arcoverde possui entrada anual, desta forma, todos os componentes que são 

ofertados nos 10 e no 2º  períodos da FOP estão situtados nos ofertados no 10 ano de 

Arcoverde. 

 

8.1.1 Faculdade de Odontologia de Pernambuco – FOP 

 

8.1.1.1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (COMPONENTES CURRICULARES) 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

Anatomia Geral /Fisiologia Geral 
Anatomia da Cabeça, Pescoço e Face/ Fisiologia Bucal 

Biofísica 
Bioquímica 

Bioquímica Bucal 
Citologia/Histologia/ Embriologia 

Farmacologia 
Genética/ Biologia Molecular 
Histologia/ Embriologia Bucal 

Imunologia /Parasitologia 
Microbiologia Geral e Bucal 

Módulo Interprofissional em Saúde 
Patologia Geral 

120 
105 
45 
45 
30 

105 
75 
45 
45 
60 
60 
75 
45 

SUBTOTAL 855 

 
 
8.1.1.2 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (COMPONENTES CURRICULARES) 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

Bioestatística 
Metodologia Científica 
Odontologia Legal I e II 
 
Orientação Profissional I e II – Ergonomia, Biossegurança e Gestão 
Administrativa 
Bioética 

30 
30 
75 
 
30 
 
15 
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DCExt I, II, III, IV, V e VI (Saúde Coletiva)  
Atividades Complementares 

360 
15 

SUBTOTAL 555 

8.1.1.3 CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS (COMPONENTES CURRICULARES) 
 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

PROPEDÊUTICA CLÍNICA 
Anestesiologia 
Estomatologia I 
Patologia Oral e Maxilo-Facial I e II 
Radiologia e Imaginologia Odontológica I e II 
Terapêutica Medicamentosa 
 
ODONTOLOGIA RESTAURADORA 
Clínica Integral I, II e IV 
Dentística I e II 
Endodontia 
Escultura e Oclusão 
Materiais Dentários I 
 
REABILITAÇÃO BUCAL 
Clínica Integral V (Clinica de Reabilitação Bucal) 
Materiais Dentários II 
Periodontia 
Prótese Buco-Maxilo-Facial 
Prótese Fixa 
Prótese Removível 
Prótese Total 
Implantodontia 
ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL DA CRIANÇA 
Clínica de Saúde Bucal da Criança (Clin Int III e VI) 
Odontopediatria 
Ortodontia 
 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
Cirurgia Bucodental 
Emergências 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
Disfunção Temporomandibular e Dor OroFacial – DTM 
Clínica Integral VII e VIII 
Atividades Complementares 

285 
15 
60 
90 
90 
30 
 
750 
420 
120 
90 
75 
45 
 
690 
180 
75 
60 
105 
75 
60 
75 
60 
285 
180  
30 
75 
 
570 
30 
45 
30 
60 
360 
45 

SUBTOTAL 3.135 
 
Observação: o aluno apenas poderá seguir para o ciclo profissional (terceiro período) após cumprir todos 
os créditos do ciclo básico (primeiro e segundo períodos). 
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8.1.1.4 ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

I - Atividades Artísticas e culturais oferecidas pela própria IES e 

esportivas de representação da UPE; 

II - Atividades sociais e políticas como: participação efetiva por 

mandato (Diretórios Acadêmicos, Diretório Central de Estudantes e 

Entidades de classe) e Atividades comunitárias em que essa IES ofereça 

serviços às comunidades; 

III - Cursos de Extensão (ouvinte) reconhecido ou conveniado por essa 

IES; 

IV - Eventos técnico-científicos (ouvinte); 

V - Cursos de Extensão e eventos técnico-científicos (como instrutor, 

monitor, membro de comissão, apresentador e/ou professor 

participação ativa); 

VI - Disciplinas não previstas no currículo do curso (extra-curriculares 

e/ou eletivas) oferecidas por essa IES ou outra Instituição de ensino 

desde que reconhecida pelo MEC; 

VII - Projetos de Iniciação Científica reconhecidos pela Coordenação 

Setorial de Pesquisa da FOP ou Pró-reitoria de Pesquisa da UPE e/ou 

publicações; 

VIII - Projetos de Extensão reconhecidos pela Coordenação Setorial de 

Extensão da FOP ou Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UPE; 

IX – Monitorias reconhecidas pela Coordenação de Graduação e/ou de 

Curso da FOP ou Pró-reitoria de graduação da UPE; 

X – Grupos de Estudos oferecidos pela IES; 

XI – Estágios extracurriculares, desde que atendam as diretrizes da 

legislação de estágios (Lei nº 11.788 de 25/09/2008). 

 

SUBTOTAL 60h 

 
As atividades complementares são obrigatórias e serão cumpridas ao longo do curso. 

Os discentes deverão fazer suas opções ao longo dos períodos letivos, de modo a garantir a 

distribuição no conjunto das atividades previstas institucionalmente. Sendo seus princípios 

norteadores: I - Concepção da instituição educacional como um “locus” de aprendizagem 

com caráter interdisciplinar; II - Estímulo de práticas de estudo independentes, visando uma 

progressiva autonomia intelectual e profissional do discente; III - Reconhecimento de 
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habilidades e de competências adquiridas fora do ambiente escolar desde que sejam 

relevantes para a área de formação considerada. 

 

8.1.1.5 ESTÁGIO SUPERVISIONADO (mínimo da carga horária total) 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

 
Módulo Inter-Saúde 
Estagio Profissional Supervisionado EPS 
 

 
60 
900 

SUBTOTAL 960 

 
O estágio curricular supervisionado está organizado em acordo com a Lei de Estágio 

nº 11.788/2008 e com a Resoluções internas CEPE nº 070/2018. As atividades 

complementares são normatizadas pela resolução CEPE nº 105/2015 e pelas DCN (2021) do 

Bacharelado em Odontologia. O estágio obedece ao percentual de 20% do total da carga 

horária do curso de graduação do novo currículo da FOP. A carga horária dos EPS e das 

atividades complementares do novo currículo é de 1020h relativas ao estágio curricular 

supervisionado (960h) e as atividades complementares (60h). 

As 960 horas do componente curricular de estágio curricular supervisionado 

envolverá as atividades clínicas e atividades teóricas que ocorrerão em espaços sociais 

localizados fora e dentro da Faculdade de Odontologia, e representativos da realidade social 

e do mercado de trabalho, de acordo com o calendário escolar. O estágio se iniciará no 1º 

semestre do curso (Módulo Inter-Saúde), sendo de caráter transversal na matriz curricular, 

abordando os aspectos de organização dos serviços odontológicos públicos de saúde e 

estender-se-á até o último semestre (10º) com uma dinâmica crescente no grau de 

complexidade dos procedimentos, de acordo com o conhecimento adquirido no semestre 

anterior. Todos os locais de estágio são supervisionados por docentes da FOP/ UPE.  

 
 

LOCAIS DE ESTÁGIOS NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

Unidades de Saúde da Família dos Distritos 
Sanitários II e III Prefeitura do Recife 

Atenção Básica 

Unidades de Saúde da Família da Secretaria de 
Saúde de Olinda 

Atenção Básica 

Unidades de Saúde da Família da Secretaria de Atenção Básica 
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Saúde de Camaragibe 

Unidades de Saúde da Família da Secretaria de 
Saúde de Jaboatão 

Atenção Básica 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA de Olinda Atenção Secundária/Urgência 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA de Paulista Atenção Secundária/Urgência 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA do Curado Atenção Secundária/Urgência 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA de Nova 
Decoberta 

Atenção Secundária/Urgência 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA do 
Engenho Velho 

Atenção Secundária/Urgência 

Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – 
CISAM e CEO-CISAM 

Atenção Secundária 

Policlínica da Política Militar Atenção Básica e Secundária 

Corpo de Bombeiros Atenção Básica e Secundária 

Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP Atenção Básica e Secundária 

Hospital da Restauração Atenção Terciária 

Maternidade Barros Lima Atenção Básica/Urgência 

PAM de Areias Atenção Secundária/Urgência 

Hospital Universitário Osvaldo Cruz – HUOC 
Atenção Básica, Secundária e 
Terciária 

Batalhão de Choque da Polícia Militar de PE Atenção Básica 

Batalhão de Polícia de Trânsito de PE – BPTRAN Atenção Básica 

Colégio da Polícia Militar de PE Atenção Básica 

 
 
 

8.1.1.6 DISTRIBUIÇÃO DOS EIXOS DE FORMAÇÃO POR PERÍODO DO CURSO 
 

 

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Eixos de formação 

Biológicas/ Saúde           

Humanas/Sociais           

Odontológicas           
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8.1.2 Carga Horária Do Curso 

 
Eixos Formativos Carga 

Horária 
Carga Horária 

Total 

Componentes obrigatórios CH Teórica  1.065h 3.630h 

Prática Clínica 1.470h 

Prática laboratorial 1.095h 

Estágio Profissional Supervisionado – EPS CH Teórica 30h 960h 

Prática no serviço 930h 

Extensão Disciplinas Curriculares de 
Extensão - DCExt 

90h (CH 
Teórica) 

520h 

270h (CH 
Prática) 

Atividades Curriculares de 
Extensão - ACExt 

160h 

Atividades Complementares - - 60h 

Disciplinas Optativas* Enriquecimento curricular - - 

TOTAL   5.170 horas 

 
 

8.1.2.1 CARGA HORÁRIA TEÓRICA = 1.185h 

Aulas teóricas = 1.065h 

EPS teórico = 30h 

DCext teórico= 90h 

8.1.2.2 CARGA HORÁRIA PRÁTICA = 3.925h 

Prática clínica = 1.470h 

Prática Laboratorial = 1.095h 

EPS Prática no Serviço = 930h 

Atividades Curriculares de Extensão = 160h 

 

8.1.2.3 DISCIPLINAS OPTATIVAS = Carga horária total de 165h (item 8.1.5) 

 

8.1.2.4 CARGA HORÁRIA EXTENSÃO = 520h (360h de Disciplinas Curriculares de Extensão + 

160h de Atividades Curriculares de Extensão, creditadas por meio de Projetos de Extensão1) 

Atividades Complementares = 60h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO = 5.170h Horas 

                                                 
1
 Item 12 deste PPC 
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8.1.3 Sequência Curricular 

1º PERÍODO 

CICLO BÁSICO 

Componente 
CH 

Estágio 
Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Histo/Embrio/ 
Citologia 

15 30 0 45 
  15 30 0 45 
  Bioquímica Geral 30 15 0 45 
  AFG 60 60 0 120 
  Biofísica 45 0 0 45 
  Módulo Inter-Saúde (EPS) 15 0 0 75 60 

 DCExt SC1 15 0 0 60 
 

45 

Total 195 135 0 435 60 45 
 
2º PERÍODO 
 

CICLO BÁSICO 

Componente 
CH 

Estágio Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Anatomofisiologia 45 60 0 105 
  Imuno/Parasito 60 0 0 60 
  Genética 45 0 0 45 
  HEB 15 30 0 45 
  Bioquimica Bucal 30 0 0 30 
  EPS 1 15 0 0 90 75 

        

Total 225 90 0 390 75 0 
Carga Horária Total do Ciclo Básico =  810 horas 
O ciclo básico é realizado no Instituto de Ciências Biológicas da UPE. 
A conclusão do ciclo básico é condição para ingresso do aluno no ciclo profissional. 

 
3º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Microbiologia 30 30 0 60 
  Patologia Geral 15 30 0 45 
  Farmacologia 75 0 0 75 
  Odon Restauradora I 15 60 0 75 
  Metodologia 30 0 0 30 
  Bioestatísica 0 30 0 30 
  DCExt SC 2 15 0 0 60 
 

45 
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Orientação Profissional 15 0 0 15 
  Odontologia Legal  1 30 0 0 30 
  Total 225 150 0 420 0 45 

 
 
4º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio 
Extensão 

CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Odont Restauradora II 30 90 0 120 
  

  Periodontia 30 30 0 60 
  

Propedêutica Clínica I 75 60 60 195   

  

  DCExt SC 3  15 0 0 60 
 

45 

EPS 2 0 0 0 90 90 
        

Total 165 180 60 540 90 45 
 
5º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio 
Extensão 

CH 
Prática Teórica Lab Clínica Total 

Propedêutica Clínica II 
30 60 0 90   

  Odont Restauradora III 45 90 0 135 
  Clínica Integral I (Adol + Adulto) 0 0 150 150 
  Bioética 15 0 0 15 
  EPS 3 0 0 0 90 90 

 Cirurgia Bucodental 0 30 0 30 
  DCExt SC 4 15 0 0 60 
 

45 

Total 105 180 150 570 90 45 

 
 
6º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Emergência 15 0 30 45 
  At Sau Buc Criança 45 60 0 105 
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Odontologia Legal 2 15 30 0 45 
  

Clínica Integral II (Adol + Adulto) 0 0 180 180 
  

  Reabilitação Bucal I (Mat Dent) 15 60 0 75 
         

Total 105 150 210 465 0 0 
 
 
 
7º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio 
Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Reabilitação Bucal II 45 210 0 255 
  

  Clínica Integral III (7-12 anos) 0 0 90 90 
  Clínica Integral IV (Mulher) 0 0 180 180 
  EPS 4 0 0 0 60 60 

 Cirurgia Maxilofacial 15 0 0 15   

Total 60 210 270 600 60 0 
 
 
8º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Prótese BMF 15 0 90 105 
  Clínica Integral V (Reabilitação) 0 0 180 180 
  DTM 0 0 60 60 
  Projeto de Pesquisa 15 0 0 15 
  Clínica Integral VI (0-6 anos) 0 0 90 90 
  EPS 5 0 0 0 60 60 

 DCExt SC 5 15 0 0 60 0 45 

Total 45 0 420 570 60 45 
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9º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

DCExt Saúde Coletiva 6 15 0 0 60 
 

45 

CTBMF 30 0 0 30 
  

Integral VII 0 0 180 180 
  

  EPS 6 0 0 0 210 210 
 Total 45 0 180 480 210 45 

 
 
10º PERÍODO 
 

CICLO PROFISSIONAL 

Componente 
CH 

Estágio 
Extensão 
CH Prática Teórica Lab Clínica Total 

Clínica Integral VIII 0 0 180 180 
  

  Projeto de Pesquisa II 30 0 0 30 
  Orientação Profissional 15 0 0 15 
  EPS 7 0 0 0 300 300 

        

Total 60 0 180 540 300 0 
 
 

8.1.4 Componentes Curriculares distribuídos entre os períodos 

 
 
 

Código Componente curricular Período Pré-requisitos 

ODO-01 Anatomia Geral /Fisiologia Geral 1º - 

ODO-02 Anatomia Geral 1º - 

ODO-03 Fisiologia Geral 1º - 

ODO-04 Bioquímica Geral 1º - 

ODO-05 Biofísica 1º - 

ODO-06 Citologia/Histologia e Embriologia 1º - 

ODO-07 Citologia 1º - 

ODO-08 Histologia e Embriologia 1º - 

ODO-09 Módulo interprofissional 1º - 

ODO-10 Disciplina Curricular de Extensão (Saúde 
Coletiva 1) 

1º - 

ODO-11 Anatomia da Cabeça, Pescoço e Face/ 2º ODO-01 
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Fisiologia Bucal 

ODO-12 Anatomia da Cabeça, Pescoço e Face 2º ODO-01 

ODO-13 Fisiologia Bucal 2º ODO-01 

ODO-14 Bioquímica Bucal 2º ODO-04 

ODO-15 Genética/ Biologia Molecular 2º ODO-06 

ODO-16 Genética 2º ODO-06 

ODO-17 Biologia Molecular 2º ODO-06 

ODO-18 Histologia e Embriologia Bucal 2º ODO-08 

ODO-19 Imunologia /Parasitologia 2º ODO-06 

ODO-20 Imunologia 2º ODO-06 

ODO-21 Parasitologia 2º ODO-06 

ODO-22 Estágio Profissional Supervisionado I 2º ODO-09 

ODO-23 Bioestatística 3º - 

ODO-24 Odontologia Restauradora I - Escultura e 
Oclusão 

3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-25 Farmacologia 3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-26 Metodologia Científica 3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-27 Microbiologia Geral e Bucal 3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-28 Odontologia Legal I 3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-29 Orientação Profissional I (ergonomia, 
biossegurança e gestão administrativa) 

3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-30 Patologia Geral 3º ODO-01 a 
ODO-022 

ODO-31 Disciplina Curricular de Extensão II (Saúde 
Coletiva 2) 

3º ODO-10 

ODO-32 Odontologia Restauradora II 4º ODO-24 

ODO-33 Odontologia Restauradora II - Materiais 
Dentários I 

4º ODO-24 

ODO-34 Odontologia Restauradora II - Dentística I 4º ODO-24 

ODO-35 Periodontia 4º ODO-30 

ODO-36 Propedêutica Clínica I 4º ODO-30 

ODO-37 Propedêutica Clínica I - Terapêutica 
Medicamentosa 

4º ODO-30 

ODO-38 Propedêutica Clínica I – Anestesiologia 4º ODO-30 

ODO-39 Propedêutica Clínica I - Patologia Oral e 
Maxilo-Facial I 

4º ODO-30 

ODO-40 Propedêutica Clínica I - Estomatologia I 4º ODO-30 

ODO-41 Propedêutica Clínica I - Radiologia e 
imaginologia odontológica I 

4º ODO-30 

ODO-42 Estágio Profissional Supervisionado II 4º ODO-22 

ODO-43 Disciplina Curricular de Extensão (Saúde 
Coletiva 3) 

4º ODO-31 
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ODO-44 Clinica Integral I (Adolescentes e adultos) 5º ODO-36 

ODO-45 Odontologia Restauradora III 5º ODO-32 

ODO-46 Odontologia Restauradora III – Endodontia 5º ODO-32 

ODO-47 Odontologia Restauradora III – Dentística 
II 

5º ODO-32 

ODO-48 Bioética 5º ODO-43 

ODO-49 Propedêutica Clínica II 5º ODO-36 

ODO-50 Propedêutica Clínica II - Patologia Oral e 
Maxilo-Facial II 

5º ODO-36 

ODO-51 Propedêutica Clínica II - Radiologia e 
imaginologia odontológica II 

 
5º 

ODO-36 

ODO-52 Cirurgia Bucodental 5º ODO-36 

ODO-53 Estágio Profissional Supervisionado - EPS 
III 

5º ODO-42 

ODO-54 Disciplina Curricular de Extensão (Saúde 
Coletiva 4) 

5º ODO-43 

ODO-55 Atenção a Saúde Bucal da criança 6º ODO-49 

ODO-56 Atenção a Saúde Bucal da criança – 
Ortodontia 

6º ODO-49 

ODO-57 Atenção a Saúde Bucal da criança – 
Odontopediatria 

6º ODO-49 

ODO-58 Emergência 6º ODO-44 

ODO-59 Odontologia Legal II 6º ODO-28 

ODO-60 Clinica Integral II (Adolescentes e adultos) 6º ODO-44 

ODO-61 Reabilitação Oral I - Materiais Dentários II 6º ODO-45 

ODO-62 Clínica de Atenção a Saúde Bucal da 
criança I 

7º ODO-55 

ODO-63 Clínica Integral III (Odontopediatria 7 a 12 
anos) 

7º ODO-57 

ODO-64 Reabilitação Oral II (Próteses) 7º ODO-61 

ODO-65 Reabilitação Oral II – Prótese Fixa 7º ODO-61 

ODO-66 Reabilitação Oral II – Prótese Parcial 
Removível 

7º ODO-61 

ODO-67 Reabilitação Oral II – Prótese Total 7º ODO-61 

ODO-68 Reabilitação Oral II – Implantodontia 7º ODO-61 

ODO-69 Clínica Integral IV (Clínica da mulher) 7º ODO-60 

ODO-70 Estágio Profissional Supervisionado - EPS 
IV 

7º ODO-53 

ODO-71 Cirurgia Maxilofacial 7º ODO-58 

ODO-72 Clínica Integral V (Reabilitação Oral) 8º ODO-61 

ODO-73 Clínica Integral VI (Odontopediatria 0 a 6 
anos) 

8º ODO-63 

ODO-74 DTM – Disfunção Temporomandibular e 
Dor Orofacial 

8º ODO-61 

ODO-75 Estágio Profissional Supervisionado - EPS V 8º ODO-70 

ODO-76 Disciplina Curricular de Extensão (Saúde 8º ODO-54 
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Coletiva 5) 

ODO-77 Prótese Buco-Maxilo-Facial – PBMF 8º ODO-61 

ODO-78 Projeto de Pesquisa I 8º ODO-70 

ODO-79 Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Facial 

9º ODO-75 

ODO-80 Clínica Integral VII – Atenção ampliada à 
saúde bucal 

9º ODO-72 

ODO-81 Estágio Profissional Supervisionado - EPS 
VI 

9º ODO-75 

ODO-82 Disciplina Curricular de Extensão (Saúde 
Coletiva 6) 

9º ODO-76 

ODO-83 Estágio Profissional Supervisionado - EPS 
VII 

10º ODO-81 

ODO-84 Projeto de Pesquisa II 10º ODO-78 

ODO-85 Orientação Profissional II 10º ODO-80 

ODO-86 Clínica Integral VIII – Atenção 
odontológica a pacientes comprometidos 
sistemicamente 

10º ODO-80 

    

 
 

8.1.5 Quadro de Disciplinas Optativas (Isoladas) 

O quadro abaixo apresenta as disciplinas optativas que serão ofertadas conforme decisão do 

pleno do curso para fins de enriquecimento curricular. 

 

Nº COMPONENTES CURRICULARES 
 

CH PERÍODO 
DE 

OFERTA 

1 
Odontologia do Esporte 

45 A partir 
do 70 

2 
Odontologia para pessoas com deficiência 

15 A partir 
do 80 

3 
Fitoterapia 

15 A partir 
do 6º 

4 Libras 30 10 ao 50  

5 Leitura e Interpretação de texto 30 10 ao 90 

6 Espiritualidade 15 10 ao 50 

7 Tópicos especiais da responsabilidade civil aplicados ao 
cirurgião-dentista 

15 A partir 
do 80 
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8.2 Bacharelado de Odontologia campus Arcoverde – BOcA 

8.2.1 Matriz Curricular 

 
1º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Histologia e Embriologia 15 30 0 45 

  Biologia Molecular e 
Celular 15 15 0 30 

  Bioquímica Geral 15 30 0 45 
  Anatomia e Fisiologia 15 30 30 75 
  Biofísica 15 0 0 15 
  Saúde e Cidadania (EPS) 0 0 0 0 75 

 Saúde Coletiva I (EPS) 45 0 0 45 15 
 Total 120 105 30 345 90 0 

2º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Anatomia e Fisiologia 
Sist Estomat 15 30 30 75 

  Imuno/Parasito 15 15 0 30 
  Genética 15 0 0 15 
  Histologia e Embriologia 

do Sist Estomat 15 30 0 45 
  Bioquímica Bucal 15 15 0 30 
  Saúde Coletiva II 30 

 
30 60 

  Total 105 90 60 255 0 0 

3º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Microbiologia 15 30 0 45 

  Patologia Geral 30 15 0 45 
  Farmacologia 45 0 0 45 
  Anatomia e Escultura 15 15 30 60 
  Metodologia 15 15 0 30 
  Bioestatística 15 15 0 30 
  Saúde Coletiva III 30 0 0 30 
  Introdução a Clin 

Odontológica 30 0 0 30 
  Odontologia Legal I 15 0 0 15 
  Total 210 90 30 330 0 0 
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4º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Materiais Dentários I 15 15 15 45 

  Dentística 30 15 30 75 
  Periodontia 15 15 30 60 
  Anestesiologia e 

Terapêutica 15 0 30 45 
  Patologia Oral (EPS) 30 0 0 30 30 

 Estomatologia 15 15 30 60 
  Radiologia 15 0 30 45 
  Saúde Coletiva IV 30 0 0 30 
  DCExt Intevenção 

Comunitária em Saúde 
Bucal  15 0 15 30 

 
30 

       Total 180 60 180 480 30 30 

5º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Cirurgia Bucal Pré-clínica 15 15 30 60 

  DCExt Clínica de 
Radiologia 15 0 45 60 

 
60 

Endodontia 30 30 30 90 
  Clínica Integral I 0 0 120 120 
  Bioética 15 0 0 15 
  Estágio Profissional 

Supervisionado I 0 0 0 0 60 
 Saúde Coletiva V 30 0 0 30 

  Total 105 45 225 495 60 60 

6º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   

DCExt Clínica Cirúrgica 15 0 45 60 
 

60 
 

Atenção a saúde bucal 
da criança 45 30 15 90 

  Odontologia Legal II 15 0 15 30 
  DCExt Clínica de 

Hebiatria 15 0 45 60 
 

60 

Clínica Integral II  0 0 60 60 
  Materiais Dentários II 15 15 30 60 
  Saúde Coletiva VI 30 0 0 30 
  Estágio Profissional 0 0 0 90 90 
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Supervisionado II 

Total 135 45 210 600 90 120 

7º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
DCExt CTBMF 15 15 30 60 

 
60 

Reabilitação Oral - 
Prótese Fixa 15 15 30 60 

  Reabilitação Oral - 
Prótese Removível 30 15 75 120 

  DCExt Clínica Integrada 
da Infância e 
Adolescência 15 0 45 60 

 
60 

DCExt Clínica Integral III  15 0 45 60 
 

60 

Estágio Profissional 
Supervisionado III 0 0 0 0 150 

 Pesquisa Científica I 15 0 0 15 
  Total 75 45 255 705 150 180 

8º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Clínica Integral IV 0 0 150 150 

  DCExt DTM 15 0 30 45 
 

45 

Pesquisa Científica II 15 0 0 15 
  DCExt Clínica Infantil 15 0 45 60 
 

60 

Estomatologia Avançada 0 0 0 0 75 
 Estágio Profissional 

Supervisionado IV 0 0 0 0 150 
 Gestão 15 0 0 15 

  Total 60 0 225 615 225 105 

9º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
Implantodontia 15 15 0 30 

  Clínica Integral V 0 0 240 240 
  Atenção de Urgência em 

Saúde Bucal I 0 0 120 120 
  Estágio Profissional 

Supervisionado V 0 0 0 0 120 
 Pesquisa Científica III 15 0 0 15 

  Total 30 15 360 525 120 0 

10º PERÍODO 

Componente CH 
Estágio 

CH Prática 
Extensão 

Teórica Lab Clínica Total   
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Clínica Integral VI 0 0 180 180 
  Atenção de Urgência em 

Saúde Bucal II 0 0 120 120 
  Pesquisa Científica IV 15 0 0 15 
  Orientação Profissional 0 0 0 0 90 

 Estágio Profissional 
Supervisionado VI 0 0 0 0 120 

 Total 15 0 300 525 210 0 

       TOTAL GERAL 960 495 1950 4875 975 495 

 
Eixos Formativos Carga 

Horária 
Carga Horária 

Total 

Componentes obrigatórios CH Teórica    

Prática Clínica 1.950h 

Prática Laboratorial 495h 

Estágio Profissional Supervisionado – EPS CH Teórica   

Prática no serviço 975h 

Extensão Disciplinas Curriculares de 
Extensão - DCExt 

495h  

Disciplinas Eletivas   informar 

TOTAL    
*A Carga horária dos componentes optativos não contabilizadas na carga horária total do curso, pois serão ofertadas como 
componentes isolados, para fins de enriquecimento curricular. 

 

8.2.2 Síntese Curricular por Período  

 

Carga horária teórica (CHT), Carga Horária Laboratório (CHL), Carga Horária Clínica (CHC), 

Estágio Supervisionado (ES), Extensão (EXT). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERÍODOS 

CHT CHL CHC ES EXT TOTAL 

1º PERÍODO 120 105 30 90 0 345 

2º PERÍODO 105 90 60 0 0 255 

3º PERÍODO 210 90 30 0 0 330 

4º PERÍODO 165 60 195 30 30 480 

5º PERÍODO 90 45 240 60 60 495 

6º PERÍODO 105 45 240 90 120 600 

7º PERÍODO 75 45 255 150 180 705 

8º PERÍODO 45 0 240 255 105 615 

9º PERÍODO 30 15 360 120 0 525 

10º PERÍODO 15 0 300 210 0 525 

CH TOTAL 960 495 1950 975 495 4875 
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8.2.3 Quadro de Disciplinas Eletivas 

O quadro abaixo apresenta as disciplinas eletivas que serão ofertadas conforme decisão do 

pleno do curso e observância à matriz curricular. 

 

Nº COMPONENTES       CURRICULARES 
 

CH 

1 Tópicos em Odontologia 1 30 

2 Tópicos em Odontologia 2 30 

3 Tópicos em Odontologia 3 30 

4 Tópicos em Odontologia 4 30 

5 Tópicos em Odontologia 5 30 

 
 

9.  AVALIAÇÃO 
 

A avaliação dos cursos de acordo com as novas orientações legais e acadêmicas 

ocorrerá sistematicamente nas seguintes dimensões: 

 Avaliação institucional interna e externa e para controle da qualidade dos cursos 

oferecidos; 

 Avaliação discente para diagnose da aprendizagem e aferição dos seus resultados; 

 Avaliação docente para orientar formação continuada e a ascensão ou progressão 

funcional. 

 

9.1 Avaliação Institucional 

 

A UPE promove, sistematicamente, a avaliação institucional e da atividade de ensino. 

Tanto o corpo docente e discente assim como as condições de ensino serão avaliados de 

forma continua e sistemática, através da Comissão de Avaliação Permanente. Tal avaliação é 

realizada com periodicidade de um ano, sendo seus resultados informados ao MEC. 

Os discentes dos períodos finais e os egressos dos cursos poderão ser submetidos à 

avaliação somativa para fins de controle da qualidade dos cursos. 

 

9.2 Avaliação externa 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) analisa as 

instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em 
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consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da 

instituição e corpo docente. O SINAES reúne informações do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e das avaliações institucionais e dos cursos. As 

informações obtidas são utilizadas para orientação institucional de estabelecimentos de 

ensino superior e para embasar políticas públicas. Os dados também são úteis para a 

sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e 

instituições. 

Os processos avaliativos do SINAES são coordenados e supervisio¬nados pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A operacionalização é de 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

Os cursos de graduação de odontologia da UPE têm participado das avaliações 

institucionais, obtendo resultados de excelência no Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes de 2019 (ENADE 2019). O curso de Odontologia das 2 unidades (Camaragibe e 

Arcoverde) foram avaliados e atingiram a nota 4. 

O curso ainda se destacou com 4 estrelas nas expressivas avaliações feitas pelo Guia 

da Faculdade/Estadão, que utiliza a avaliação por pares para analisar a qualidade de 

milhares de cursos superiores em todo o Brasil. Nesse processo, a equipe do GUIA atua 

como um instituto de pesquisa, buscando a opinião de milhares de professores que atuam 

no Ensino Superior. 

 

9.3 Avaliação Docente 

Para avaliação do docente são consideradas as atividades diretamente relacionadas à 

docência ou qualquer atividade técnica e/ou administrativa realizada no âmbito dos cursos. 

Os docentes são avaliados nas dimensões ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

Considera-se obrigação contratual do docente planejar, ministrar aulas, promover 

avaliação discente e institucional, compartilhar o projeto político-pedagógico, participar de 

projetos coletivos, programas e eventos, promover a investigação da prática pedagógica, 

supervisionar os estágios curriculares e atividades discentes, além de outras inerentes à 

função que vão além da docência. 
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A avaliação do desempenho dos docentes é feita através de média cumulativa de sua 

auto-avaliação, avaliação da chefia e do relatório de atividades docentes. 

 
9.3 Avaliação Discente 

 A construção do PPC estimulou uma ampla discussão dos princípios 

filosóficos, psicológicos e pedagógicos subjacentes ao processo de ensino e, 

consequentemente, a prática da avaliação o que possibilitou uma ressignificação dessa 

mesma prática. 

Organizar um novo processo de avaliação que favoreça a autonomia intelectual do 

discente instrumentalizando-o para atuar de forma competente, criativa e critica é uma 

tendência institucionalmente emergente. Desta forma, a avaliação basear-se-á nas 

competências desenvolvidas, e incluirá a avaliação e o uso judicioso e habitual, pelo 

estudante, da comunicação, do conhecimento, das habilidades técnicas, do raciocínio clínico, 

das emoções, dos valores e das reflexões na prática diária, visando o benefício dos 

indivíduos e da comunidade em que atua. 

Acima de qualquer alternativa, na ótica da elaboração do PPC, o melhor instrumento 

parece ser o próprio docente que a partir de sua flexibilidade, sensibilidade, compromisso e 

capacidade intelectual poderá observar, acompanhar e apreciar o desenvolvimento do 

discente. Além disso, espera-se que o docente possa desenvolver uma ação avaliativa mais 

consciente e planejada que se caracterize por ser: 

• Inclusiva – assegurar ao discente condições favoráveis para a frequência 

mínima de 75% da CH da disciplina/componente curricular e ao progresso permanente na 

aprendizagem e na avaliação, independentemente de sua condição. 

• Diagnóstica e processual – acolhe o educando como ele é. E considera seu 

conhecimento prévio no processo de organização do ensino e avaliação de forma a 

possibilitar-lhe a construção consistente de sua formação acadêmica e profissional; 

• Dinâmica – não classifica rigidamente o discente num determinado nível de 

aprendizagem, mas utiliza um variado conjunto de estratégias, instrumentos e 

procedimentos no processo de construção do conhecimento e acompanhamento do 

discente; 
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A frequência é obrigatória, devendo o aluno cumprir o mínimo de 75% da carga 

horária letiva da disciplina ou componente curricular (LDB, Art 24, inciso VI e Regimento da 

UPE, Art. 182). 

A avaliação discente incluirá, também, a autoavaliação do estudante, como estímulo 

ao desenvolvimento do compromisso com a sua formação, bem como, com a habilidade de 

aprender a aprender. 

Após a integralização de, ao menos, 75% da carga horária total do curso, o aluno será 

também avaliado, por uma banca examinadora composta de 3 docentes, do seu trabalho de 

conclusão do curso (TCC), que deverá ser realizado atendendo integralmente ao 

regulamento da atividade (anexo 1).  

No presente Projeto Pedagógico dos Cursos o processo avaliativo desenvolvido em 

todos os períodos deverá ser realizado por cada conteúdo curricular, individualmente, e, ao 

final do processo, será considerado aprovado o discente cujo somatório das notas de todos 

os conteúdos programáticos alcançar a média global de 7,0 (sete) inteiros, além de obter um 

percentual igual ou superior a 75% de frêquencia nas atividades. 

 

10.   ATIVIDADES DE ENSINO 
 

Durante o processo de instrumentalização para a construção deste PPC, 

especialmente diante do contexto socio-psico-educacional atual que vivemos, foi 

evidenciada a necessidade de rever as condutas de ensino utilizadas no curso de 

odontologia, no sentido de poder otimizar o uso das estruturas e recursos disponíveis para 

promover uma formação de profissionais que consigam de fato ser agentes transformadores 

da sociedade em que estão inseridos.  

Esta transformação precisa estar embasada na ciência, que nunca teve sua relevância 

tão pujante. A realidade da odontologia de hoje não pode ser pensada sem o ensino 

baseado em evidências científicas, sem a pesquisa de qualidade balizada e sem considerar as 

novas ferramentas de ensino disponíveis e a velocidade frenética da construção do 

conhecimento nos dias de hoje. 

Como guia direcionador desta transformação, temos as diretrizes curriculares 

nacionais que norteiam o nosso curso, que foram recentemente atualizadas e que 

direcionam a construção do conhecimento de forma mais ampliada e integrada. O 
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protagonismo deste direcionamento deve se dar pela promoção de saúde e educação da 

população que tanto almejamos e necessitamos no nosso sistema único de saúde. Ainda há 

muito o que construir, no sentido de diminuir as discrepâncias regionais que ainda existem e 

de consolidar o desenvolvimento nacional da saúde e qualidade de vida da nossa população.  

Deve-se ressaltar, ainda, que a Universidade, diante do seu potencial de integração 

ensino-serviço-comunidade na formação do profissional de saúde, tem também atuação 

importante como coparticipe na cobertura assistencial do SUS, fornecendo aos usuários 

desde ações de promoção e educação em saúde até procedimentos de alta complexidade.  

É importante lembrar que, ao longo dos últimos anos, as políticas de saúde bucal têm 

ficado em segundo plano, acarretando uma perda de continuidade de um trabalho 

construído ao longo de décadas e que outrora trouxe visibilidade a atenção em saúde bucal 

na promoção de saúde da população brasileira. Se, na academia, esta consciência não 

permear toda a construção do conhecimento no ensino odontológico, os cirurgiões dentistas 

que formarmos tampouco poderão promover a transformação desejada. 

Diante deste apanhado, as atividades de ensino devem envolver todos os atores 

envolvidos no ensino odontológico – discentes, docentes, instituição e comunidade – na 

busca constante da melhoria não apenas do processo de ensino-aprendizagem, mas também 

de todos os produtos e subprodutos que oferece a sociedade, com uma prática odontológica 

contemporânea baseada em evidências científicas.  

 

Com as colocações aqui pontuadas, traçaram-se os objetivos elencados:  

 Desenvolver o senso crítico e promover o processo de construção da cidadania de 

toda a comunidade acadêmica. 

 Criar condições e fortalecer a construção do trabalho inter-componente curricular, 

otimizando a aquisição do conhecimento e sua integração ao longo do curso de 

graduação. 

 Propiciar ao discente uma vivência no exercício do planejamento de ações de ensino, 

pesquisa e extensão, que permita a sua atuação frente às questões político-sociais e 

melhorias na qualidade de vida da população. 
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 Utilizar métodos de ensino e aprendizagem que favoreçam a formação de 

profissionais comprometidos com a construção de comunidades e cidadãos 

saudáveis. 

 Apropriar-se de novas ferramentas de ensino – em especial as novas tecnologias e 

ferramentas digitais – bem como de metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

que abordem o discente como protagonista deste processo de construção do 

conhecimento.  

 Proporcionar a abordagem científica à luz dos conhecimentos sociológicos, 

psicológicos, antropológicos e filosóficos inseridos transversalmente ao longo do 

curso de graduação, promovendo o conhecimento da dimensão humanística 

necessária à formação do profissional. 

 Promover novas formas de avaliação processual, com oportunidades avaliativas que 

com foco no apoio a aprendizagem e que favoreçam a construção e consolidação do 

conhecimento adquirido. 

 Promover a acessibilidade no ambiente acadêmico, no sentido de fortalecer recursos 

e ferramentas que permitam um ensino/serviço de qualidade, atendendo a 

diversidade humana e considerando as necessidades de cada indivíduo. 

 Promover a flexibilização curricular, adequando o currículo às demandas individuais e 

coletivas para uma formação mais humanizada e com melhor inserção no contexto 

no qual o discente está inserido. 

 

11.  ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

No processo de elaboração deste PPC observou-se que, mesmo diante do período de 

transição infraestrutural pelo qual passa a FOP/UPE, pilares importantes para o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa demonstraram não só resiliência, mas também, 

a solidez dos caminhos até aqui construídos.  

Neste sentido, a quase totalidade do corpo docente da FOP/UPE é constituída por 

professores com o título de Doutorado, o que os habilita a concorrerem nos diversos editais 

de atividades de pesquisa (nos pilares do ensino, pesquisa e extensão), em conjunto com o 

nosso corpo discente e a estrutura de pesquisa acadêmica em livros e periódicos foi 

significativamente incrementada com o acesso digital às novas plataformas de livros 
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eletrônicos (e-books) propiciadas pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação – 

NBID/UPE (Minha Biblioteca), além do acesso ao Sistema de Bibliotecas Pergamum e à 

plataforma de livros digitais da Biblioteca Virtual da Pearson; assim como, pela oferta de 

treinamento para utilização do Portal de Periódicos da Capes viabilizado pelo núcleo de 

bibliotecas (NBID/UPE) por meio do Programa de Competências em Informação (CoInfo) do 

NBID/UPE. 

A FOP/UPE mantém à disposição de sua comunidade acadêmica laboratórios 

multiusuários; um Centro de Estudos em Antropologia Forense; Centro de Pesquisas em 

Biomateriais (CPQB) e um Centro de Pesquisa Clínica (CTBMF), todos esses também com 

estrutura laboratorial, além de possibilitar a interrelação destes com toda a estrutura do 

Complexo Hospitalar da UPE (Hospital Universitário Oswaldo Cruz, CISAM e PROCAPE). 

Além disso, verifica-se que as atividades científicas desenvolvidas no âmbito da 

FOP/UPE encontram-se em um importante processo de consolidação caracterizado por uma 

trajetória paulatina de estímulo à pesquisa que se inicia na graduação (através da ampliação 

dos mecanismos de incentivo à pesquisa pelos órgãos de fomento e seus programas de 

incentivo tais como: PIBIT, PIBIC/CNPq/UPE, PIBIC/CNPq/ FACEPE, e o Programa 

Fortalecimento Acadêmico PFA/UPE), interrelacionando-se o corpo discente da graduação, 

com o da pós-graduação lato sensu (com quatro especializações: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial; Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial – DTM; Dentística e 

Ortodontia, além de dois programas de residência: em Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial e Odontologia Hospitalar com ênfase em Oncologia), bem como, com a pós-

graduação stricto sensu (com três programas: Mestrado e Doutorado em Odontologia; 

Mestrado e Doutorado em Hebiatria e Mestrado em Perícias Forenses), sendo estes dois 

últimos,  inovadores, únicos no âmbito nacional e multiprofissionais e todos atuando de 

forma sinérgica quanto ao fortalecimento da produção científica institucional. 

A FOP/UPE entende a importância do pilar da pesquisa, não só naquilo que concerne 

à qualificação de sua comunidade acadêmica, mas, sobretudo, como um catalizador da 

transformação social através da ciência, procurando envidar os esforços necessários para 

viabilizar e renovar a consecução de todo esse processo na linha do tempo. 

O BOcA, na atualidade, possui aproximadamente 70% dos docentes previstos para o 

seu funcionamento regular. Apesar dos limitados recursos humanos, o corpo docente tem 
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atuado com expressiva contribuição científica, cultural e social. A inserção da Universidade 

representa desenvolvimento técnico e econômico na macrorregião. As atividades de 

pesquisa são vinculadas às linhas de pesquisa que integram o Grupo de Pesquisa (Saúde do 

Sertão do Moxotó) cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil Lattes.  

A primeira linha, Materiais e técnicas aplicadas à Odontologia relaciona 

principalmente tenta relacionar atividades das ciências básicas e o desenvolvimento de 

produtos, com particular interesse para obtenção de patentes a partir de substratos da 

fauna e flora nativas do Sertão Pernambucano. A segunda linha, Educação em saúde e meio 

ambiente, engloba os aspectos epidemiológicos de agravos e fatores relacionados as 

condições de saúde, além de analisar a aplicação das metodologias inovadoras no ensino das 

práticas clínicas odontológicas. 

Ambas as linhas de pesquisa permeiam o currículo do curso de graduação em 

odontologia, visto que o fundamento do ensino de nível superior também guarda suporte 

nas atividades complementares de pesquisa. A pesquisa no BOcA representando um campo 

fértil para iniciação de novos pesquisadores, gerando conhecimento, inovação e boas 

práticas de ensino. Cabe destacar que a maturidade científica do corpo docente fez com que 

outro Grupo de Pesquisa (Bioinformática, Bioprospecção e Biomateriais aplicados à 

Odontologia - BBBO) emergisse, estando em vias de cadastramento no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq. 

Parte dos professores do BOcA estão vinculados à Pós-graduação Stricto Senso. Mais 

precisamente ao Programa de Saúde e Desenvolvimento Socioambiental (UPE Garanhuns), 

ao Programa de Pós-graduação em Odontologia (FOP/UPE), e ao Programa de Pós-

graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada (ICB/UPE). Essa interação possibilita 

uma valiosa troca de saberes entre graduandos, pós-graduandos e orientadores. A 

convivência entre os pares seja nos estágios docentes, seja nas atividades vinculadas a 

pesquisa propriamente dita estimula os aprendizes e motiva os professores. 

A pesquisa no âmbito acadêmico e nas dependências da clínica e laboratórios da 

Universidade tem rendido parcerias público-privadas como o convênio celebrado entre o 

Laboratório Multiusuário de Biotecnologia do Sertão Pernambucano (BioSPE), o laboratório 

Pernambucano e a Edilimp. 
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12.  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

A Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP desenvolve atividades 

extensionistas, tendo como atores principais o corpo discente, sob a supervisão do corpo 

docente no segmento da assistência, educação e pesquisa, enfatizando a necessidade 

integral da prática odontológica aos cuidados individuais e ações sociais, à luz dos avanços 

científicos. Objetiva a necessidade de crescimento da assistência em educação e saúde a 

comunidades carentes, o desenvolvimento da arte e cultura através de parcerias, contratos, 

convênios e programas governamentais e/ou privados destinados ao social.  

Tais atividades são coordenadas pela Coordenação Setorial de Extensão - CSE, e 

cadastradas anualmente na Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEC via editais, com e 

sem fomento, com verba oriunda da própria Universidade de Pernambuco-UPE, ou  advinda 

de órgão de fomento como a FACEPE. Desta forma, apoia e incentiva programas, projetos, 

cursos e/ou oficinas, bem como eventos que abrangem desde a educação em saúde, a 

mutirões de atendimento à comunidade. Nessas ações são trabalhados conteúdos didáticos 

dos componentes curriculares de maneira indissociável ao desenvolvimento de 

competências como a solidariedade, trabalhando o processo de humanização e cidadania, 

dando visibilidade à FOP/UPE.  

Atualmente a FOP/UPE  desenvolve 21 atividades extensionistas (18 projetos, 2 

programas e 1 evento) ofertadas anualmente, e  creditadas no PPC na forma de Atividades 

Curriculares de Extensão (ACE). Desta forma, os discentes deverão cumprir, no mínimo, 160 

horas de Atividades Curriculares de Extensão (ACEs) e mais as 360 horas das 6 Disciplinas 

Curriculares de Extensão (DCExt) ofertadas  no 1º, 3º, 4º, 5º, 8º e 9º períodos do curso, 

totalizando 520 horas de atividades extensionistas. Destaca-se que de acordo com o Art. 5 

da Resolução CEPE nº 049/2021, as DCExts são componentes de natureza teórico-prática, 

portanto, todas elas possuem 15 horas de atividade teóricas e 45h de atividade de campo 

(práticas). Outras atividades como cursos/oficinas são ofertadas de forma sazonal, em média 

anualmente a FOP/UPE tem ofertado para a comunidade 25 atividades de extensão, desde 

2018.  

Dentre as atividades de extensão podemos relatar o programa RESGATANDO 

SORRISOS, com mais de  18.479 pessoas atendidas em cidades do interior do Estado de PE, 

locais onde a população tem dificuldade de assistência odontológica em nível secundário e 
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terciário de forma gratuita, conseguindo reabilitar com procedimentos restauradores e/ou 

protéticos, diagnósticar lesões de mucosa oral, tais como o câncer de boca. O PROJETO 

TRAUMA DA FACE, voltado para motociclistas atua conjuntamente com o DETRAN e o 

Colégio Brasileiro de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial na prevenção de trauma da face, em torno 

de 5.000 motociclistas já foram orientados sobre a necessidade do uso do capacete como 

forma de prevenção ao tramatismo buco-maxilo-facial, desta forma reduzindo o número de 

atendimentos deste tipo de lesão nos hospitais de referencia da região. O ENCONTRO 

PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA - EPO, na décima edição, é um evento científico de 

abrangencia nacional e internacional, sendo abordados vários assuntos das diversas 

especilidades odontológicas, com produção técnico-científica registrada em anais. 

Apresenta-se, no quadro a seguir, todos os projetos/programas aprovados pelo 

Núcleo Docente Estruturante, pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura e pelo Conselho de 

Gestão Acadêmica e Administrativa (CGAA/FOP/UPE) e devidamente curricularizados. 

Coordenador Título Período CH total CH 
creditação 

Ana Claudia 
Gomes 

Traumatismo dental: o que fazer? 6º ao 9º 180 20 

Ana Paula Sobral Liga Acadêmica de Estomatopatologia. 6º ao 9º 180 20 

Antonio Azoubel Farmacologia e Terapêutica 
Medicamentosa: Esclarecendo à 
população através das redes sociais. 

5º ao 10º 150 20 

Belmiro 
Cavalcante 

Cirurgia e traumatologia Buco Maxilo-
Facial: a especialidade ao alcance da 
população. 

6º ao 9º 288 30 

Diana 
Albuquerque 

Liga Acadêmica de Endodontia da FOP. 6º ao 9º 120 18 

Eliana Santos 
Lyra 

Saúde Bucal para anciões: uma proposta 
acolhedora na promoção da saúde bucal 

5º ao 10º 175 18 

Evelyne Soriano 
e Marcus Vitor 

Liga Acadêmica de Odontologia Legal. 4º ao 10º 360 36 

Fabiana Godoy Olhar Adolescer. 1º ao 9º 120 15 

Gabriela Porto Campanha de prevenção ao trauma de 
face e à integridade física dos 
motociclistas 

2º ao 10º 330 35 

Josué Alves Projeto Insurreição – Bezerros. 3º ao 10º 220 20 

Kattyenne Asfora HUMANIZA FOP – saúde, espiritualidade 
e ciência. 

4º ao 10º 250 25 

Luiz Gutenberg Construção colaborativa do 
conhecimento em saúde: uma 
experiência do pet 
interprofissionalidade 

2º ao 8º 180 20 

Maria Regina 
Menezes 

Capacitar para impactar 1º ao 10º 288 30 

Mônica Heimer Sono é Vida. 3º ao 9º 220 30 

Mônica Pontes Encontro Pernambucano de 4º ao 10º 60 10 
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Odontologia. 

Priscila Prosini Desmistificando a Odontologia. 3º ao 10º 180 18 
 
 

Rosana 
Travassos 

Educação odontológica frente à avulsão 
dentária em escolas particulares do 
Recife/PE 

5º ao 10º 180 20 

Vanda Cordeiro FITOSABER – Construindo um novo 
cuidado. 

5º ao 9º 96 15 

Verônica 
Rodrigues 

Oficina do Sorriso: A arte do Clown 
como recurso para promoção de saúde 

1º ao 8º 200 20 

Viviane Colares Amor Próprio. 1º ao 10º 60 10 

 

Na busca pela indissociabilidade entre as ações de ensino, pesquisa e extensão, o 

Bacharelado em Odontologia do campus Arcoverde (BOcA) tem se preocupado, através das 

atividades docentes junto ao aluno e a comunidade, em elaborar cursos e intervenções que 

possibilitem as experiências extensionistas e os seus múltiplos benefícios. Prioritariamente 

são desenvolvidos programas e projetos que busquem a interrelação entre as necessidades 

da comunidade e o aprendizado discente. Além disso, a carga horária destinada à creditação 

de extensão corresponde a 495 horas, distribuídas em 09 DCExts, vivenciadas por meio dos 

componentes curriculares obrigatórios: DCExt Intevenção Comunitária em Saúde Bucal, 

DCExt Clínica de Radiologia, DCext Clínica de Hebiatria, DCExt CTBMF, DCExt DTM, DCExt 

Clínica Infantil, DCExt Clínica Integral III, DCExt Clínica Integrada da Infância e Adolescência, 

DCExt Clínica Cirúrgica. 

Projetos como o Workshop de endodontia mecanizada, Atualização em reabilitação 

oral, Urgência e emergências e Trauma orofacial nas escolas são exemplos de atividades que 

proporcionam o desenvolvimento técnico-científico do aluno e geram conhecimento e/ou 

assistência a população desassistida. Além de permitir a coleta de dados de uma ou mais 

pesquisas de forma simultânea durante a realização das atividades extensionistas. 

Atividades relacionadas a projetos como o Curso de preceptoria em atenção primária 

configura uma importante estratégia do BOcA por diversos aspectos, dentre eles: a 

formação de recursos humanos habilitado a atuar na atenção básica supervisionando os 

discentes em suas atividades de estágio, instrumentalizar o profissional de saúde com 

abordagens pedagógicas inovadoras, oportunizar ao discente uma supervisão qualificada, 

fomentar uma educação de nível superior mais efetiva e eficiente. 

Programas como ‘Saúde Bucal Quilombolas’ possui uma estreita relação entre os 

componentes curriculares de Saúde Coletiva, Práticas profissionais supervisionadas e o eixo 
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de Atenção básica em saúde bucal. Nessas atividades além de capacitar os futuros egressos, 

faz-se assistência a grupos prioritários, vivencia-se a política pública de saúde específica para 

o grupo e coleta-se dados para pesquisas vinculadas à pós-graduação. 

Outra importante frente de trabalho da extensão do BOcA são os projetos 

“Transformando cirurgiões-dentistas em gestores” e o “Prontuário eletrônico para clínica-

escola”. Tradicionalmente o egresso dos cursos de odontologia são profissionais de 

excelência do ponto de vista técnico, porém com pouca habilidade na área administrativa, 

empreendedora e dos aspectos legais que envolvem o seu futuro “negócio". Ambos os 

projetos procuram sanar essa deficiência formativa, oferecendo ferramentas aos alunos, 

preparando os mesmos para uma melhor atuação profissional no que se refere a suas 

responsabilidades na gerência de um empreendimento próprio. 

 

13.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este PPC enquanto formulação coletiva, construída com a participação de diferentes 

atores, mas principalmente centrado no discente como sujeito da aprendizagem, no papel 

do docente como facilitador e mediador do processo ensino aprendizagem e em 

conformidade com as orientações recentes do CNE/MEC retrata um momento histórico, 

especifico, da vida acadêmica destas Instituições de Ensino Superior IES. Esta é, portanto, 

uma versão em constante construção, graças ao caráter processual da experiência 

coletivamente vivenciada, e neste documento, brevemente sintetizada. Ela representa a 

resposta ao desafio de formar um profissional com a qualidade adequada, capaz de produzir, 

entregar e distribuir serviços odontológicos de modo econômico para a maioria da 

população. 

O eixo norteador do PPC baseia-se na integração curricular, buscando qualificar o 

processo educativo tornando-o mais competente pela relevância e excelência dos serviços 

prestados. Isto supõe investimento contínuo num esforço de superação de uma prática 

curricular baseada, historicamente, em componentes curriculares isoladas e 

descontextualizadas. 

Finalizando, mas não fechando o processo de discussão do PPC que é dinâmico, 

reafirmamos a intenção de implementar uma formação profissional inter-componente 

curricular comprometida com a perspectiva democrática e cidadã que responda às 
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necessidades da população como um todo, com maior impacto social em programas 

públicos e coletivos, capaz de superar o modelo neoliberal pautado pela racionalidade do 

mercado, hoje dominante nas agências formadoras. 
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ANEXOS 
 

EMENTÁRIO  
 

 
 

1º Período 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CITOLOGIA/HISTO LOGIA 
e EMBRIOLOGIA  
 
CITOLOGIA e 
HISTOLOGIA – A 
EMBRIOLOGIA – B 

TEÓRICA = 30h 
PRÁTICA = 60h  
TOTAL = 90h 

Descrição dos métodos e aparelhagem utilizados no estudo da 
célula e de seus componentes, função, localização e morfologia 
dos diferentes tipos de célula e de seus elementos integrantes. 
Estudo dos processos de diferenciação celular e das 
modificações ocorridas nas diferentes fases do ciclo celular. 
Estudo do desenvolvimento em sua fase embrionária, bem 
como o estudo da Histologia dos tecidos fundamentais. 

Competências 

Compreender a morfologia e função dos diferentes tipos de células para correlacionar com a fase embrionária 
dos tipos de tecidos e órgãos correlacionando-os com processos patológicos e terapêuticos.  

Habilidades 

Saber identificar os vários tipos de células e sua morfologia. Identificar os aspectos ligados a estrutura 
microscópica do embrião, bem como, ser capaz de diagnosticar os tecidos. 

Pré e co-requisitos 

Sem pré-requisitos 

Conteúdo 

CITOLOGIA CARGA HORÁRIA 

Conteúdo Teórico Prática 

1 - Introdução à citologia; 1  

2 - Microscopia ótica; 1 3 

3 - Métodos de investigação em citologia; 1 3 

4 - Níveis de organização da célula; 1  

5 - Superfície celular; 1 3 

6 – Citoesqueleto; 1 3 
7 - Movimentos celulares; 1 3 

8 - Síntese e secreção celular; 1  

9 - Respiração celular; 1  

10 - Nutrição celular; 1  

11 - Digestão celular 1 3 

12 - Núcleo interfásico 1  

13 - Divisão celular 1 3 

14 - Citogenética 1 3 

15 - Diferenciação e diversidade celular 1  

16 - Métodos de estudo mediato  3 

17 - Métodos de estudo imediato  3 

SUBTOTAL A 15h 30h 

TOTAL A 45h 

HISTOLOGIA e EMBRIOLOGIA CARGA HORÁRIA 

Conteúdo Teórico Prática 

1 - Introdução à histologia 1  

2 - Método de estudo em histologia 1  

3 - Tecido epitelial de revestimento 1 3 
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4 - Tecido epitelial glandular 1 3 
5 - Tecido conjuntivo I (células, fibras e 
SFA) 

1 3 

6 - Tecido conjuntivo II (classificação) 1 3 

7 - Tecido adiposo 1  

8 - Tecido sanguíneo 1 3 

9 - Tecido Hemocitopoese 1  

10 - Tecido cartilaginoso 1 3 

11 - Tecido ósseo 1 3 

12 - Ossificação 1  

Metodologia 

Aulas expositivas – dialogada, práticos e teóricos, Pesquisa, Estudo dirigido. Exercícios orais, práticos e escritos, 
aulas práticas em laboratório especifico. 
 

Avaliação 

Exercícios práticos e teóricos, redação de relatórios, apresentação de seminários e discussão      de casos. 

Bibliografia Básica 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Ed. Guanabara Koogan, 2010 DE ROBERTIS, D.P.; 
DE ROBERTS, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. Ed. Guanabara Koogan, 2012. 
NOVIKOFF, A.; HOLTEZZAMANN, C.B. Células e Estruturas Celulares, Interamericana, 2001. JUNQUEIRA, L. C. e 
Carneiro, J. Histologia Básica, 10ª ed. Editora Guanabara Koogan, RJ. 2011. 488p. 

PIEZZI, R.S. e FORNÉS, M.W. Novo Atlas de Histologia normal - Di FIORE. 1ª edição, Ed. Guanabara koogan 
– RJ. 2008. 
JUNQUEIRA, Luiz C. U. Biologia Estrutural dos Tecidos- Histologia. 1ª edição. RJ. Ed. Guanabara Koogan. 2005. 
GENESER, F. Histologia – com bases biomoleculares. 3 ª edição. R.J. 2003. 

KATCHBURIAN, Eduardo; ARANA, Victor. Histologia e Embriologia Oral. Ed.Guanabara Koogan. 3ª 
edição. 2017. 
GARCIA, S.M.L de; FERNANDEZ, C.G. Embriologia. 2ª ed. Ed. ArtMed, Sao Paulo. 2011.416p. 
SADLER, T. W. Embriologia medica. 11ª edição. Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 2010.324p. 
 

Bibliografia Complementar 

KAMOUN, P., LAVOINNE, A.; VERNEUIL, H. Bioquímica e Biologia Molecular. Tradução João Paulo de Campos e 
Paulo A. Mota. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2006. 420p. 
VIDAL, B.C. ; MELO, M.S.M. Biologia Celular, São Paulo: Atheneu, 2002. 
KESSEL, R.G. Histologia Médica Básica – A biologia das células, tecidos e órgãos. Ed. Guanabara Koogan. 2001. 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

BIOQUIMICA 

CELULAR 

 

Carga horária 

total 45h 

(30h teoria – 

15h prática) 

Estudar as biomoléculas quanto ao seu aspecto estático e 

dinâmico ao nível de célula, dos tecidos e dos  sistemas 

orgânicos, envolvendo a bioenergética, a fosforilação oxidativa, 

o transporte através de membranas e os processos básicos da 

regulação metabólica. 

Competências 

Identificar os processos metabólicos celulares normais e suas alterações, avaliando as implicações destes 

processos na saúde no adoecimento. 

Aplicar reações bioquímicas para identificação do metabolismo das macromoléculas. 

Habilidades 
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Saber reconhecer as condições de normalidade e as alterações dos processos metabólicos envolvendo as 

macromoléculas e a regulação das vias metabólicas. 

Utilizar de forma correta materiais e equipamentos de laboratório, adquirindo destreza no manuseio 

capacidade exercer interação com os colegas no uso destes materiais. 

Conteúdo 

 Química de aminoácidos e proteínas 

 Enzimas 

 Coenzimas e vitaminas 

 Conceitos de bioenergética e noções de metabolismo 

 Química e metabolismo dos carboidratos: glicólise e via das pentoses 

 Metabolismo do glicogênio e neoglicogênese 

 Ciclo do ácido cítrico 

 Cadeia transportadora de elétrons e Fosforilação oxidativa 

 Química e metabolismo dos lipídios: química e digestão 

 Metabolismo de lipídios: beta oxidação e biossíntese de ácidos graxos e triacilglicerol 

 Metabolismo de colesterol e lipoproteínas 

 Metabolismo de aminoácidos 

 Metabolismo de compostos nitrogenados 

 Metabolismo do ferro e do heme 

 Integração e regulação do metabolismo 

 Materiais de Laboratório e Biossegurança 

 Reações de coloração e precipitação de proteínas 

 Atividade enzimática/Saliva 

 Dosagem de glicose 

 Dosagem de triacilglicerol 

 Dosagem de colesterol e lipoproteínas 

 Dosagem de ureia 

 Dosagem de ácido úrico 

Metodologia 

Aulas expositivo-dialogadas; aulas práticas laboratoriais; estudo dirigido; estudos de casos; exercícios práticos 

e escritos. 

Avaliação 

Exercícios práticos e teóricos, redação de relatórios, apresentação de seminários e discussão                    de casos. 

Bibliografia Básica 
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1. NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger - 7ª Ed. 2018. Editora Artmed. 
2. CHAMPE, P. L. ; HARVEY, R. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: Artes Médicas, 2018. 
3. BERG, JEREMY M.; L. TYMOCZKO, JOHN; STRYER, LUBERT. Bioquímica - 7ª Ed. 2014. Editora 
Guanabara Koogan. 

Bibliografia Complementar 

1. BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015 
2. DEVLIN, T.M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 7ªed., Ed. Edgard Blucher Ltda, São 
Paulo. 2011. 1296P 
3. LEHNINGER, A. L. ; NELSON, O. L. ; COX, M. M. Princípios de Bioquímica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

4. VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica - 4ª Ed. 2013. Editora Artmed. 

5. NARDY-COMPRI, M.; STELLA, M.B; OLIVEIRA,C. Práticas de Laboratório de Bioquímica e         Biofísica. 
Guanabara Koogan, 2 a. ed. 2012. 196p. 
6. DALPAI D, BARSCHAK Alethéa Gatto. Bioquímica Médica para Iniciantes (2018) – 
disponível em: https://www.ufcspa.edu.br/index.php/editora/obras-publicadas 

Periódico:  

Brazilian Oral Research. Publication of Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica – SBPqO Area: Health 

Sciences. ISSN printed version: 1806-8324 ISSN online version: 1807-3107 

 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/editora/obras-publicadas
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Disciplina Carga 
horária 

Ement a 

ANATOMOFISIOLOGIA 
GERAL 

120h 
(60h teoria – 
60h prática) 

Estudo descritivo de todas as estruturas que formam o 
corpo humano, considerando a sua forma, volume, 
relações, vascularização e inervação; associando aos 
Fisiologia dos sistemas funcionais e básicos dos órgãos 
humanos. 

Competências 

-Distinguir as estruturas anatômicas do corpo humano, os órgãos do sistema que o compõem e suas respectivas 
funções; 
-Identificar as estruturas integrantes do corpo humano associando a sua função com a manutenção 
da homeostase orgânica. 

Habilidades 

-Saber relacionar a morfologia com a função de cada um dos sistemas do corpo humano.; 
- Saber problematizar os processos fisiológicos humanos para relacionar como os principais 
problemas clínicos odontológicos a eles associados. 
-Saber relacionar os órgãos que constituem os diversos sistemas fisiológicos humanos com suas 
funções, para entender o funcionamento do corpo humano, nos âmbitos fisiológico e sociocultural. 

Conteúdo 
Introdução à Anatomia: Conceito, Divisão, Planos e Eixos Sistema 
esquelético 
Cabeça óssea 
Generalidades sobre as articulações 
Sistema muscular 
Sistema nervoso I (Introdução, medula e meninges) 
Sistema nervoso II (Tronco encefálico e cerebelo) 
Sistema nervoso III (Diencéfalo e telencéfalo) Sistema 
Nervoso Autônomo 
Órgão da visão e audição 
Sistema circulatório 
Sistema respiratório 
Sistema digestório Sistema 
urinário 
Sistema genital masculino e feminino 
Sistema endócrino 
Bases da homeostase 
Fisiologia dos receptores e das sinapses Fisiologia 
da sensibilidade (vias ascendentes) Reflexos 
medulares 
Fisiologia do Tronco encefálico 
Fisiologia do Córtex motor 
Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo 
Fisiologia Hipotálamo/Hipófise 
Fisiologia da Tireoide 
Ritmos biológicos/Glândula adrenal 
Fisiologia do Pâncreas endócrino Fisiologia 
da Paratireoide e Calcitonina 
Fisiologia do sistema Reprodutor Feminino 
Fisiologia da Gravidez, parto e lactação 
Fisiologia da Contração Muscular Fisiologia do 
sistema Cardiovascular Fisiologia do sistema 
Respiratório Fisiologia do sistema Renal 
Equilíbrio ácido-básico 

Metodologia 

Aulas expositivas com debates e resolução de exercícios em sala de aula, discussão de caso clínico, visando uma 

maior fixação do conteúdo ministrado. 
Avaliação 

Avaliação teorico-prática objetiva e/ou subjetiva e apresentação de seminários. 

Bibliografia Básica 
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GUYTON & HALL – Tratado de Fisiologia Médica, 14
a 

edição, 2021. 
GRAY, P.; GROSS S. T. Anatomia Humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 40º edição, 2019.  
MOORE, K. Anatomia Orientada para clínica. São Paulo: Atheneu, 8ºedição, 2019. 

Bibliografia Complementar 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, 7ª edição. Artmed, 2017. AIRES. M. N. 
Fisiologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 5ª edição 2018. 

D     E O, F. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar., 3ªedição, 2011. NETTER, S. A. 
Atlas de Anatomia Humana.7ª edição, 2018. 
SOBOTTA, A. C. Atlas de Anatomia Humana, 2018. 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

 
BIOFÍSICA 

TEÓRICA = 45h 
TOTAL = 45h 

 

Abordagem física de temas relacionados ao exercício da 
Odontologia, tanto na área clínica como na pesquisa científica, 
seja básica ou aplicada. 

Competências 

Entender o comportamento das variáveis físicas nos sistemas biológicos, com foco na aplicação em 
odontologia. 

Habilidades 

Explicar os aspectos físicos e físico-químicos dos fenômenos biológicos. 

Conteúdo 

Unidade 1: Eletrobiologia – Aspectos gerais da Eletrobiologia, inseridos no cotidiano do futuro profissional. 
Membrana plasmática: modelo do mosaico fluido, características, fluxos transmembrana, potencial de 
equilíbrio e equação de Nernst, potenciais poliiônicos e equação de Goldmam, Hodgkin & Kartz, sistemas de 
transportes (via matriz lipídica, via proteínas, via englobamento). Bioeletrogênese: bases iônicas do potencial 
de repouso e do potencial de ação, transmissão de informação através dos biopotenciais. 
Unidade 2: Radiobiologia e Fotobiologia - Aspectos gerais da Radiobiologia e da Fotobiologia, inseridos no 
cotidiano do futuro profissional. Bases físicas: radiação (caráter dual, tipos, características), desintegração 
radioativa (meia vida, radiação alfa, beta e gama), produção do raio X, infravermelho, ultravioleta e do ultra 
som, interação da radiação com a matéria (excitação e ionização). Aspectos clínicos das radiolesões e das 
fotolesões: efeitos diretos e indiretos, efeitos moleculares, efeitos celulares, efeitos somáticos (sintomas e 
sinais), critérios de avaliação das lesões. Radioproteção: irradiação e contaminação com material radioativo, 
princípios da radioproteção (tempo, blindagem e distância), normas de segurança às radiações. 
Unidade 3: Física Médica - Técnicas de diagnóstico: fotografia, radiografia convencional, radiografia digital, 
cateterismo cardíaco, densitometria óssea (absormetria de raios X de dupla energia, DEXA ou DXA), 
tomografia computadorizada (TC), cintilografia, single-photon emission computed tomography (SPECT), 
positron emission tomography (PET), ecografia, dopplerfluxometria, tomografia por ressonância magnética 
nuclear (RMN), mapeamento cerebral (eletroencefalografia quantitativa), eletroneuromiografia (ENMG), 
eletrocardiografia, holter, teste ergométrico. Técnicas terapêuticas: radioterapia, radiocirurgia, 
termoterapias, eletroterapias, TENS. Endoscopias. Lasers. Critérios para escolha de uma técnica: precisão, 
exatidão, sensibilidade, especificidade, risco aos humanos, custo, disponibilidade. 

 

Metodologia 

Aulas expositivo-dialogadas; aulas práticas laboratoriais; estudo dirigido; estudos de casos; exercícios práticos 
e escritos. 

Avaliação 

Exercícios práticos e teóricos, redação de relatórios, apresentação de seminários e discussão de caso. 

Bibliografia Básica 

1. CASSIA-MOURA, R. The quest for ion channel memory using a planar BLM, in Planar Lipid Bilayers and their 
Applications, HT Tien & A Ottova-Leitmannova (eds). Elsevier, 2003. 
2. GARCIA, E. A. C. Biofísica. 2ª Ed., Sarvier Editora de Livros Medicos Ltda, 2014. 
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3. MOURÃO JÚNIOR CA, Abramov DM. Biofísica conceitual. 2 ed. Rio de Janeiro: GEN/Guanabara Koogan; 
2021. 

Bibliografia Complementar 

1. HENEINE, I. F. Biofísica Básica. 1ª Ed., Editora Atheneu, 2010. 
2. OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. 1ª Ed., Harbra, 1982.  
3. GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 1ª Ed., Interamericana, 1977. 

 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

 
 
 

Módulo 
Interprofissional 

Carga Horária 
total= 75 horas 

(15h teoria – 60h 
prática no 

serviço) 

Formação para o trabalho em equipe e colaborativo de 
estudantes de ciências biológicas (bacharelado), educação física 
(bacharelado), enfermagem, medicina, odontologia e saúde 
coletiva do Campus Santo Amaro (ICB, ESEF, FENSG, FCM e FOP), 
por meio do resgate da dimensão da subjetividade dos sujeitos e 
do reconhecimento da prática profissional, em diferentes 
cenários e espaços, incorporando a concepção ampliada de 
saúde com ênfase na integralidade, no cuidado na atenção à 
saúde e aprendizagens compartilhadas para o trabalho em 
equipe interprofissional. 

Competências 

Entender o processo de trabalho em equipe colaborativo na perspectiva da integralidade e cuidado na 
atenção à saúde em rede. 

Habilidades 

Conseguir se relacionar de forma colaborativa com outros profissionais de saúde visando um objetivo em 
comum. 

Conteúdo 

O SUS e as profissões da saúde. Cursos de graduação da área da saúde; O processo de trabalho em equipe em 
saúde. 

Metodologia 

As atividades pedagógicas nesta unidade curricular acontecem a partir de uma abordagem metodológica 
focada na crítica da realidade, na busca pela conscientização, no desenvolvimento de um processo em que o 
sujeito torna-se capaz de apreender a unidade dialética entre ele e o objeto de ensino. Portanto, a 
problematização da prática social é a opção adotada para trilhar-se, conjuntamente com os alunos, este 
caminho, como forma de desenvolver integradamente os objetivos de aprendizagem: cognitivos, afetivos e 
psicomotores. Assim, as atividades teóricas e práticas são precedidas por Planos de Aulas que busquem a 
construção do conhecimento de forma ativa e participativa entre docentes (professor e preceptor) e 
discentes. São realizadas atividades de reflexão/concentração e prática/dispersão, onde as de dispersão 
(encontro com a realidade) servem como ponto de partida para problematização, que orientará a teorização e 
construção dos conceitos nos momentos de reflexão, integrando teoria e prática, de acordo com a roda 
construída a partir do Arco de Maguerez. 
Os 290 estudantes são organizados em seis turmas interprofissionais (Roxo, Rosa, Amarela, Verde, Laranja e 
Azul) de até 49 alunos. Cada Tuma se subdivide em cinco subgrupos (A, B, C, D e E) com estudantes dos seis 
cursos distribuídos equitativamente, na medida do possível, entre eles. Serão desenvolvidas atividades 
presenciais e por meio remoto, seguidas de auto avaliação e avaliação da tutoria em instrumento eletrônico. 
Para a atividade presencial cada turma/cor terá uma sala com dois Tutores. Para a Atividade remota, em 
subgrupos os alunos deverão se reunir através de uma plataforma que seja mais conveniente e realizar as 
atividades propostas em EQUIPE. Cada atividade remota deverá ter um coordenador que organiza a sala de 
reunião e um relator que organiza o relatório final da atividade A gravação da reunião e o relatório da 
atividade devem ser postadas na sala do google classroom. A atividade final do módulo consiste em uma 
produção coletiva no qual é proposto intervenções interprofissionais sobre problemas de saúde identificados. 

Avaliação 
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Os alunos são avaliados de forma processual durante todo o semestre, ao longo das atividades propostas 
semanalmente e nas dimensões de conhecimento, atitudes e habilidades. A nota final é a média ponderada 
entre as três dimensões do processo de aprendizagem. Avaliação de conhecimento com peso 2 (dois), 
avaliação de atitudes com peso 4 (quatro) e avaliação de habilidades com peso 4 (quatro). 

Bibliografia Básica 

 1. BRASIL.     STÉR O  A E  CA  O CO SE HO  AC O A   E E  CA  O C  ARA  E E  CA  O 
S PER OR. RESO    O  o 3, DE 21 DE JUNHO DE 2021.  
2. Batista, Nildo Alves. Educação Interprofissional em Saúde: Concepções e Práticas. Caderno FNEPAS 
Volume 2, 25 a 28p., Janeiro, 2012. 

3. PEREIRA W. UMA HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA NO BRASIL. História e Perspectivas, Uberlândia (47): 147-
173, jul./dez. 2012  

4. PE      ET A . Educação interpro ssional: formação de pro ssionais de saúde para o trabalho em equipe 
com foco nos usuários. Rev Esc Enferm USP 2013; 47(4):977-83 www.ee.usp.br/reeusp  

5. Reeves S. Why we need interprofessional education to improve the delivery of safe and effective care. 
Interface (Botucatu). 2016; 20(56):185-96.  

 
Bibliografia Complementar 

1. Maria Cecília Puntel de Almeida, Silvana Martins Mishima. O desafio do trabalho em equipe na atenção à 
Saúde da Família: construindo “novas autonomias” no trabalho.  nterface - Comunicação, Saúde, Educ. 9. 
2. Lima AWS, Alves FAP, Linhares FMP, Costa MV, Marinus-Coriolano MWL, Lima LS.  
Percepção e manifestação de competências colabora vas em discentes da graduação em saúde. Rev. Latino-
Am. Enfermagem 2020;28:e3240. 
3. Marina Peduzzi et al. TRABALHO EM EQUIPE: UMA REVISITA AO CONCEITO E A SEUS DESDOBRAMENTOS 
NO TRABALHO INTERPROFISSIONAL. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, 2020; 18(s1):e0024678 
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Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
CURRICULAR DE 
EXTENSÃO I (SAÚDE 
COLETIVA I) 

Carga horária 
total 60h 
 

Saúde Coletiva é uma expressão que designa um campo de saber 
e de práticas referido à saúde como fenômeno social e, portanto, 
de interesse público. As origens do movimento de constituição 
deste campo remontam ao trabalho teórico e político 
empreendido pelos docentes e pesquisadores de departamentos 
de instituições universitárias e de escolas de Saúde Pública da 
América Latina e do Brasil, em particular, ao longo das duas 
últimas décadas. 
Do ponto de vista do SABER, a Saúde Coletiva se articula em um 
tripé interdisciplinar composto pela Epidemiologia, 
Administração e Planejamento em Saúde e Ciências Sociais em 
Saúde, com um enfoque transdisciplinar e como PRÁTICA, 
propõe um novo modo de organização do processo de trabalho 
em saúde que enfatiza a promoção da saúde, a prevenção de 
riscos e agravos, a reorientação da assistência à saúde, e a 
melhoria da qualidade de vida, privilegiando mudanças nos 
modos de vida e nas relações entre os sujeitos sociais envolvidos 
no cuidado à saúde da população. 

Competências 

Capacitar o aluno a compreender a Saúde Coletiva como campo de saberes e práticas capazes de garantir 
direitos sociais e coletivos relacionados à saúde. 

Habilidades 

Compreender o processo histórico de constituição do SUS. Discutir o conceito ampliado de saúde. Identificar 
o modelo de atenção em saúde de maneira a ser capaz de construir o mapa de rede de atenção à saúde.  

Conteúdo 

Introdução ao campo da Saúde Coletiva e ao Sistema Único de Saúde (SUS). Legislação estruturante do SUS I 
(Constitucional) CF/88 e Legislação estruturante do SUS II (Infraconstitucional) 
8080/8142/NOB/NOAS/Pacto/7508/141. História da saúde pública no Brasil. Modelos de Atenção à Saúde. 
Determinação Social do Processo saúde/doença. Atenção Primária à Saúde e Estratégia de Saúde da Família.  

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
debates competitivos, gamificação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A disciplina adotará como estratégia metodológica, o aprendizado baseado em situações e problemas 
enfrentados pelos coletivos brasileiros no território. Elegemos a pedagogia participativa dialógica da 
educação popular em saúde com ênfase no agir comunicativo, com referência ao Prof. pedagogo Paulo Freire. 
Valorizaremos a produção de trabalhos em equipe. 

A parte prática do componente envolverá visitas técnicas a um território coberto pela Estratégia de Saúde da 
Família de maneira a ser possível captar in loco os elementos constituintes da rede de atenção à saúde 
ofertada a esse território, possibilitando a construção de um mapa da área estudada.  

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através da aplicação de exercícios e respeitará os 
seguintes critérios:  

● Participação ativa nos debates síncronos; (3,0 pontos) 
● Participação colaborativa nos encontros assíncronos; (3,0 pontos) 
● Produção de conteúdo relacionado aos encontros no formato a ser escolhido (vídeo, podcast, blog, etc) 
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(4,0 pontos). 

Ainda, serão aplicadas duas avaliações formativas (AV1 e AV2), relacionadas ao conteúdo ministrado no 

componente curricular. Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. A média do somatório de cada 

exercício (ME) comporá uma nota que será somada à nota de cada avaliação. A nota final (NF) do estudante 

será resultante será obtida através da equação: 

NF= (ME + AV1 +AV2)/3 

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota final NF > 7 (sete). 

Bibliografia Básica 

 
1. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS / Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011. 534 p.: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v13.pdf  

2. BRASIL. Decreto n 7508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a lei 8080 de 19 de setembro  de 

1990, para dispor sobre a Organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o Planejamento da  Saúde, a 

Assistência a Saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providencias. Diário  Oficial da 

República do Brasil, Brasília DF, 29 de jun. 2011ª. Seção 1.p.1  

3. PAIM, JS. SUS: Sistema Único de Saúde - tudo o que você precisa saber. Ed Atheneu. 2019. 402 pag.  

Bibliografia Complementar 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de 
Apoio à Gestão Participativa. Caderno de educação popular e saúde / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. - Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. 160 p. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude_p1.pdf 

2. GOMES, R. M. L. Processo de Trabalho e Planejamento na Estratégia Saúde da Família/ Rosa Maria 

de Lima Gomes – Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2015. 50p. 

3. MENDES, R.; DONATO, A. F. TERRITÓRIO: ESPAÇO SOCIAL DE CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E DE 

POLÍTICAS. SANARE - Revista de Políticas Públicas, [S. l.], v. 4, n. 1, 2013. Disponível em: 

https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/114. Acesso em: 13 jun. 2022. 

4. PAIM, J. Modelos de Atenção à Saúde no Brasil. In: Políticas e Sistemas de  Saúde no Brasil. 

Giovanella, Lígia; Escorel, Sarah; Lobato, Lenaura de Vasconcelos Costa, et al.  Rio de Janeiro; Editora 

Fiocruz, 2008. 

5. BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 

Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. – 3. ed. – Brasília : Editora do 

Ministério da Saúde, 2009. 480 p.disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf   

 

 

 
 
 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v13.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_educacao_popular_saude_p1.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
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2º Período 
 

Disciplina Carga 
horária 

Ement a 

ANATOMIA DA           CABEÇA E 
PESCOÇO, FACE E 

FISIOLOGIA BUCAL 

105h 
(45h teoria – 

60h prática) 

Estudo descritivo e topográfico das estruturas formadoras da 
cabeça e pescoço e aspectos fisiológicos do aparelho 
estomatognático. 

Competências 

- Identificar estruturas orgânicas do que compõe a cabeça e o pescoço; 
-Entender o funcionamento do sistema estomatognático; 
-Relacionar as estruturas funcional da cabeça e pescoço com a harmonia funcional global. 

Habilidades 
-Saber relacionar a morfologia com a função de cada das estruturas que compõe a cabeça e o pescoço; 
- Saber problematizar os processos fisiológicos do aparelho estomatognático com os principais 
problemas clínicos odontológicos a eles associados. 

Conteúdo 
Frontal e etmoide 
Esfenoide 
Temporais 
Ossos nasais, Zigomáticos, Maxilas e Palatinos 
Mandíbula e Hioide 
Fossas Nasais, Fossas Temporais, Infratemporais e Pterigopalatinas 
Músculos da Expressão facial 
Músculos Motores da Mandíbula 
Músculos do pescoço (região do osso hióide, lateral, posterior e trígonos) Anatomia 
Funcional e Biomecânica das ATMs 
Cavidade Bucal I 
Cavidade Bucal II e Glândulas Salivares 
Nervo Trigêmeo I: Anatomia Central, Topografia Intracraniana e Vias Trigeminais Nervo 
Trigêmeo II: Oftálmico, Maxilar e Mandibular 
Nervo Facial 
Irrigação da Cabeça 
Drenagem Venosa da Cabeça Drenagem 
Linfática da Cabeça Fisiologia do Sistema 
Digestório Funções do sistema 
estomatognático Mastigação e 
deglutição 
Gustação e olfação 
Fala e fonação 
Fisiologia da dor 
Hemostasia e coagulação 

Metodologia 

Aulas expositivas com debates e resolução de exercícios em sala de aula, discussão de caso clínico, visando uma 

maior fixação do conteúdo ministrado 
Avaliação 

Avaliação teorico-prática objetiva e/ou subjetiva e apresentação de seminários. 

Bibliografia Básica 

GRAY, P.; GROSS S. T. Anatomia Humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 40º edição, 2019.  
MOORE, K. Anatomia Orientada para clínica. São Paulo: Atheneu, 8ºedição, 2019. 
BALDO, M. V. C. Fundamentos de Odontologia – Fisiologia Oral. Editora Santos; 1ª Edição, 2017. 

Bibliografia 
Complementar 
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Disciplina Carga horária Ementa 

IMUNOLOGIA E 
PARASITOLOGIA 

Carga horária 
total 60h 
(30h teórica – 30h 
prática) 

Sistema imune, imunidade inata e adaptativa, células tecidos e 
órgãos linfóides, moléculas que reconhecem antígenos, 
processamento e apresentação de antígenos, ativação e 
regulação das respostas imunes, mecanismos protetores e 
imunopatologia das doenças infecciosas, autoimunes e reações 
alérgicas. Identificação, morfologia e biologia dos agentes 
agressores, mecanismos reacionais desenvolvidos pelos 
hospedeiros nos processos de agressão e defesa enfocado as 
regiões de interesse em Odontologia. 

Competências 

Oferecer aos alunos conhecimentos básicos sobre a imunologia básica e sobre a morfologia, biologia, sinais 
clínicos e diagnóstico dos parasitas e fungos com foco naqueles que apresentam interesse Odontológico. 

Habilidades 

Conhecer a morfologia e biologia dos agentes etiológicos de doenças infecciosas e parasitárias na perspectiva 
da Odontologia e saber aplicar os mecanismos imunológicos desenvolvidos pelos hospedeiros nos processos 
de agressão e defesa.à proteção e às patologias de relevância para a clínica médica. 

Conteúdo 

1. Introdução e histórico da imunologia 

2. Elementos da imunidade inata e adaptativa 
3. O sistema complemento 
4. Os macrófagos e suas funções 
5. Os linfócitos B 
6. Os linfócitos T 
7. O complexo maior de histocompatibilidade 
8. Reação inflamatória aguda 
9. Tolerância imune e Doenças autoimunes de importância na cavidade oral 
10. Inflamação granulomatosa e reação de hipersensibilidade 
11. Parasitologia Humana: Generalidades 
12. Leishmaniose Tegumentar Americana-LTA 

13. Doença de Chagas 
14. Malária 
15. Esquistossomose e Filariose 
16. Introdução a Micologia (Generalidades) 
17. Candidíase 
18. Micoses Sistêmicas: Histoplasmose e PCM 
19. Aula Prática: Micoses e Parasitoses de interesse Odontológico 
20. Discussão de casos clínicos 

Metodologia 

Atividades presenciais com aulas expositivas e aulas práticas, discussão de casos e leitura de artigos científicos 
Atividades síncronas e assíncronas: webconferência, videoaula e acesso a portais de órgãos de referência em 
saúde e educação (Fiocruz, Anvisa, OMS, Instituições de ensino, Secretarias de saúde, entre outros) 

Avaliação 

-Avaliação será de forma presencial 
-Atividades assíncronas com nota 
-Discussões de casos clínicos e de conteúdo de artigos científicos 

Bibliografia Básica 

PARASITOLOGIA 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, 7ª edição. Artmed, 2017.  
AIRES. M. N. Fisiologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 5ª edição 2018. 
NETTER, S. A. Atlas de Anatomia Humana.7ª edição, 2018. 
SOBOTTA, A. C. Atlas de Anatomia Humana, 2018. 
TAMBELI, C. H. Fisiologia Oral. Artes Médicas; 1aEdic  a o, 2013. GUYTON & HALL – Tratado de Fisiologia Médica, 

14
a 

edição, 2021. 
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-Laminário de parasitologia virtual: fonte própria (professores da disciplina) 
-Conteúdo da Vídeo aula: fonte própria (professores da disciplina) 
-Rodrigo Siqueira-Batista, Andréia Patrícia Gomes, Sávio Silva Santos, Luiz Alberto Santana. Parasitologia - 
Fundamentos e Prática Clínica. Guanabara Koogan; 1ª edição, 2020. 

-URBANO FERREIRA. E-Book – Parasitologia Contemporânea. Guanabara Koogan, 2ª edição, 2021. 
-DAVID PEREIRA NEVES. Parasitologia humana- 13. Ed. – São. Paulo: Editora Atheneu, 2016. Disponível em: 
http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/31/76/3176ffaa-16bb-4615-b066-a81a5344d823/neves_- 
_parasitologia_humana_-_13ed_-_2016.pdf MICOLOGIA 

-ZAITZ, C. Compêndio de Micologia Médica, Guanabara Koogan; 2ª edição, 2010. 
-SIDRIM, J. C. ; ROCHA, M. F.; Micologia Médica à Luz de Autores Contemporâneos Guanabara Koogam, 2003. 
-COURA , J. R.; PEREIRA, N. G. Fundamentos das doenças infecciosas e parasitárias, Guanabara Koogan, 2019. 

IMUNOLOGIA 

-Imunologia celular e molecular – Abbas, A.K.; Lichtman, A. H.; Pillai, S. 9ª Edição, Editora GEN Guanabara 
Koogan, 2019. 
-Imunologia Clínica na Prática Médica – Voltarelli, J.C., Arruda, K., Louzada, Sarti, P.W. 1ª Edição. Editora 
Atheneu, 2009. 
- E-book-Fundamentos de Imunologia-Roitt , I.M.; Delves, P.J. Editora Guanabara Koogan, 2018. 

Bibliografia Complementar 

MICOLOGIA 
 

-Microbiologia- Trabulsi, L. R.; Alterthum, F. Editora Atheneu Rio, 6ª Edição, 2015. 
-Microbiologia prática: Aplicações de Aprendizagem de Microbiologia Básica - Bactérias, Fungos e Vírus. Maria 
Magali Stelato Rocha Soares, Mariângela Cagnoni Ribeiro. Editora Atheneu; 2ª edição, 2011. 
-Microbiologia. Tortora, G. J.; Funke, B. R.; Case, C. L. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. IMUNOLOGIA 

-Imunobiologia de Janeway- Murphy, K. ; Travers, P. & Walport, M. 7ª Edição. Editora ArtMed, 2009. 
-Imunologia de Kuby – Kindt, T.J.; Goldsby, R.A.; Osborne, B.A. 6ª Edição.Editora: Bookman, 2008. 
-Imunologia Médica. Terr, A.I., Stites, D.P.; Parslow,T.G. Imboden, J.B.10ª Edição. Guanabara Kogan, 2004. 
-Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e Auto-imunes. Ferreira & Ávila. 2ª Edição Editora 
Guanabara Koogan, 2002. 

 
PARASITOLOGIA 

-Parasitologia Médica-Rey, Luis - 4ª Edicao. Guanabara (grupo Gen), 2008. 
- Parasitologia - uma abordagem clínica. 1ª Edicao. Elsevier, 2008. 
- Parasitologia dinâmica. 3ª edição. Editora Atheneu, 2009. 

 
Periódico: 
-Revista Odontologia Clínico-Científica/ Scientific-Clinical odontology 
- International Journal of Science Dentistry 

 
  

http://tga.blv.ifmt.edu.br/media/filer_public/31/76/3176ffaa-16bb-4615-b066-a81a5344d823/neves_-
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Disciplina Carga horária Ementa 

GENÉTICA 
HUMANA 

45h - Teórica A disciplina Genética Humana estuda os processos básicos dos mecanismos citológicos 
e moleculares envolvidos no modo de distribuição da herança genética, bem como 
analisa os padrões de variação genética e a expressão gênica normal e patológica. 
Além disso, favorece ao estudante o entendimento sobre o uso e a importância 
das técnicas 

moleculares voltadas para a odontologia. 

Competências 

- Ser capaz de responder às situações problema em genética humana aplicada a Odontologia buscando a própria melhoria 
e a da sociedade. 

- Compreender a estrutura e função dos principais processos biomoleculares, enfatizando os fundamentos básicos, 
seus mecanismos e regulação em diferentes organismos. 

- Reconhecer os principais métodos moleculares e identificar os mais adequados a serem utilizados em determinadas 
situações na área de odontologia. 

- Compreender e diferenciar os padrões de herança e seus mecanismos, bem como as variações genéticas e suas 

possíveis consequências. 

Habilidades 

-Atuar de forma autônoma na busca das informações e interatuar em equipe cooperando para a resolução de problemas 

do cotidiano da genética aplicada a Odontologia. 

- Discutir sobre as principais técnicas moleculares, suas análises e aplicações. 

- Discutir textos e artigos científicos reconhecendo as aplicações práticas da genética e os principais conceitos 

abordados. 

Conteúdo 

Estrutura de ácidos nucleicos e cromossomos, Replicação do DNA, Expressão Gênica (Transcrição, Tradução, código 
genético), Variação Genética: mutação e polimorfismo, Recombinação eucariótica e procariótica (sistemas de mobilidade), 
Cromossomos humanos e cromossomopatias (Alterações cromossômicas numéricas e estruturais), Herança monogênica, 
Herança de características complexas, Erros inatos do metabolismo, Farmacogenética, Imunogenética (Sistema Genético 
Eritrocitário e Genética das hemoglobinas), Tecnologias do 

DNA recombinante, Terapia Gênica, Aplicações da Genética Molecular na odontologia, Genética e Câncer. 

Metodologia 

A metodologia será baseada em diferentes dinâmicas de aprendizagem, incluindo exposição oral e metodologias ativas 

utilizando meios por: resolução de problemas, estudo dirigido, estudo de caso, fórum, Jogos. 

Avaliação 

A avaliação será contínua e processual, por meio de recursos pedagógicos diversos, oportunizando contemplar diferentes 

formas de aprendizagem. Além disso, a avaliação se dará através de dois testes envolvendo os conteúdos abordados. 

Bibliografia Básica 

MENK, C.F.M.; SLUYS, M.V. Genética Molecular Básica: dos genes aos genomas. 1ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. 
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS M. J. Fundamentos de Genética. 7ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017 (Impresso e E-
book) 

THOMPSON & THOMPSON. Genética Médica. 8ed. Rio de Janeiro, Elsevier. 2016 
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Disciplina Carga horária Ementa 

HISTOLOGIA e 
EMBRIOLOGIA BUCAL 

TEÓRICA - 15h  
PRÁTICA - 30h  
TOTAL – 45h 
 

Estudo do desenvolvimento da face e dos dentes e o da estrutura 
microscópica da boca e das glândulas salivares. 

Competências 

Construir e articular conhecimentos básicos dos processos morfológicos e funcionais relacionados à ao 
desenvolvimento embrionário da cabeça e pescoço, interpretando e avaliando criticamente as diversas alterações 
do padrão de normalidade. 

Habilidades 

Conhecer os processos morfológicos e funcionais relacionados ao desenvolvimento embrionário da cabeça e 
pescoço, interpretando e avaliando criticamente as diversas alterações do padrão de normalidade. 

Conteúdo 

1 - Introdução a embriologia da cabeça e pescoço; 

2 - Formação da face e aparelho faríngeo; 

3 - Formação do olho; 

4 - Formação da orelha; 

5 - Formação dos ossos e músculos da cabeça e pescoço; 

6 - Formação do sistema nervoso; 

7 – Odontogênese; 

8 - Mucosa oral; 

9 - Glândulas salivares; 

10 - Dentina e polpa; 

11 – Esmalte; 

12 - Periodonto de inserção (cemento, ligamento periodontal); 

13 - Periodonto de proteção (gengiva); 

14 - Erupção dentária; 

15 - Histologia da articulação temporamandibular. 

 

Metodologia 

Aulas expositivas, apresentação de seminários exercícios e escritos e aulas práticas laboratoriais. 

Avaliação 

-Avaliação será de forma presencial 
-Atividades assíncronas com nota 

 

Bibliografia Básica 

KATCHBURIAN, E. & ARANA, V. Histologia e embriologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
TEN CATE, A.R. Histologia bucal: desenvolvimento, estrutura e função. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
MOORE, Keith L.; T.V.N. PERSAUD; TORCHIA, MarK G.. Embriologia Clínica.Editora Elsevier. 10a 2016. 
SADLER Thomas W. Langman Embriologia médica. Ed. Guanabara Koogan. . 2016. 
 

Bibliografia Complementar 

NANCI, A. Histologia oral: desenvolvimento, estrutura e função. Rio de Janeiro: Elsevier 2013.  
DUMM, César Gómez. Embriologia Humana. Ed. Guanabara Koogan. 1ª edição. 2003. 

 

Disciplina Carga horária Ementa 

BORGES-OSÓRIO, M.R. e ROBINSON, W.M. Genética Humana. 3ed. Artmed. 2013 
STRACHAN, T.; READ, A. Genética Molecular Humana. 4ed. Grupo A Selo: Artes Médicas, 2013. 
TREVILATTO, P.C.; WERNECK, R.I. Genética Odontológica. 1ed. Grupo A Selo: Artes Médicas, 2014. 

 

American Journal of Human Genetics 

Bibliografia 
Complementar 
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BIOQUÍMICA BUCAL 

Carga horária 

Total = 30H 

(30h teoria) 

Estudo dos mecanismos bioquímicos envolvidos nas 

condições de normalidade e patologias mais comuns 

da cavidade oral; compreensão dos processos gerais 

do metabolismo que interferem na prática profissional 

do cirurgião dentista, na atenção individual e coletiva. 

Competências 

Identificar os processos metabólicos que ocorrem no meio oral e as alterações destes processos na saúde no 
adoecimento. 

Conhecer processos bioquímicos gerais que tem implicações na saúde bucal. 

Habilidades 

Reconhecer o padrão de normalidade e anormalidades das vias metabólicas com implicações no meio oral. 

Aplicar ao diagnóstico e ao tratamento aspectos metabólicos relacionados às condições gerais de 

saúde da população. 

Conteúdo 

Sangue 
Coagulação sanguínea (determinação do INR) 
Equilíbrio ácido base 
Ação hormonal sobre ossos e dentes 
Metabolismo do cálcio e fosfato Dosagem 
de cálcio 
Bioquímica do tecido nervoso Bioquímica do 
tecido muscular Transdução de sinal e o sentido 
do gosto Matriz extracelular 
Inflamação e doença periodontal 
Bioquímica da saliva 
Bioquímica bucal 
Nutrição e cárie 
Antropometria e avaliação nutricional Flúor 

Açúcar/Substitutos do açúcar 

Metodologia 

Aulas teóricas expositivas, exercícios escritos, atividades práticas no laboratório, discussão de 

casos, apresentação de seminários, discussão de artigos científicos. 

Avaliação 

Exercícios práticos e teóricos, redação de relatórios, apresentação de seminários e discussão 

de caso. 

Bibliografia Básica 

 

 

Disciplina Carga horária Ementa 

ESTÁGIO 
PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO I 

Carga horária 
total= 75h 
(15h teoria – 60h 
prática) 

O EPS I está sob a responsabilidade do eixo de Saúde Coletiva 
que permite a ação direta do núcleo de saúde bucal coletiva 
sobre esse período de estágio, principalmente sobre a 
estruturação do plano de ensino e dos objetivos de 
aprendizagem baseados nas competências esperadas e 
desejadas para os estudantes do quinto período. Assim, procura-
se estabelecer uma lógica de planejamento das ações em saúde 
e em saúde bucal, de forma crescente, onde a preceptoria estará 
a cargo, em um primeiro momento dos(as) Agentes 
Comunitários(as) de Saúde (ACS) ao invés dos Cirurgiões 
Dentistas (uma vez que as competências estabelecidas para esse 
nível seriam aquelas referentes as do(as) ACS) deslocando o eixo 
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formador desse EPS para atenção à saúde e não apenas 
assistência. 

Competências 

Compreender o processo de determinação social das doenças e explorar a dinâmica social do território 
adstrito. 

Habilidades 

Confeccionar e analisar um diagnóstico sociossanitário de uma microárea adscrita à Estratégia de Saúde da 
Família vinculada; Reconhecer os fatores de riscos e proteção aos quais os grupos sociais da população 
adscrita estão expostos; Elaborar um plano de ação capaz de minimizar os efeitos dos fatores de risco 
sobre a saúde da comunidade. 

Conteúdo 

PARTE 1: 

Sistema de Saúde do município do Recife e sua organização em Distritos Sanitários. A coleta de dados em 
saúde: conhecendo o e-SUS. A equipe de saúde e o território: reconhecimento dos fatores de risco e 
proteção. Coleta de dados primários/secundários de saúde básicos sobre a população em Unidades de 
Saúde da Família. Organização dos dados de saúde e construção do diagnóstico sociossanitário da 
população da área adscrita e à Unidade de Saúde da Família. Apresentação e interpretação do diagnóstico 
sociossanitário da população da área adscrita e à Unidade de Saúde da Família.  

PARTE 2:  

Planejamento em saúde pelo Método Altadir de Planificação Popular (MAPP): Seleção, descrição e 
explicação do problema. Árvore explicativa da situação-problema. Desenho da situação-objetivo. Seleção de 
nós críticos. Programação: Desenho de operação e demandas de operações. Definição das formas de 
avaliação do plano e cálculo de recursos necessários.  Identificação dos atores: quanto à motivação para 
com o plano; quanto às habilidades e recursos críticos, quanto ao controle de recursos. Seleção de 
trajetórias de execução do plano.  Análise da vulnerabilidade do plano. Desenho de Sistema de Prestação de 
Contas. Redação do Plano Comunitário de Saúde da Unidade. 

 

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
debates competitivos, gamificação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A disciplina adotará como estratégia metodológica, o aprendizado baseado em situações e problemas 
enfrentados pelos coletivos brasileiros no território. Elegemos a pedagogia participativa dialógica da 
educação popular em saúde com ênfase no agir comunicativo, com referência ao Prof. pedagogo Paulo Freire. 
Valorizaremos a produção de trabalhos em equipe. 

Avaliação 

 A avaliação se dará ao fim do semestre a partir da apresentação do Diagnóstico Sociossanitário e do Plano 
Comunitário de Saúde desenvolvidos pelas equipes. 
 

Bibliografia Básica 

1.BARCELLOS, C.; MONKEN, M. Instrumentos para o diagnóstico sócio-sanitário no programa saúde da 

família. In: FONSECA, A.F.; CORBO, A.D. O território e o processo saúde-doença. Rio de Janeiro: 

EPSJV/Fiocruz, 2007, pp. 225-265.  

2.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços.  

3.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.��e-SUS Atenção Básica :  Manual do Sistema 

com Coleta de Dados Simplificada : CDS – Versão 2.0 [recurso  eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Secretaria-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 171 p.  
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4.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde/MS. A promoção da saúde no  contexto 

escolar. Projetos Promoção de Saúde. Revista Saúde Pública 2002; 36(2): 533-5.  

5.CARCERERI, D.L.; AMANTE, C.J.; REIBNITZ, M.T. et al. Formação em Odontologia e interdisciplinaridade: o 

Pró-Saúde da UFSC. Revista da ABENO, (1):62-70, 2011.  

 

Bibliografia Complementar 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. e-SUS Atenção Básica : Manual do 
Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 3.1 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 
2. .SAVASSI, L.C.M.; DIAS, R.B. Planejamento de ações na equipe. Acessado em [12/07/2008] disponível 
em : www.smmfc.org.br/gesf. pp. 1-26  
3. TANCREDI, F. B.; BARRIOS, R.L.; FERREIRA, J.H.G. Método Altadir de Planificação Popular (MAPP). In: 
___. Planejamento em saúde. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. – 
– (Série Saúde & Cidadania). pp. 39-48. 
Periódico: Cadernos de Saúde Pública. 

 
 

3º Período 
 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

Microbiologia Geral 
e Bucal 

Carga horária 
total 60h 
(30h teoria – 30h 
prática) 

Aspectos relacionados com a morfologia, coloração, isolamento, 
identificação e patogenia dos agentes etiológicos, bem como o 
meio de prevenção das doenças produzidas por vírus, bactérias e 
fungos de interesse em Odontologia. 

Competências 

 Compreender as interações entre os microrganismos e o ambiente, em particular aquelas 

relacionadas a saúde bucal humana, percebendo a importância dos microrganismos nos processos 

de saúde individual e coletiva.  

 Apropria-se de conhecimentos de boas práticas em microbiologia para, em situações-problemas, 

interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológica. 

 Apropria-se de conhecimentos para desenvolver ações de prevenção, proteção e reabilitação da 

saúde voltadas para as principais doenças por vírus, bactérias e fungos nos seres. 

Habilidades 

 Identificar e caracterizar os principais grupos de bactérias, fungos e vírus. 

 Aprender a correlacionar e interpretar casos clínicos com diferentes microrganismos e suas 

características fenotípicas, metabólicas e de virulência. 

 Conhecer os principais meios de cultivo de microrganismos, assim como interpretar os testes de 

sensibilidade aos agentes antimicrobianos. 

 Realizar procedimentos relacionados a coleta de material microbiológico para fins de diagnósticos. 

 Interpretar exames microbiológico dentro dos padrões de qualidade e norma de Biossegurança. 

Conteúdo 

1- Introdução ao estudo da microbiologia: perspectivas e importâncias. 

2- Morfologia, estrutura e replicação dos vírus, patogenicidade viral. 

3- Morfologia, estrutura e reprodução das bactérias, patogenicidade bacteriana. 

4- Estrutura e reprodução dos fungos, patogenicidade fúngica. 

5- Nutrição, metabolismo e crescimento dos microrganismos. 

6- Relações microrganismos x hospedeiros (microbiota) 

7- Ecologia microbiana da cavidade oral 

8- Biofilme dental 
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9- Cárie e Cariologia 

10- Infecções Periondontais  

11- Infecções Periapicais 

12- Modelos de infecções causadas por vírus: (Hepatite, gastroenterite viral, herpes tipo 1 e 2, HPV, 

AIDS, varicela e herpes Zooster 

13- Modelos de infecções causadas por bactérias: (estafilococias e estreptococias. Infecções entéricas: 

salmonelose, shigelose, cólera, gastroenterite por Escherichia coli, Campylobacter e Yersinia. 

Tuberculose, hanseníase, tétano gonorréia e sífilis.) 

14- Modelos de infecções causadas por fungos (micoses superficiais, subcutâneas e profundas). 

15- Normas de biossegurança aplicadas em laboratórios de Microbiologia.. 

16- Boas práticas de gerenciamento de resíduos infectantes odontológicos. 

17- Apresentação de vidrarias e equipamentos utilizados no laboratório, técnicas de preparação de 

vidrarias para esterilização, principais métodos de desinfecção e esterilização. 

18- Noções básicas de Microscopia óptica. 

19- Preparação de meios de cultura, técnicas de isolamentos e semeadura de microrganismos em meios 

de cultura. 

20- Principais técnicas de coloração de bactérias: simples, diferencial (Gram, Ziehl-Neelsen) e morfologia 

bacteriana. 

21- Diagnóstico laboratorial das bactérias através de testes bioquímicos, técnica de antibiograma. 

22- Morfologia dos fungos: técnica de coloração observação de estruturas fúngicas, microcultivo, 

diagnóstico laboratorial das infecções por fungos. 

Estratégia de Ensino  

 Aulas expositivas e práticas com a provocação de reflexão através de questionamentos e 

participação dos alunos. 

 Dinâmicas e trabalhos em grupos com a participação de todos os alunos. 

 Proposição de resolução de problemas através de estudos dirigidos. 

Avaliação da Aprendizagem 

A metodologia ativa adotada durante o semestre constará de: apresentação de seminários individuais e/ou 
em grupo e avaliação teórica escrita e avalição prática. 
 

Bibliografia Básica 

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 14. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
ALTHERTUM, Flavio; ALTERTHUM, Flavio (Ed. Científico); ALTERTHUM, Flavio. Microbiologia. 6 ed. São Paulo: 
Atheneu, 2015. 888 p. 
 

Bibliografia Complementar 

JORGE, Antônio Olavo Cardoso. Microbiologia e imunologia oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
OPLUSTIL, Carmen Paz et al. Procedimentos básicos em microbiologia clínica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2019. 
756 p. 
MARSH, Philip; MARTIN, Michael V.; FANTINATO, Vera (Trad.). Microbiologia oral. 6. ed. São Paulo: GEN 
Guanabara Koogan, 2018. 
Rotinas de biossegurança em odontologia / Organizadoras Eliana Santos Lyra da Paz, Maria Eleonora de 
Araújo Burgos. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2021. 
Journal of Oral Microbiology 

 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

PATOLOGIA GERAL Carga horária 
total - 45h 
(15h teoria – 30h 

Dispõe sobre o estudo das causas, mecanismos, aspectos 
moleculares e bases estruturais (macroscópicas e microscópicas) 
dos processos patológicos gerais (PPG). 



80 

 

prática) 
 

Competências 

Proporcionar ao aluno a capacidade de compreender e inter-relacionar os diversos PPG que compõem 
diversas patologias do complexo buco maxilo facial, objetivando o diagnóstico destas para nortear o plano de 
tratamento e predizer o prognóstico 

Habilidades 

Observar e analisar sinais e sintomas para realizar a classificação e diagnóstico das patologias de interesse na 
Odontologia com base nas características dos PPG a fim de instituir o tratamento para as doenças. 

Conteúdo 

1. Introdução à patologia: ambiente físico de trabalho, biossegurança e ética; 

2. Patologia celular I – lesões celulares reversíveis; 

3. Patologia celular II – lesões celulares irreversíveis; 

4. Patologia celular III – lesões celulares adaptativas; 

5. Inflamação aguda e crônica; 

6. Reparo – regeneração; 

7. Reparo – cicatrização; 

8. Imunopatologia: hipersensibilidade, auto-imunidade e imunodeficiência; 

9. Distúrbios hemodinâmicos: edema, congestão, hemorragia e necrose; 

10. Distúrbios hemodinâmicos: hemostasia, trombose, embolia, isquemia, aterosclerose e infarto; 

11. Calcificações e pigmentações; 

12. Neoplasia I: aspectos gerais e classificação; 

13. Neoplasia II: oncologia e fatores prognósticos; 

14. Alterações do desenvolvimento embrionárias; 

15. Doenças geneticamente mediadas. 

Bibliografia Básica 

1. BOGLIOLO, L. Patologia Geral. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021; 
2. ROBBINS, C. Patologia Estrutural e Funcional. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018; 
3. RUBIN. Princípios de Patologia. 7ª Ed. Wolters Kluver, 2018. 

Bibliografia Complementar 

1. NEVILLE, B et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016; 

2. ABBAS, A et al. Imunologia Celular e Molecular. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019; 

3. MONTENEGRO MR, FRANCO M. Patologia: Processos gerais. 6ª Ed. São Paulo: Atheneu. 2015; 

4. ALBERTS et al. Biologia Molecular da Célula. 6ª Ed. São Paulo: Atheneu. 2017; 

Periódicos CAPES: 
1. Journal Oral Pathology and Medicine; 

2. Oral Diseases; 

3. Oral Oncology. 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

FARMACOLOGIA Carga Horária: 

75h Teórica  

Dispõe sobre os aspectos teóricos e clínicos das drogas e dos 

grupos farmacológicos, no que se refere as suas ações e 

interações no organismo, com ênfase na área odontológica 

Competências 

 Conhecer, compreender e aplicar adequadamente as classes de fármacos estudadas e recomendadas 

para cada paciente de acordo com suas patologias e condição física e socioeconômica, levando em 

consideração os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos de cada medicamento, com base 

no uso racional de medicamentos objetivando o máximo de efetividade e mínimo risco de interações 

medicamentosas e reações adversas. 
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 Atuar interprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente utilizando os 

conhecimentos de farmacologia para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em 

programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da mesma. 

Habilidades 

 Identificar e aplicar as diferentes formas farmacêuticas e vias de administração com ênfase para as 

mais utilizadas na prática clínica odontológica; 

 Identificar os fatores extrínsecos e intrínsecos que determinam e/ou alteram as respostas 

farmacológicas das drogas; 

 Conhecer os mecanismos bioquímicos e moleculares envolvidos na ação de fármacos; 

 Identificar e descrever os processos farmacocinéticos envolvidos na relação entre a droga e o 

organismo, identificando os fatores que podem influenciar e afetar esta fase; 

 Identificar e descrever os processos farmacodinâmicos envolvidos na relação entre o organismo e a 

droga que culminam com a ação farmacológica, identificando os fatores que podem influenciar e 

afetar esta fase; 

 Identificar os principais tipos de reações adversas e interações medicamentosas associadas aos 

principais grupos de drogas utilizados e os mecanismos pelos quais elas ocorrem de modo a 

minimizar sua ocorrência; 

 Conhecer os principais fármacos antirreabsortivos e sua interrrelação com a clínica odontológica; 

 Conhecer os principais fármacos hemostáticos e coagulantes de interesse odontológico suas 

aplicabilidades na clínica odontológica, indicações e contra indicações; 

 Conhecer os principais fármacos antihistamínicos e antiácidos suas aplicabilidades na clínica 

odontológica, indicações e contra indicações; 

 Conhecer os benzodiazepínicos mais indicados para a prática clínica odontológica suas 

aplicabilidades na clínica odontológica, indicações e contra indicações; 

 Conhecer os princípios do uso do Óxido Nitroso na prática clínica odontológica; 

 Conhecer os princípios do uso da  Toxina Botulínica e dos Relaxantes musculares na prática clínica 

odontológica; 

 Conhecer os principais fármacos utilizados para as doenças respiratórias mais prevalentes e sua 

interrrelação com a clínica odontológica; 

 Conhecer os anestésicos locais suas indicações, contra indicações e aplicabilidades na clínica 

odontológica; 

 Conhecer os anti-inflamatórios esteróides e não esteróides mais utilizados em Odontologia suas 

indicações, contra indicações e aplicabilidades na clínica odontológica; 

 Conhecer os principais fármacos utilizados para as doenças infecciosas (bacterianas, fúngicas e virais) 

do aparelho estomatognático mais prevalentes suas indicações, contra indicações e aplicabilidades 

na clínica odontológica; 

 Conhecer os principais Antissépticos bucais utilizados na clínica odontológica suas indicações, contra 

indicações e aplicabilidades na clínica odontológica; 

 Analisar e correlacionar cada fármaco estudado com a correta indicação para o uso odontológico em 

situações especiais na clínica odontológica, como na gestação, diabetes, hipertensão, asma, entre 

outras. 

Conteúdo 

 Introdução ao estudo da Farmacologia 

 Vias de administração de fármacos 

 Formas farmacêuticas 

 Fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a ação dos medicamentos 

 Farmacocinética 

 Farmacodinâmica 

 Interações medicamentosas 
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 Reações adversas 

 Uso racional de medicamentos 

 Fármacos antirreabsortivos 

 Fármacos hemostáticos e coagulantes de interesse odontológico  

 Fármacos antihistamínicos e antiácidos 

 Introdução à farmacologia do SN -Benzodiazepínicos e Óxido Nitroso 

 Toxina Botulínica e Relaxantes musculares 

 Noções sobre farmacologia do sistema respiratório 

 Anestésicos locais 

 Exercícios de cálculo anestésico 

 Anti-inflamatórios esteróides  

 Anti-inflamatórios não-esteróides 

 Introdução à quimioterapia microbiana 

 Penicilinas, Cefalosporinas, Macrolídeos, Lincosaminas, Quinolonas, Tetraciclinas e Metronidazol 

 Antibioticoterapia: Estratégias de Uso 

 Antifúngicos de interesse odontológico 

 Antivirais de interesse odontológico 

 Antissépticos bucais  

Metodologia 

As atividades de ensino utilizarão metodologias ativas para o desenvolvimento dos conteúdos previstos, 

sendo desenvolvidas de modo presencial e/ou remoto através de aulas síncronas ou assíncronas. Desta forma 

buscando motivar os alunos a participar do processo de aprendizagem de modo mais ativo, contribuindo para 

que ele identifique e utilize a(s) estratégia(s) que melhor funciona(m) para o seu aprendizado. As atividades 

remotas utilizarão ambientes virtuais de aprendizagem através das ferramentas disponibilizadas pelo Google 

Classroom e Google meet. 

 Recursos didáticos a serem utilizados nas aulas presenciais: Aulas expositivas dialógicas, 

Computador, Textos e Exercícios de fixação de conteúdo, Artigos científicos, Recursos em PowerPoint, 

Quadro branco e Pincel para quadro branco. 

 Recursos didáticos a serem utilizados nas aulas remotas: Computador, Celular, Tablet, Videoaulas, 

Livros, textos e artigos científicos digitais, Apresentação em slides, Aplicativos educacionais, Portais de 

conteúdos acadêmicos e científicos, Podcasts entre outros. 

 

Avaliação 

Serão realizadas através de avaliações somativas abordando as atividades e conteúdos 

desenvolvidos, realizadas ao final de cada unidade, conforme cronograma da Disciplina disponibilizado 

previamente aos alunos. Os alunos terão 3 notas*, as quais serão resultantes de avaliações correspondentes 

às 1ª, 2ª e 3ª unidades a serem lançadas no SIGA, as quais ocorrerão em conformidade com o cronograma 

da disciplina disponibilizado ao início do semestre.  

Os conteúdos ministrados até a data anterior à realização das 1ª, 2ª e 3ª provas serão incluídos na 

avaliação, tendo caráter acumulativo. Na UPE não consta nenhuma normativa ou regra que impeça 

legalmente a inclusão de um assunto em prova ministrado na véspera da sua realização. Cada uma das 

provas valerá de 0 a 10,0, sendo o resultado final relativo à média aritmética das 3 provas 

Nota da unidade*: A+B+C = 10,0 

                        3 

*Caso a média do aluno seja menor que 7,0, o mesmo fará a avaliação final conforme calendário da disciplina. 

As avaliações de 2ª chamada e final versarão sobre todo o conteúdo ministrado no semestre. 

Bibliografia Básica 

 Brunton, Laurence L. (Org.). As Bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 13. 

ed.Porto Alegre: Artmed, 2019. 
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 Penildon S. Farmacologia. 8ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. 

 Yagiela JA. et al. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. 6ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

Bibliografia Complementar 

 Fuchs, FD; WannmacheR, Lenita (Ed.). Farmacologia clínica e terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 

 Whalen K; Finkel R; Panavelil TA. Farmacologia ilustrada. 6.ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2016. 

 Ritter JM et al. Rang & Dale Farmacologia. 9ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 

 Katzung BG; Trevor AJ. Farmacologia básica e clínica. 13ª edição. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2017. 

 Santos L, Mayde ST, Torriani BE. Medicamentos na Prática da Farmácia Clínica. 1ª ed. Porto Alegre: 

Artmed Editora, 2013. 

 Golan DE, Tashjian AH, Armstrong EJ, Armstrong AW. Princípios de Farmacologia. A Base 

Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013/14. 

 MANUAL MERCK ON-LINE. Disponível em: 

<https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/farmacologia-cl%C3%ADnica>. Acesso em 

10/07/20.  

British Journal of Clinical Pharmacology 

 
 

 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA I 

Total- 75horas/aula 
Teórica-15horas/aula 
Prática-60horas/aula 

Introdução aos conhecimentos básicos e os fundamentos 
da Oclusão dentária, abordando o estudo da Oclusão, 
anatomia dentária, anatomia da ATM, Posições 
mandibulares, a dinâmica da mastigação no equilíbrio do 
sistema estomatognático. 

Competências 

Conhecer , identificar e descrever  as características de normalidades dos componentes do sistema 
estomatognático, considerando a inter-relação da anatomia dental à fisiologia da mastigação e a dinâmica da 
oclusão dental estática e dinâmica para o perfeito funcionamento do sistema.  

Habilidades 

Correlacionar a forma a função de cada elemento dental, executando corretamente os acidentes anatômicos 
correspondente à  cada grupo de dentes . executar corretamente nos modelos de gesso o mapeamento e 
pintura dos contatos oclusais cúspides versos fossas e cristas marginais, após montagem em articulador, para 
iniciar o enceramento progressivo. 

Conteúdo Programático Teórico 

Apresentação da disciplina, corpo docente e plano do componente curricular; 
Componentes   e anatomia do sistema estomatognático; 
Relação de equilíbrio dental; 
Relações maxilo-mandibular; 
Cinemática mandibular; 
Articuladores ;Critérios para uma oclusão ideal; e etiologia e classificação dos distúrbios funcionais do sistema 
mastigatório. 

Conteúdo Programático Prático 

Exercícios de pirâmides em blocos de cera; 
Exercícios de pintura nos modelos de estudo do tipo de oclusão; 
Montagem em articulador; e 
Enceramento progressivo. 

Estratégias de Ensino 

Os conteúdos serão trabalhados privilegiando a aprendizagem dos novos conhecimentos relacionando-os aos 
conhecimentos  prévios e as futuras áreas profissionais, utilizando os seguintes recursos: 
Aula expositiva dialogada; 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Karen+Whalen%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Finkel%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Aulas práticas laboratoriais para desenvolvimento da habilidade manual e técnica de escultura; 
Aplicação de estratégias pedagógica para estimular a leitura e raciocínio sobre os conteúdos. 

Avaliação da Aprendizagem 

 
As avaliações serão realizadas da seguinte forma: 
Avaliação oficial marcada antecipadamente com nota (0-10) 
Autoavaliação prática diária das atividades realizadas no laboratório; 
Relatório de toda as atividades práticas realizadas. 
 
A média Final corresponde: Nota teórica +Nota Prática  
                                                                   2 

Bibliografia Básica 

OKESON, J. P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão  6ªEd. Rio de Janeiro, Elsevier,2008. 
MADEIRA, M. C. Anatomia do dente 8ª Ed. São Paulo: SARVIER, 2016 

Bibliografia Complementar 

FIGUN, M. E.; GARINO. R. R. Anatomia odontológica funcional e aplicada. Porto Alegre; Artmed  Editora, 2003 

 
 

 
 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA EMENTA 

 
METODOLOGIA 

CIENTIÍFICA 

 
30 (Teórica) 

1- Estudo e Aprendizagem na Universidade 2 - 

Fundamentos da Metodologia Científica. 3 - Métodos e Técnicas 

de Pesquisa. 4 - Normas para Elaboração de Trabalhos 

Acadêmicos. 5 - Projeto de Pesquisa. 6 - Organização de trabalho 

científico (Normas ABNT). 

COMPETÊNCIAS 

 
Ler dinamicamente e saber trabalhar com as ferramentas digitais de emprego usual na aquisição e construção 
do conhecimento cientifico. 

HABILIDADES 

 
Ao final do semestre letivo o aluno deverá se mostrar apto a desenvolver as seguintes ações: 
 

 Transitar com facilidade nos oito sites considerados os melhores em pesquisa cientifica para busca 

de material bibliográfico; 

 

 Sintetizar textos científicos sem lhes alterar o significado e trazendo os elementos considerados de 

maior relevância na produção de um resumo de qualidade; 

 

 Desenvolver um Projeto de Pesquisa onde se possa contemplar todos os elementos que lhes são 

exigidos; 

 

 Diferenciar projeto de relatório final de pesquisa; 

 

 Reconhecer, pelos desenhos apresentados, os diferentes tipos de estudo desenvolvido existentes; 

 

 Eleger, dentre as múltiplas possibilidades, o instrumento de coleta de dados mais adequado ao seu 

estudo; e, 

 

 Organizar o material bibliográfico levantado nas suas pesquisas em pelo menos uma das ferramentas 

digitais disponíveis para tal fim e apresentadas em sala de aula pelo professor. 
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CONTEÚDO 

 
1. ESTUDO E APRENDIZAGEM NA UNIVERSIDADE 

1.1 Definição de aprender 

1.2 Elementos envolvidos na aprendizagem 

1.3 Método de Estudo: Ferramentas Técnicas e Outros Elementos 

1.3.1Técnica de Leitura 
          1.3.1.1 Como sublinhar 
          1.3.1.2 Como Esquematizar 
1.3.2 Gestão do Tempo 
1.3.3 Cronograma de Trabalho 
1.3.4 Técnicas para Sala de Aula 
1.3.5 Técnicas para Estudo em Casa 
1.3.6 Ambiente de Estudo 
1.3.7 Características exigidas de um bom leitor 
 

2. LEITURA 

2.1 Passos  

2.2 Tipos de Leitura 

 
3. REDAÇÃO CIENTIFICA 

3.1 Considerações Iniciais e Conceitos Envolvidos 

3.2 Etapas 

3.3 Exigências e Deformações 

 
4. TIPOS DE CONHECIMENTO 

4.1 Conhecimento Empírico 

4.2 Conhecimento Científico 

4.3 Conhecimento Filosófico 

4.4 Conhecimento Teológico 

 
5. DESCRITORES EM SAÚDE 

5.1 Índice Alfabético 
5.2 Índice Permutado 
5.3 Índice Hierárquico 

 

 
6. BUSCA NA PESQUISA CIENTIFICA  

6.1 Bases de Dados e Operadores Boleanos: aspectos conceituais e iniciais 

6.1.1 Scielo 

6.1.2 Eric 

6.1.3 Google Acadêmico 

6.1.4 Periodicos (Portal Capes) 

6.1.5 BDTD (biblioteca digital brasileira de teses e dissertações) 

6.1.6 Science.gov 

6.1.7 Scienceresearch.com 

 
7. O PROJETO DE PESQUISA 

7.1 Considerações Iniciais e Aspectos Conceituais 

7.2 Estrutura 

7.2.1 Parte Pré textual 
7.2.2 Parte Textual 
7.2.3 Parte Pós-textual 
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8. TIPIFICAÇÃO DOS ESTUDOS 

8.1 Quanto a originalidade 

8.2 Quanto a interferência  

8.3 Quanto ao tipo de unidade  

8.4 Quanto ao período de seguimento 

8.5 Quanto a direcionalidade temporal 

8.6 Quanto ao perfil de avaliação epidemiológica 

8.7 Quanto ao tipo de controle comparativo 

8.8 Quanto ao tipo de frequência 

8.9 Quanto ao tipo de aleatorização amostral  

8.10 Quanto a relação temporal entre exposição-efeito/doença 

8.11 Quanto a intervenção terapêutica em seres humanos 

8.12 Quanto ao mascaramento 

8.13 Quanto a procedência da equipe de investigação 

 

 

 
9. GERANDO EVIDENCIAS CIENTIFICAS: AS REVISÕES SISTEMÁTICAS 

 
10. COLETA DE DADOS NA PESQUISA CIENTIFICA 

10.1 Questionário/Formulário 
10.2 Entrevista 
10.3 Observação 
 

11. VALIDANDO INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

11.1 Validação e Validade 

11.2 Tipos de Validação 

11.2.1 de Conteúdo 
11.2.2 de Critério 
11.2.3 de Constructo 
 

12. HIPÓTESE, VARIÁVEIS E AMOSTRAGEM NA PESQUISA CIENTIFICA 

 
13. ASPECTOS NORMATIVOS DA CONSTRUÇAO CIENTIFICA  

13.1 NBR 10.520 

13.2 NBR 14.724 

13.3 NBR 6022 

13.4 NBR 6023 

13.5 NBR 6024 

13.6 NBR 6027 

13.7 NBR 6028 

 
14. PLATAFORMA BRASIL 

 
15. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO NA PESQUISA CIENTIFICA 

15.1 Gerenciadores: o que são e para que servem 

15.2 Mendeley 

15.3 EndNote 

15.4 Zotero 

 

 

ESTRATEGIA DE ENSINO 
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Os conteúdos previstos no plano de ensino serão trabalhados e oferecidos na plataforma google meet em 
encontros semanais (2) de forma síncrona. 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
Com relação ao sistema de avaliação adotado, a nota final para o período resultará de trabalhos aplicados 
durante a oferta e a serem desenvolvidos (individual ou em pequenos grupos) de forma assíncrona no horário 
de conveniência do aluno. Esta forma de avaliação está sendo adotada por permitir aos discentes trabalhar de 
forma prática a teoria sem comprometer o tempo regular de curso. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 9. Atualização, 
São Paulo: Atlas, 2021. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Cientifico. 9. Atualização, São 
Paulo: Atlas, 2021. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.  Técnicas de Pesquisa. 9. Atualização, São Paulo9: Atlas, 
2021. 

BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Como produzir textos acadêmicos e científicos. São Paulo: Contexto, 

2021. 

AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da Graduação ao Doutorado. 3.ed., São Paulo: Saraiva, 

2012. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
DE CASTRO, Silvia Pereira. TCC Trabalho de conclusão de curso: uma Abordagem Leve, Divertida e Prática. São 
Paulo: Saraiva, 2019. 
AQUINO, Italo de Souza. Como falar em encontros científicos: do Seminário em Sala de Aula a Congressos 
Internacionais. 5.ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 
 

 
 
 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

BIOESTATÍSTICA Carga horária 
total  
(30h teoria) 

Conceitos Fundamentais de Bioestatística, Análise Exploratória 
dos dados, Análise Gráfica, Noções de Amostragem e uso dos 
programas estatísticos.  

Competências 

Proporcionar aos alunos os conceitos e aplicações da estatística aplicada às ciências de saúde, evidenciando 
sua importância e aplicabilidade. 
 

Habilidades 

Saber manipular, aplicar e interpretar procedimentos da análise estatística utilizados na área de saúde 

Conteúdo 

 Conceitos Fundamentais de Bioestatística 

 Estatística Descritiva: Variáveis Quantitativas e Qualitativas, Variáveis Discretas e Contínuas 

 Tabelas de frequências por valores e intervalos 

 Apresentação Gráfica dos dados: Barras, Colunas, Linha, Boxplot, Histograma 

 Medidas de Tendência Central: Média, Mediana, Moda, Quartis e Percentis 

 Medidas de Variabilidade: Amplitude, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação 

 Noções de Amostragem: Amostragem Aleatória Simples, Sistemática e Estratificada 

 Tabelas de Contingência e Análise de Dados Categorizados 

 Conceitos Básicos e aplicações: Excel e SPSS  



88 

 

 

 

Metodologia 

Aulas expositivas com debates e aulas de laboratório de computação, onde os alunos aprendem a conectar, 
analisar e interpretar dados, visando uma maior fixação do conteúdo ministrado. 

 

Bibliografia Básica 

1. CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística – Princípios e Aplicações. Porto Alegre: 
Artmed, 2018. 

2. BUSSAB, W.O; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 9 ed., São Paulo, Saraiva, 2017. 

3. DOMINGUES, Osmar; MARTINS, Gilberto A. Estatística Geral e Aplicada. 6ed., São Paulo: Atlas, 2017. 

Bibliografia Complementar 

4. VIEIRA, Sonia. Introdução a Bioestatística. 6 ed, Guanabara Koogan, 2021. 

5. Martinez EZ. Bioestatística para os cursos de graduação da área da saúde. São Paulo: Blucher; 2015. 

6. Blair, R.C. e Taylor, R.A. Bioestatística para ciências da saúde. São Paulo: Pearson, 2013.  

 

Periódico – Cadernos de Saúde Pública 

 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
CURRICULAR DE 
EXTENSÃO II (SAÚDE 
COLETIVA II) 

Carga horária 
total 60h 
 

Neste componente, o acadêmico de odontologia terá acesso ao 
conhecimento introdutório à saúde coletiva, neste momento, 
com ênfase no campo da saúde bucal coletiva. Discussões 
relativas ao processo de caracterização dessa sub-área da saúde 
coletiva é de fundamental importância para o acadêmico, já que 
atuará operacionalizando os conceitos aqui estudados, como os 
aspectos da formação estrutural do campo, o percurso histórico 
das políticas de saúde bucal no Brasil e a normatização vigente 
que define as ações que devem ser realizadas no âmbito da 
saúde bucal no SUS, especialmente na atenção primária.  

Competências 

Compreender a saúde bucal coletiva como campo de saberes e práticas relacionadas à identificação das 
necessidades sociais em saúde bucal nas populações. 

Habilidades 

Reconhecer os aspectos normativos que regem o funcionamento atual da saúde bucal no SUS; Analisar a 
construção histórica das políticas de saúde bucal no Brasil como condicionante da situação da organização 
sanitária desses serviços na atualidade; Refletir sobre a construção do campo da saúde bucal coletiva, seus 
conceitos e os desafios a serem enfrentados na atualidade para consolidação do mesmo. 

Conteúdo 

Introdução ao campo da Saúde Bucal Coletiva. Saúde Bucal no SUS (normatização estruturante). História das 
políticas de saúde bucal no Brasil. Atenção à saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família: bases 
operacionais. Equipamentos, materiais e insumos na Estratégia de Saúde da Família. Trabalho em equipe na 
Estratégia de Saúde da Família: atribuição e responsabilidade profissional dos membros da equipe. Condição 
de saúde bucal de grupos populacionais em situação de vulnerabilidade. 
 

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
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debates competitivos, gameficação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A parte prática do componente envolverá a investigação das especificidades que caracterizam situações de 
inequidade em saúde bucal entre populações indígenas, populações quilombolas, população LGBTQIA+, 
populações privadas de liberdade, entre outras. 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através da aplicação de exercícios e respeitará os 
seguintes critérios:  

● Participação ativa nos debates síncronos; (3,0 pontos) 
● Participação colaborativa nos encontros assíncronos; (3,0 pontos) 
● Produção de conteúdo relacionado aos encontros no formato a ser escolhido (vídeo, podcast, blog, etc) 

(4,0 pontos). 

Ainda, serão aplicadas duas avaliações formativas (AV1 e AV2), relacionadas ao conteúdo ministrado no 

componente curricular. Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. A média do somatório de cada 

exercício (ME) comporá uma nota que será somada à nota de cada avaliação. A nota final (NF) do estudante 

será resultante será obtida através da equação: 

NF= (ME + AV1 +AV2)/3 

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota final NF > 7 (sete). 

Bibliografia Básica 

1. AERTS, D; ABEGG, C; CESA, KÁTIA. O papel do cirurgião-dentista no Sistema Único de Saúde.  Ciência 

& Saúde Coletiva, 9(1):131-138, 2004. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  A 

saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde,  Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.  350 p. : il.  

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A 

saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 350 p. : il. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf  

Bibliografia Complementar 

1. 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: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf   

 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL I 

CH Total - 15 h 
Teoria - 15 h 

Dispõe sobre o estudo e a aplicação dos princípios, conceitos, 
técnicas e métodos de trabalho com vistas à atividade 
profissional do cirurgião-dentista. 

Competências 

O estudante deverá ter a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, utilizando os 
recursos disponíveis em prol de iniciativas e ações que se expressem em desempenhos capazes de solucionar, 
com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes 
contextos do trabalho em saúde, com vistas a sua atuação no mercado de trabalho.  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf
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Habilidades 

Capacitar o estudante de Odontologia para a compreensão, análise e exercício da prática profissional 
ergonomicamente orientada, cientificamente correta, com princípios de biossegurança, socialmente justa e 
eticamente reconhecida, nos primeiros estágios do ciclo profissional do curso de graduação. 

Conteúdo 

1. Introdução ao estudo da Orientação Profissional (1 h) 

2. Relações humanas de trabalho (1 h) 

3. Ergonomia 1 – aspectos conceituais (1 h) 

4. Ergonomia 2 – ambiente físico de trabalho (1 h) 

5. Ergonomia 3 – sistema TAM e posição de trabalho 

6. Filosofia de trabalho na Odontologia (1 h) 

7. Noções de biossegurança aplicadas à Odontologia 1 (1 h) 

8. Noções de biossegurança aplicadas à Odontologia 2 (1 h) 

9. Doenças Ocupacionais em Odontologia 1 (1 h) 

10. Doenças ocupacionais em Odontologia 2 (1 h) 

11. Pessoal auxiliar em Odontologia (1 h) 

12. Responsabilidade profissional na Odontologia I (1 h) 

13. Humanização no atendimento odontológico (1 h) 

14. Tarefa programada (2 h) 

Metodologia 

Todo processo pedagógico do componente baseia-se no desenvolvimento e consolidação das dimensões 

formadoras abaixo citadas, cujas estratégias de intervenção são a aula expositiva magistral, o estudo de 

textos, o aconselhamento virtual, a oferta de textos para-odontológicos que remetam à compreensão do 

componente curricular. 

1. Científica: Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica do aluno, com vistas ao conhecimento e à 

compreensão da orientação profissional como uma ferramenta para o sucesso profissional; 

2. Técnica: Desenvolver habilidades e competências, com apropriada autocrítica, para a aplicação dos 

princípios técnico-científicos da orientação profissional; 

3. Ético-moral: Desenvolver e exercitar atitudes e comportamentos que reflitam a consciência social, a 

ética e a cidadania; e 

4. Prospectiva: Contribuir para a formação de um profissional apto a interagir com a sociedade e a 

classe odontológica, com perfil de liderança, sensibilidade social e competência técnico-científica. 

 

Avaliação 

1. Serão realizadas duas provas, de caráter individual, sobre os seguintes assuntos do programa teórico: 
1ª prova: assuntos 1 a 6 
2ª prova: assuntos 7 a 13 
 
2. Será realizada ainda uma tarefa programada (TP), em grupo, sobre um dos seguintes temas:  
2.1 Os postulados ergonômicos e a prevenção das DORT’s em Odontologia 
2.2 O medo e a ansiedade em pacientes de Odontologia 
 
3. A turma deverá constituir grupos de trabalho integrados por cinco (5) estudantes, no máximo, cujos nomes 
dos integrantes deverão ser informados ao Regente de Orientação Profissional até o dia ... 
 

Bibliografia básica 

1. NARESSI, W.G. e cols. Ergonomia e Biossegurança Série ABENO Odontologia Essencial, 2012 
2. ANVISA Manual de Odontologia. Ministério da Saúde, Série A Normas e Manuais Técnicos 2006 
3. REGIS FILHO, G.I. Ergonomia Aplicada À Odontologia: As Doenças de Caráter Ocupacional e o Cirurgião-
Dentista. Independently Published, 2020 
4. CAVEIÃO, C.  e cols. Humanização em serviços de saúde. Book Publisher, 2021 

Bibliografia complementar 

1. KRIEGER, L. et al Ergonomia e biossegurança em Odontologia. Série ABENO, Artes Médicas ,2013 
2. RODRIGUES, F.L. Hospitalidade e humanização no atendimento odontológico. Ed. Novas Edições 
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Acadêmicas, 2017 
3. YUI, K.C.K et al Princípios de Ergonomia aplicados à Clínica Odontológica. IN: Odontologia operatória 
moderna. Livros didáticos de Odontologia Contemporânea. Springer, Cham., 2019 (p. 43-76) 
4. OLIVEIRA, Q. et al Ergonomia da prática odontológica. Journal of Oral Investigations, 6(1): 15-28, 2017 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ODONTOLOGIA LEGAL I 30 h (Teórica) 

Estudo dos elementos doutrinários e normativos ético-
profissionais / legais presentes no ordenamento jurídico 
brasileiro, proporcionando uma visão integrada do exercício 
profissional da Odontologia com o Direito, fundamentada, 
sobretudo, no estudo e conhecimento dos princípios emanados 
a partir do Código de Ética Odontológica, analisados em 
harmonia e à luz dos demais pilares jurídicos do Estado de 
Direito,  permitindo a compreensão de aspectos deontológicos, 
diceológicos, do exercício lícito da Odontologia e da 
responsabilidade profissional que se constituem no cerne 
Odontologia Legal. 

Competências 

Compreender os princípios doutrinários e normativos ético-profissionais e legais que regem o exercício 
profissional da Odontologia. 

Habilidades 

Estimular a análise crítica e saber identificar no cotidiano do exercício profissional da Odontologia quais são 
os pontos colidentes com os preceitos ético-profissionais e legais, permitindo a adoção de condutas que 
possibilitem o exercício pleno e legal da Odontologia, dentro dos preceitos da responsabilidade profissional e 
do ordenamento jurídico pátrio, assim como que promovam, fortaleçam e zelem pela consolidação da Ciência 
Odontológica como atividade fundamental no cerne da sociedade. 

Conteúdo 

Apresentação e introdução do componente curricular, discussão do plano de ensino, cronograma, sistema 
avaliativo e bibliografia disponível sobretudo e preferencialmente no acervo físico/virtual da Biblioteca 
(FOP/UPE). Fundamentos do Direito (normas constitucionais, legais, infralegais, Administração Pública direta, 
indireta ─ autarquias). Conselho Federal de Odontologia. Conselho Regional de Odontologia. Exercício  ícito 
da Odontologia. Exercício  lícito da Odontologia. Código de Ética Odontológica ─  isposições preliminares.  os 
Direitos Fundamentais. Dos Deveres Fundamentais. Das Auditorias e Perícias Odontológicas. Do 
Relacionamento com o Paciente. Do Relacionamento com a Equipe de Saúde. Do Sigilo Profissional. Dos 
Documentos / Prontuário Odontológicos. Dos Honorários Profissionais. Do Anúncio, da Propaganda e da 
Publicidade. Das Penas e suas Aplicações. Responsabilidade Profissional. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do conteúdo acadêmico desse plano de ensino, este Componente Curricular de 
Odontologia Legal poderá empregar todas as possibilidades educacionais metodológicas que são ou vierem a 
ser institucionalmente disponibilizadas pela Universidade de Pernambuco, para a consolidação do processo 
ensino / aprendizagem, ou seja: aulas expositivas presenciais; discussões de casos; seminários; elaboração de 
vídeo-aulas no formato de seminários, vivências/dramatizações cenográficas do tipo júri simulado ou 
apresentação simulada de casos, estudos dirigidos intra e extra-classe; vídeo-aulas teóricas e/ou práticas, 
síncronas e/ou assíncronas realizadas através de plataformas de ensino remoto institucionalmente 
disponibilizadas pela Universidade de Pernambuco, como o Google Classroom ou o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA/Moodle), podendo haver o envio de conteúdo / atividades acadêmicas, através do e-mail 
institucional (@upe.br) do corpo discente. Devido à própria natureza evolutiva do processo educacional, esta 
Ementa poderá sofrer adaptações e modificações ao longo do tempo, sempre com a finalidade pública de 
melhor atender ao processo de ensino-aprendizagem e à formação dos recursos humanos em favor da 
sociedade. Modificações também poderão acontecer por motivos de natureza acadêmica, institucional, 
relacionados com os corpos discente e docente, caso fortuito e força maior e, se vierem a ocorrer, as 
adaptações serão comunicadas. 

Avaliação 

O processo de avaliação da aprendizagem englobará quaisquer das possibilidades de avaliações classificadas 
como sendo do tipo formativa e/ou somativa e/ou contínua, devidamente definidas pelo Componente 
Curricular de Odontologia Legal e, para tanto, poderá se utilizar de avaliações teóricas, práticas ou teórico-
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práticas, tendo-se apenas como exemplos: provas, pré e pós-testes, seminários, apresentação de casos, 
vivências/dramatizações cenográficas do tipo júri simulado ou apresentação simulada de casos, relatórios, 
estudos dirigidos intra e extra-classe, não se excluindo qualquer outra possibilidade institucional de meio 
avaliativo. Independentemente do número de avaliações a ser realizada ao longo do período letivo, ao final, 
elas serão agrupadas em 02 (duas) notas ou 03 (três) notas, cujas médias aritméticas serão registradas dentro 
dos critérios permitidos pelo Sistema SIGA-UPE. 

Bibliografia Básica 

 
1) COSTA, S. S.; CAMPOS, S. M. N. Odontologia Legal no Século XXI: Identificação humana; Perícia médico-

odontológica; Documentação legal; Responsabilidade Civil. 1ª Ed. Editora Novas Edições Acadêmicas, 

2018. 608 páginas. 

2) VANRELL, J. P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan, 2019. 512 páginas. 

3) VANRELL, J. P.; BORBOREMA, M.L.. Vade Mecum de Medicina Legal e Odontologia Legal. 3ª Ed. São 

Paulo: Editora JH Mizuno, 2019. 704 páginas. 

Bibliografia Complementar 

1) DARUGE, E.; DARUGE Jr, E.; FRANCESQUINI Jr, L. Tratado de Odontologia Legal e Deontologia. 1ª Ed. São 

Paulo: Editora Santos. Grupo GEN, 2016. 874 páginas. 

2) FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2017. 684 páginas. 

3) ROVIDA, T. A. S.; GARBIN, C. A. S.; KRIGER, L.; MOYSÉS, S. J.; MOYSÉS, S. Tetu. Noções de Odontologia 

Legal e Bioética. 1ª Ed. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2013. 144 páginas. 

Revista Brasileira de Odontologia Legal – RBOL.  

 

4º Período 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA II 

Materiais Dentários 
I (OD21A) 

Dentística I (OD21B) 

Carga Horária 
Total:120 horas 
(30h Teoria – 90h 
prática) 

Dispõe sobre o estudo e entendimento dos materiais odontológicos 
como um todo, propriedades gerais, manipulação e conservação, 
passando informações e realizando manobras que concorram para uma 
seleção correta e uso apropriado dos materiais nas especialidades 
odontológicas da Dentística, Endodontia, Periodontia, Ortodontia e 
Odontopediatria, capacitando o estudante para o estudo e treinamento 
laboratorial dos conceitos, métodos e técnicas de restaurações simples 
com vistas a atuação na clínica de atenção básica I, II e III. 

Competências 

Saber nominar as diferentes partes constituintes de uma cavidade, bem como, classificar os diferentes preparos 
cavitários na odontologia restauradora; 
Indicar a proteção pulpar adequada para cada material restaurador a ser empregado 
Indicar os diferentes procedimentos restauradores diretos para as lesões de cárie em dentes permanentes com 
competência e qualidade, a partir de conhecimento científico fundamentado durante os procedimentos realizados. 
Incorporar em sua rotina as normas de biossegurança e utilização de EPIs, bem como as boas práticas de ergonomia 
(postura, planejamento e organização) visando garantir sua qualidade de vida e produtividade. 
Indicar as diferentes técnicas para isolamento do campo operatório adequadas para o procedimento restaurador a 
ser realizado relacionando a localização na arcada dentária. 
Reconhecer os diferentes tipos de lesões cervicais não cariosas relacionando a sua etiologia. 
Indicar as diferentes formas de tratamento da hipersensibilidade dentinária. 
Conhecer as propriedades e o emprego clínico dos materiais dentários empregados nas técnicas restauradoras 
diretas. 

Habilidades 

Saber executar os diferentes procedimentos restauradores diretos com resina composta ou ionômero de vidro nos 
dentes anteriores e posteriores com competência e qualidade, a partir de conhecimento científico. 
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Saber realizar as diferentes técnicas para isolamento do campo operatório adequadas para o procedimento 
restaurador a ser realizado relacionando a localização na arcada dentária. 
Saber realizar a proteção pulpar adequada para cada material restaurador a ser empregado para prevenir ou tratar os 
danos ao tecido pulpar. 

Item Conteúdo de Materiais Dentários I Carga Horária 

Teoria Prática 

01 Propriedades Físicas e Mecânicas dos Materiais 1 - 

02 Biocompatibilidade 1 - 

03 Materiais à Base de Hidróxido de Cálcio 1 4 

04 Cimentos de Óxido de Zinco e Eugenol/Vernizes Cavitários 1 4 

05 Cimentos de Ionômero de Vidro 2 4 

06 Amálgama Dental 2 8 

07 Materiais Preventivos 1 - 

08 Introdução ao Estudo dos Polímeros 1 - 

09 Sistemas Adesivos 2 2 

10 Resinas Compostas 2 8 

11 Fundamentos de Fotopolimerização 1 - 

SUBTOTAL A 15 30 

TOTAL A 45 

Item Conteúdo de Dentística I Carga Horária 

Teoria Prática 

01 Introdução a Dentística  1 4 

02 Isolamento do Campo Operatório 1 4 

03 Nomenclatura, Classificação e Princípios Gerais dos Preparos Cavitários 1 4 

04 Instrumentos Rotatórios e Manuais na Dentística 1 4 

05 Princípios Necessários Para Procedimentos Restauradores Estéticos Nos 
Dentes Anteriores E Preparos Cavitários Classe III E V Para Resina 
Composta E Ionômero De Vidro 

1 4 

06 Preparos Cavitários Classe IV e Fraturas nos Dentes anteriores 1 8 

07 Proteção Pulpar Direta e Indireta para Resina Composta, Amálgama e 
Ionômero de Vidro 

1 4 

08 Restaurações Classe III, V de Resina Composta e acabamento e 
polimento 

1 4 

09 Restaurações Classe IV de Resina Composta (diferentes técnicas) e 

acabamento e polimento 

1 4 

10 Preparos Conservadores Classes I e II 1 4 

11 Princípios necessários para procedimentos restauradores estéticos nos 
dentes posteriores. Preparos e restauração das cavidades classe I de 
resina composta acabamento e polimento 

1 8 

12 Preparos e Restauração das Cavidades Classe II de Resina Composta 
acabamento e polimento 

1 4 

13 Lesões Cervicais Cariosas e Não Cariosas 1 4 

14 Hipersensibilidade Dentinária: Diagnóstico e Tratamento 1 - 

15 Preparo e Restaurações em Amálgama Dental 1 - 

SUBTOTAL B 15 60 

TOTAL B 75 

TOTAL AB 120 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Dentística I (OD21B) 
CALIXTO, R., EUSTÁQUIO, J. Direct Facetas Em Resinas Compostas, 1ª Edição, São Paulo, Santos, 528p, 2021 

CONCEIÇÃO EN et al. Dentística: saúde e estética. 3
a
 ed. São Paulo: Santos,  2018. 

FAHL JR., N, RITTER, A.V. Facetas em Resina Composta. Técnica Direta-Indireta. Editora Napoleão. . 288p., 2020 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Dentística I (OD21B) 
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BARATIERI LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e técnicas. Volume 1. 1ª ed. São Paulo: Santos, 2010. 
HEYMANN, H.O. et al. Studervant Arte e Ciência da Dentística Operatória. 6 ed. Elsevier, 2013.  
MONTE ALTO, R. Reabilitação Estética Anterior – O Passo a Passo da Rotina Clínica Editora Napoleão 592p., 2018. 
SOUZA-GABRIEL, A. E.; CURYLOFO-ZOTTI, F. A.; MILORI, S. A. Corona Livro Protocolos Clínicos Em Dentística, Santos 
Publicações, 1ª Ed 2020 
 
Materiais Dentários I (OD21A) 
PHILLIPS – MATERIAIS DENTÁRIOS: 12ª ed. Guanabara Koogan, 2013. 
REIS E LOGUÉRCIO. MATERIAIS DENTÁRIOS DIRETOS – DOS FUNDAMENTOS À APLICAÇÃO CLÍNICA. Ed. Santos, 2021. 
 
Dental Materials, Operative Dentistry, Journal of Dentistry. 

 
 
 

Disciplina Carga Horária Ementa 

PERIODONTIA 30 h Teóricas  
30 h Laboratoriais 
 
Carga horária Total = 60 h 

Instrumentalizar através dos 
conhecimentos teóricos o 
diagnóstico da condição de 
saúde e doença do 
periodonto, nas práticas 
laboratoriais e nas atividades 
clínicas, diante da 
aplicabilidade dos 
instrumentos periodontais. 

Competências 

Indicar através de um exame clínico periodontal o planejamento e tratamento das condições periodontais 

Habilidades 

 
Saber diagnosticar as enfermidades periodontais no campo da Atenção Básica Integral do cidadão, indicando a 

prevenção e o controle dos principais agravos aos tecidos periodontais, através do manuseio dos instrumentos 

manuais, durante o planejamento e tratamento das enfermidades periodontais. 

Conteúdo 

Periodonto de Proteção I 

Periodonto de Proteção II 

Periodonto de Inserção  

Instrumental I 

Instrumental II 

Etiologias das Doenças Periodontais 

Microbiologia das Doenças Periodontais 

Doenças Gengivais 

Doenças Periodontais 

Manifestações Agudas do Periodonto 

Medicina Periodontal I 

Medicina Periodontal II 

Controle Mecânico do Biofilme Dental I 

Controle Mecânico do Biofilme Dental II 

Controle Químico do Biofilme Dental 

Exame clínico em Periodontia 

Terapia Periodontal Básica I 

Terapia Periodontal Básica II 

Princípios de Cirurgia Periodontal 

Terapia Periodontal Cirúrgica 

Tratamento das lesões de bifurcações – Regeneração Periodontal – parte I 

Tratamento das lesões de bifurcações – Regeneração Periodontal – parte II 
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Cirurgias Periodontais Ressectivas 

Cirurgias Periodontais Pré-protéticas 

Cirurgias Plásticas Periodontais  - parte I 

Cirurgias Plásticas Periodontias – parte II 

Inter-relação Perio x Implantes – parte I 

Inter-relação Perio x Implantes – parte II 

Inter-relação Perio x Ortodontia – parte I 

Inter-relação Perio x Ortodontia – parte II 

Reconhecimento e Manuseio dos instrumentais 

Sondas Periodontais 

Raspadores Tipo Foice 

Raspadores Tipo Curetas Universais 

Raspadores Tipo Gracey 

Contenção Provisória Rígida 

Contenção Provisória Semi-rígida 

Afiação dos Instrumentais 

Bibliografia Básica 

LINDHE, J; LANG, NP; KARRING, T. Tratado de Periodontia e Implantodontia Oral.  6ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 
CARRANZA, FA; NEWMAN, MG; TAKEI, HH.  – Periodontia Clínica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Gen, 2020. 
JOLY, JC; MESQUITA DE CARVALHO, PF; DA SILVA, RC – Reconstrução tecidual estética: procedimentos plásticos 
e regenerativos periodontais e peri-implantares. São Paulo : Quintessence Editora Ltda., 2015. 

Bibliografia Complementar 

OTTO Z; MARC H – Cirurgia  Plástica Estética periodontal e Implantar : Uma abordagem microcirúrgica.  São 
Paulo: Quintessence Editora Ltda., 2013 
EULOIR PASSANEZI et al. – Distancias biológicas periodontais : princípios para a reconstrução periodontal, 
estética e protética. São Paulo : Artes Médicas, 2011 
LASCALA, N.T.  & MOUSSALLI, N.H. Compêndio Terapêutico Periodontal.                    3ªed. São Paulo: Artes 
Médicas. 1999 
PATTISON GL, PATTISSON AM. Instrumentação Periodontal – Orientação Clínica. São Paulo: Medicina 
Panamericana. 1988. 
SCHOEN DH, DEAN MC. Instrumentação em Periodontia Contemporânea. São Paulo:Santos, 1997. 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

PROPEDÊUTICA 
CLÍNICA I 

Carga horária 
total = 195 
(105h teoria –  
 90h prática) 

Terapêutica Medicamentosa 
Dispõe sobre o estudo e aplicabilidade clínica das diversas 
substâncias medicamentosas, que deverão ser utilizadas pelo 
cirurgião-dentista, com foco no manejo da dor, ansiedade, 
infecção e coagulação sanguínea. 
Anestesiologia 
Dispõe sobre o estudo da fisiologia da dor e a aplicação dos 
princípios, conceitos, métodos e técnicas de analgesia e 
Anestesiologia na prática Odontológica. 
Patologia oral e maxilo-facial I 
Dispõe sobre o estudo das alterações de desenvolvimento do 
complexo buco-maxilo- facial; 
histopatologia da carie dentária e suas consequências 
(pulpopatias, periapicopatias); histopatologia das afecções da 
mucosa bucal, dos cistos e das principais alterações do 
periodonto. 
Estomatologia I  
Dispõe sobre o estudo das patologias clínicas que acometem a 
cavidade bucal e sua relação com os demais sistemas, 
enfatizando o exame clínico, visando o atendimento do paciente. 
Capacitar o futuro cirurgião dentista para atender e identificar 
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no paciente alterações da cavidade bucal, realizar diagnóstico e 
tratamento quando convier. 
Radiologia I 
Produção, natureza e propriedades dos raios-X; Técnicas 
radiográficas intrabucais e de processamento; Fatores que 
interferem na produção da imagem; Proteção radiológica e 
efeitos biológicos; Interpretação de imagens intrabucais. 

Competências 

Terapêutica Medicamentosa 
Reconhecer os grupos de fármacos de maior significado para a área odontológica, seus efeitos nos diferentes 
sistemas orgânicos, sua importância e aplicações clínicas, bem como identificar os riscos e interações, com 
foco no manejo da dor, ansiedade, infecção e coagulação sanguínea. 
Anestesiologia 
Proporcionar ao aluno a compreensão da importância do controle da dor durante o tratamento odontológico, 
bem como, inteirá-lo dos recursos e técnicas anestésicas disponíveis. Apresentando aos alunos:  
1. Os princípios gerais da anestesiologia local em Odontologia  
2. Os princípios farmacológicos dos fármacos anestésicos e coadjuvantes  
3. As principais técnicas de anestesiologia local em Odontologia 4. Os princípios gerais e éticos que regem o 
exercício do controle da dor 
Patologia oral e maxilo-facial I 
Estabelecer condições ao aluno de compreender e inter-relacionar algumas das diversas patologias do 
complexo buco maxilo facial, objetivando a compreensão do estado atual da arte relacionado e o diagnóstico 
destas para nortear o plano de tratamento e o prognóstico. 
Estomatologia I  
Examinar o paciente adequadamente indicando as opções terapêuticas baseado em evidências clínicas em 
âmbito clínico /ambulatórios visando a inter-relação da Odontologia e outros sistemas. 
Radiologia I 
- Entender conceitos básicos em Radiologia Odontológica; 
- Reconhecer os princípios das técnicas radiográficas intrabucais, de acordo com as normas de biossegurança 
e radioproteção; 
- Valorizar a correta indicação dos exames radiográficos, ciente dos efeitos biológicos causados pela radiação 
X; 
- Realizar diagnósticos radiográficos fazendo associação com informações clínicas dos casos; 
- Agir com autonomia e responsabilidade na tomada de decisões, com base em princípios éticos. 

Habilidades 

Terapêutica Medicamentosa 
1. Reconhecer os grupos de fármacos de maior significado para a área odontológica, seus efeitos nos 

diferentes sistemas orgânicos, sua importância e aplicações clínicas; 
2. Identificar os riscos e interações, com foco no manejo da dor, inflamação, ansiedade e coagulação 

sanguínea. 
3. Reconhecer os principais grupos de fármacos utilizados no manejo da dor, ansiedade e coagulação 

sanguínea para a área odontológica, suas aplicações clínicas, riscos e interações medicamentosas;  
4. Despertar consciência crítica, acerca dos medicamentos, suas prescrições, interações medicamentosas e 

reações adversas; 
5. Ter consciência acerca do manejo seguro e uso racional das drogas que efetivamente serão utilizadas na 

prática odontológica; 
6. Aplicar corretamente os diversos fármacos utilizados nos tratamentos odontológicos em pacientes que 

possuam condições sistêmicas específicas; 
7. Identificar os antimicrobianos empregados nas principais infecções buco-maxilo-faciais; 
8. Reconhecer os principais grupos de fármacos utilizados no controle das infecções bacterianas buco-

maxilo-faciais (betalactâmicos, macrolídeos, tetraciclinas, metronidazol, clindamicina) suas indicações, 
contra-indicações, efeitos adversos e interações medicamentosas; 

9. Reconhecer os principais fármacos utilizados no controle das infecções fúngicas buco-maxilo-faciais suas 
indicações, contra-indicações, efeitos adversos e interações medicamentosas; 

10. Reconhecer os principais fármacos utilizados no controle das infecções virais buco-maxilo-faciais suas 
indicações, contra-indicações, efeitos adversos e interações medicamentosas; 

11. Compreender os processos fisiopatológicos envolvidos na endocardite bacteriana (EB) e empregar os 
princípios e medidas terapêuticas para a profilaxia da EB; 
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12. Identificar e saber utilizar os principais Antissépticos e desinfetantes empregados na prática odontológica; 
13. Reconhecer os principais grupos de fármacos utilizados nas emergências médicas passíveis de ocorrência 

durante o atendimento odontológico. 
Anestesiologia 
Ao término do curso da disciplina, os alunos deverão ser capazes de: 
1. descrever e explicar os princípios éticos relacionados à anestesiologia 
2. entender e ser capaz de realizar avaliação pré-anestésica 
3. entender e ser capaz de descrever o princípio da monitorização básica em anestesiologia 
4. descrever os princípios de ação dos fármacos anestésicos. 
5. descrever e compreender os mecanismos, fármacos, métodos de administração e complicações da  
anestesia local em Odontologia 
6. descrever as vias e mecanismos da dor aguda 
7. planejar a analgesia pré, trans e pós-operatória 
8. Saber indicar o sal anestésico adequado para cada caso. 
9. Saber qual a dosagem anestésica ideal para cada paciente relacionado ao procedimento à ser  
executado. 
10. Ter o conhecimento teórico sobre as técnicas de anestesias locais aplicadas à clínica odontológica. 
11. Ser capaz de realizar, em ambiente simulado, os bloqueios anestésicos locais na prática odontológica. 
Patologia oral e maxilo-facial I 
Conhecer a histopatologia básica das lesões apresentadas e, concomitantemente, analisar sinais e sintomas 
para realizar a classificação e diagnóstico das patologias de interesse na Odontologia com base nas 
características dos distúrbios teciduais internos e externos objetivando o tratamento das doenças 
relacionadas. 
Estomatologia I  
Saber realizar um exame clínico nos pacientes atendidos adotando conhecimentos técnico-cientificos 
respeitando o paciente nos princípios éticos e bioéticos. 
Radiologia I 
- Indicar as técnicas radiográficas intrabucais, segundo os princípios de ALARA; 
- Executar as técnicas radiográficas intrabucais, acordo com as normas de proteção radiológica vigentes; 
- Interpretar imagens radiográficas intrabucais, identificando a anatomia normal e suas variações, bem como 
classificando as patologias que acometem o órgão dental e estruturas de suporte; 
- Formular hipóteses de diagnóstico radiográfico. 
 

Conteúdo 

Terapêutica Medicamentosa 

 Receituário (Prescrição medicamentosa) 

 Analgésicos não morfínicos (AINES): Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e interações 

 Analgésicos não morfínicos (corticosteóides): Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e 
interações 

 Sedação Oral e Inalatória em Odontologia: Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e 
interações 

 Fármacos que atuam na coagulação sanguínea: Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e 
interações 

 Uso de medicamentos em situações especiais em Odontologia 

 Efeitos adversos bucais associados ao uso de medicamentos 

 Introdução à quimioterapia das infecções 

 Inibidores da síntese da parede celular (betalactâmicos): Indicações, contra-indicações, efeitos 
adversos e interações 

 Inibidores da síntese protéica (macrolídeos e tetraciclinas): Indicações, contra-indicações, efeitos 
adversos e interações 

 Inibidores da síntese dos ácidos nucléicos (metronidazol e clindamicina): Indicações, contra-
indicações, efeitos adversos e interações 

 Farmacologia Aplicada às Emergências Médicas em Odontologia 

 Antifúngicos e Antivirais: Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e interações 

 Profilaxia da endocardite bacteriana: Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e interações 

 Antissépticos bucais: Indicações, contra-indicações, efeitos adversos e interações. 
Anestesiologia 
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 Introdução ao estudo da Dor, Anestesia e Legislação Aplicada 

 Instrumental e Material para anestesia local. 

 Anestesia local e Anestésicos Locais. 

 Estudo comparativo dos tipos de anestésicos locais e vasoconstrictores. 

 Exame clínico e monitorização do paciente. 

 Doses máximas (dose de segurança) e repercussão sistêmica. 

 Seleção da solução anestésica e escolha do agente anestésico. 

 Técnicas anestésicas para Maxila. 

 Técnicas anestésicas para Mandíbula. 

 Técnicas anestésicas para harmonização orofacial. 

 Estudo e prevenção das complicações locais e sistêmicas. 
Patologia oral e maxilo-facial I 

 HBMB – histopatologia básica da mucosa bucal 

 Alterações de desenvolvimento I 

 Alterações Dentárias 

 Estomatodermotopatologias 

 Doenças infecciosas 

 Patologia Periodontal 

 Cistos 

 Cárie 

 Patologia da polpa 

 Patologia do Periápice 
Estomatologia I  

 Introdução à Estomatologia  

 Anamnese 

 Exame físico extrabucal  

 Lesões Fundamentais 

 Exames complementares I (Citologia) 

 Exames complementares II (Biópsia) 

 Exames complementares III (Hematológico) 

 Exames complementares III (Hematológico) 

 Exames complementares IV (Provas Laboratoriais) 

 Lesões Brancas  

 Lesões Pigmentadas  

 Lesões Ulcerativas  

 Lesões Vesículo-bolhosas  

 Lesões Bacterianas  

 Lesões Micóticas  

 Casos clínicos  
Radiologia I 

• Produção e aparelhos de raios X 
• Receptores de Imagens  
• Técnica radiográfica periapical 
• Técnica radiográfica interproximal 
• Técnica radiográfica oclusal 
• Métodos de localização radiográfica 
• Processamento radiográfico 
• Formação da imagem radiográfica 
• Efeitos biológicos da radiação ionizante 
• RDC 330 / Anvisa 2019 
• Princípios de Interpretação radiográfica 
• Anatomia radiográfica intrabucal 
• Alterações comuns da coroa e raiz 
• Distúrbios do desenvolvimento dentário 
• Periapicopatias 
• Periodontopatias 
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Bibliografia Básica 

Terapêutica Medicamentosa 
- Yagiela JA. et al. Farmacologia e Terap utica para Dentistas. 6 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Disponível 
em: <https://archive.org>. 
- Andrade EA. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3. ed. – São Paulo : Artes   dicas, 2014. 
Disponível em: <https://docero.com.br>. 
- Fuchs, FD; WannmacheR, Lenita (Ed.). Farmacologia clínica e terapêutica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 
Anestesiologia 
Malamed S. F. Manual de Anestesiologia Local. 6a ed, Elsevier, 2013. 432p. 
James Hupp, Edward Ellis, Myron R Tucker. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 6a ed, Elsevier, 2015. 
432p. 
Roberto Prado, Martha Alayde Alcantara Salim, Bianca Bravim Souza, Anestesia Local e Geral na Prática 
Odontológica, Editora Rubio, 2014 - 212p. 
Patologia oral e maxilo-facial I 
CAWSON RA, BINNIE WH, EVESON JW. Atlas de enfermidades da boca. São Paulo: Artes, Médicas. 1995. 
NEVILLE,B.BOUQUOT,J.E;DAMM,D.D;ALLEN,C.M.Patologia Oral e Maxilofacial, 4 ª.ed,  
Elsevier/Medicina Nacionasl ,Rio de Janeiro,2016  
SAPP, J.P; WYSOCKI, G.P; EVERSOLE, L.R. Patologia Bucomaxilofacial Contemporânea, 2ªed. Santos, 2013. 
Estomatologia I  
MARCUCCI,G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 1.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
260p.  
NEVILLE, B.W. et aI. Patología Oral e Maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 798p TOMMASI, 
A. F. Diagnóstico em patologia bucal. 4.ed.São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 480p. 
Radiologia I 
- FENYO-PEREIRA, M.; CRIVELLO JR., O. Radiologia Odontológica e Imaginologia. Santos, 2021. 
-  MALLYA, S.M.; LAM, E.W.N. Radiologia Oral – Princípios e Interpretação. 8 ed. Guanabara Koogan, 2020 
- WATANABE, Plauto C. A.; ARITA, Emiko S. Imaginologia e Radiologia Odontológica. 2. ed. São Paulo: Elsevier, 
2019 

Bibliografia Complementar 

Terapêutica Medicamentosa 
Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF) 2020/2021, 48ª ed. 2021. 
- Wannmacher LF, Cardoso MB. Farmacologia Clínica Para Dentistas. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 
2007. Disponível em: <https://docero.com.br>. 
- Malamed SF. Sedação em Odontologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
Periódico The Journal of Clinical Pharmacology; 
Anestesiologia 
Artigos e Capítulos de Livros postados em sala de aula virtual. 
Patologia oral e maxilo-facial I 
1677-3225 Brazilian Journal Of Oral Sciences /CAPES B3 A 
1806-4760 Brazilian Dental Journal /CAPES A2 
0894-8275 American Jornal Of Dentistry ON LINE A1 
Estomatologia I  
KIGNEL, S. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 3.ed. São Paulo. Gen-Grupo Editorial 
Nacional Participacões, 2020. 500p. MARCUCCI, G. Atlas de Estomatologia. 1.ed. Quintessence Editora, 2019. 
REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J. Patologia Bucal: correlações clínicopatológicas. 1.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1991. 390p.  
Periódico Journal of Oral Pathology & Medicine. 
Radiologia I 
- HAITER NETO, F. KURITA, L.M.; CAMPOS, P.S.F. Diagnóstico por Imagem em Odontologia. 1ed. Napoleão, 
2018. 
- FREITAS, A. et al. Radiologia Odontológica. São Paulo, Artes Médicas, 2000. (clássico). 
- KURITA, L; HAITER; F. CD de Interpretação radiográfica – 2015  
 

Periódico – Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology  
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Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
CURRICULAR DE 
EXTENSÃO III 
(SAÚDE COLETIVA 
III) 

Carga horária 
total 60h 
 

A Epidemiologia pode ser definida como a “ciência que estuda o 
processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a 
distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos 
à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo 
medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de 
doenças, e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao 
planejamento, administração e avaliação das ações de saúde” 
(ROUQUAYROL, 2018) tem como objetivos principais descrever a 
distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das 
populações humanas; proporcionar dados essenciais para o 
planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, 
controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer 
prioridades e identificar fatores etiológicos na gênese das 
enfermidades. 

Competências 

Compreender a classificação, as definições, conceitos e usos da epidemiologia aplicados ao SUS. 

Habilidades 

Fundamentar a importância do uso da epidemiologia como ferramenta na prática clínica. Estimular, no campo 
de prática, a observação e uso da epidemiologia como aliado na tomada de decisão. Conhecer o quadro 
epidemiológico de saúde bucal brasileiro de acordo com o SBBrasil.  Aplicar a ferramenta epidemiológica no 
diagnóstico sócio sanitário das áreas adscritas. 

Conteúdo 

Introdução à epidemiologia. Transição demográfica e epidemiológica. Principais agravos à saúde. Principais 
tipos de estudos epidemiológicos. Epidemiologia das doenças bucais. Epidemiologia descritiva. Sistemas de 
informação em Saúde. Captação de dados primários em saúde bucal (Levantamentos Epidemiológicos em 
Saúde Bucal). Vigilância em saúde bucal. Uso da epidemiologia nos serviços de saúde.  

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
debates competitivos, gameficação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A parte prática do componente envolverá a realização de um levantamento epidemiológico em saúde bucal 
de maneira a ser possível medir a experiência de cárie da população investigada. 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através da aplicação de exercícios e respeitará os 
seguintes critérios:  

● Participação ativa nos debates síncronos; (3,0 pontos) 
● Participação colaborativa nos encontros assíncronos; (3,0 pontos) 
● Produção de conteúdo relacionado aos encontros no formato a ser escolhido (vídeo, podcast, blog, etc) 

(4,0 pontos). 

Ainda, serão aplicadas duas avaliações formativas (AV1 e AV2), relacionadas ao conteúdo ministrado no 

componente curricular. Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. A média do somatório de cada 

exercício (ME) comporá uma nota que será somada à nota de cada avaliação. A nota final (NF) do estudante 

será resultante será obtida através da equação: 
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NF= (ME + AV1 +AV2)/3 

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota final NF > 7 (sete). 

Bibliografia Básica 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde : volume único [recurso 

eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria De Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 

Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A 

saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 350 p. : il. 

Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf  

3. FOUSP. Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Levantamentos em saúde bucal: 

métodos básicos – 5 a ed. 2017. Disponível em: http://www.fo.usp.br/wp-

content/uploads/2011/06/Levantamentos-Saude-Bucal_5ed_Nov2017.pdf 

 

Bibliografia Complementar 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB 
Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 116 p. 
disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf 

2. ROUQUAYROL, MZ ; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 8a ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2018. 

disponível em: https://www.meulivro.biz/epidemiologia/2628/rouquayrol-epidemiologia-saude-8-

ed-epub-e-pdf/. 

 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/2011/06/Levantamentos-Saude-Bucal_5ed_Nov2017.pdf
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/2011/06/Levantamentos-Saude-Bucal_5ed_Nov2017.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf
https://www.meulivro.biz/epidemiologia/2628/rouquayrol-epidemiologia-saude-8-ed-epub-e-pdf/
https://www.meulivro.biz/epidemiologia/2628/rouquayrol-epidemiologia-saude-8-ed-epub-e-pdf/
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Disciplina Carga 
horária 

Ementa 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO II 

Carga 
horária 
total= 90h 
(90h prática) 

O EPS II está sob a responsabilidade do eixo de Saúde Coletiva 
que permite a ação direta do núcleo de saúde bucal coletiva 
sobre esse período de estágio. Será estabelecida uma lógica de 
planejamento das ações em saúde e em saúde bucal, de forma 
crescente, onde a preceptoria estará a cargo, em um primeiro 
momento dos(as) Agentes Comunitários(as) de Saúde (ACS) ao 
invés dos Cirurgiões Dentistas (uma vez que as competências 
estabelecidas para esse nível seriam aquelas referentes as do(as) 
ACS) deslocando o eixo formador desse EPS para atenção à 
saúde e não apenas assistência. 

Competências 

Compreender o processo de determinação social das doenças e explorar a dinâmica social do território 
adstrito. 

Habilidades 

Confeccionar e analisar um diagnóstico sociossanitário de uma microárea adscrita à Estratégia de Saúde da 
Família vinculada; Reconhecer os fatores de riscos e proteção aos quais os grupos sociais da população 
adscrita estão expostos; Elaborar um plano de ação capaz de minimizar os efeitos dos fatores de risco 
sobre a saúde da comunidade. 

Conteúdo 

Sistema de Saúde do município do Recife e sua organização em Distritos Sanitários. A coleta de dados em 
saúde: conhecendo o e-SUS. A equipe de saúde e o território: reconhecimento dos fatores de risco e 
proteção. Coleta de dados primários/secundários de saúde básicos sobre a população em Unidades de 
Saúde da Família. Organização dos dados de saúde e construção do diagnóstico sociossanitário da 
população da área adscrita e à Unidade de Saúde da Família. Apresentação e interpretação do diagnóstico 
sociossanitário da população da área adscrita e à Unidade de Saúde da Família.  

 

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos e grupos de discussão, 
nos campos de prática. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que 
significa envolver os alunos nas vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e 
associar conceitos e retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

O estágio adotará como estratégia metodológica, o aprendizado baseado em situações e problemas 
enfrentados pelos coletivos brasileiros no território. 

Avaliação 

 A avaliação se dará ao fim do semestre a partir da apresentação do Diagnóstico Sociossanitário e do Plano 
Comunitário de Saúde desenvolvidos pelas equipes. 
 

Bibliografia Básica 

1.BARCELLOS, C.; MONKEN, M. Instrumentos para o diagnóstico sociossanitário no programa saúde da 

família. In: FONSECA, A.F.; CORBO, A.D. O território e o processo saúde-doença. Rio de Janeiro: 

EPSJV/Fiocruz, 2007, pp. 225-265.  

2.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços.  

3.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.��e-SUS Atenção Básica :  Manual do Sistema 

com Coleta de Dados Simplificada : CDS – Versão 2.0 [recurso  eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Secretaria-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 171 p.  

4.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde/MS. A promoção da saúde no  contexto 

escolar. Projetos Promoção de Saúde. Revista Saúde Pública 2002; 36(2): 533-5.  
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5.CARCERERI, D.L.; AMANTE, C.J.; REIBNITZ, M.T. et al. Formação em Odontologia e interdisciplinaridade: o 

Pró-Saúde da UFSC. Revista da ABENO, (1):62-70, 2011.  

 

Bibliografia Complementar 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. e-SUS Atenção Básica : Manual do 
Sistema com Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC – Versão 3.1 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 
2. SAVASSI, L.C.M.; DIAS, R.B. Planejamento de ações na equipe. Acessado em [12/07/2008] disponível 
em : www.smmfc.org.br/gesf. pp. 1-26  
3. TANCREDI, F. B.; BARRIOS, R.L.; FERREIRA, J.H.G. Método Altadir de Planificação Popular (MAPP). In: 
___. Planejamento em saúde. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. – – 
(Série Saúde & Cidadania). pp. 39-48. 

Periódico: Cadernos de Saúde Pública. 

 
 

5º Período 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

PROPEDÊUTICA 
CLÍNICA II 

Carga horária 
total = 90 
(30h teoria –  
 60h prática) 

Mecanismos e as bases estruturais (Macroscopia e microscopia 
de luz) das doenças do complexo buco-maxilo-facial específicas 
ou não, suas repercussões funcionais, evolução e consequências 
sobre os tecidos, órgãos, sistemas e todo organismo. 
Técnicas e interpretação radiográficas de patologias do 
complexo maxilomandibular em radiografias extra bucais de uso 
odontológico; Radiologia digital; Princípios e interpretação em 
tomografia computadorizada; Métodos Estimadores da idade 
óssea; Imagens da articulação temporomandibular.  

Competências 

- Estabelecer condições ao aluno de compreender e inter-relacionar algumas das diversas patologias do 
complexo buco maxilo facial, objetivando a compreensão do estado atual da arte relacionado e o diagnóstico 
destas para nortear o plano de tratamento e o prognóstico. 
- Saber compreender uma descrição microscópica relacionada às doenças do complexo bucomaxilofacial 
correlacionando-a aos aspectos clínicos e imagenológicos; 
- Reconhecer os princípios das técnicas radiográficas extrabucais, de acordo com as normas de biossegurança 
e radioproteção; 
- Conhecer e valorizar a correta indicação dos exames radiográficos extrabucais e de tomografia 
computadorizada, ciente dos efeitos biológicos causados pela radiação X; 
- Realizar diagnósticos radiográficos fazendo associação com informações clínicas dos casos; 
- Agir com autonomia e responsabilidade na tomada de decisões, com base em princípios éticos. 

Habilidades 

- Conhecer a histopatologia das lesões apresentadas e, concomitantemente, analisar sinais e sintomas para 
realizar a classificação e diagnóstico das patologias de interesse na Odontologia com base nas características 
dos distúrbios teciduais internos e externos objetivando o tratamento das doenças relacionadas. 
- Indicar as técnicas radiográficas extrabucais, segundo os princípios de ALARA; 
- Interpretar imagens radiográficas extrabucais e de tomografia computadorizada, identificando a anatomia 
normal e suas variações, bem como classificando as patologias do complexo bucomaxilofacial. e da 
articulação temporomandibular; 
- Analisar e estimar a idade óssea por meio de radiografias carpais; 
- Formular hipóteses de diagnóstico radiográfico e diferencial. 
- Identificar estruturas anatômicas da face em imagens extrabucais e de tomografia computadorizada. 
 

Conteúdo 

 Processos Proliferativos Não Neoplásicos  

 Neoplasias Benignas  
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 Neoplasias Malignas  

 Desordens C/Potencial de Transformação Maligna  

 Tumores Odontogênicos  

 Patologia Óssea  

 Patologia das Glândulas Salivares  

 Cefalometria Radiográfica 

 Radiologia Digital 

 Idade e maturação óssea 

 Técnicas e anatomia em Radiográficas Extrabucais  

 Técnica, Anatomia e Erros em radiografia Panorâmica. 

 Interpretação Radiografia Panorâmica 

 Aspectos Radiográficos dos Cistos dos maxilares 

 Aspectos Radiográficos dos Tumores dos maxilares 

 Técnica, anatomia e interpretação em Tomografia Computadorizada 

 Imagens da articulação temporomandibular 

Bibliografia Básica 

Patologia oral e maxilo-facial II 
NEVILLE,B.BOUQUOT,J.E;DAMM,D.D;ALLEN,C.M.Patologia Oral e Maxilofacial, 4 ª.ed, Elsevier, Rio de 
janeiro,2016  
REGEZI, J. A.; SCIUBA, J. B.; POGREZ, M. A. Patologia Bucal: correlação clínica-patológicas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 
CAWSON, R. A.; BINNIE, W. H.; EVESON, J. W. Atlas de enfermidades de boca. São Paulo: Artes Médicas, 1995. 
Radiologia II 
WHITE, S. C; PHAROAH, M. J. Radiologia Oral – Princípios e Interpretação. 7 ed. Mosby, 2015 LANGLAND, O. 
E.; LANGLAIS, R. P. Princípios do diagnóstico por imagem em Odontologia. 1 ed. Santos, 2002  
HAITER NETO, F. KURITA, L.M.; CAMPOS, P.S.F. Tomografia computadorizada em Odontologia. 2ed. Tota, 
2016.  
HAITER NETO, F. KURITA, L.M.; CAMPOS, P.S.F. Diagnóstico por Imagem em Odontologia. 1ed. Napoleão, 
2018.  

Bibliografia Complementar 

Patologia oral e maxilo-facial II 
Brazilian Journal Of Oral Sciences 
Brazilian Dental Journal 
American Jornal Of Dentistry 
Medicina Oral, Patologia Oral y Cirugia Bucal 
Radiologia II 
CAVALCANTI, M. Diagnóstico por imagem da face. 2ed. Santos, 2012.  
VEDOVELLO FILHO, M. Cefalometria: Técnicas de diagnóstico e Procedimentos, Napoleão, 2016 
VELINNI. Ortodontia- Diagnóstico e Planejamento Clínico, 7ed. Artes Médicas, 2008  
WHAITES, ERIC. Princípios de radiologia odontológica. 3a ed. São Paulo. Artes Médicas. 2003.  
 
Periódico – Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology  

 

 
 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA III 

Carga horária 
total 135h 
 
Teoria (30h/Endo 

Aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades 
para realização dos procedimentos odontológicos operatórios 
relacionando as áreas de conhecimento da dentística e da 



105 

 

 

 

 

- 15h/Dent) 
Prática (60h/Endo 
- 30h/Dent) 

endodontia, nos níveis de atenção em saúde bucal e nos ciclos 
de vida, com padrões técnicos e científicos atualizados, 
respeitando os princípios éticos e biológicos, estimulando o 
senso crítico e a reflexão científica dos estudantes. 

 

Competências 

- Planejar os procedimentos clínicos nas áreas de conhecimento da dentística e endodontia visando a 
prevenção, promoção, recuperação, tratamento e manutenção da saúde bucal e geral de forma integral e 
específica para cada indivíduo; 
- Reconhecer e indicar o material, instrumental e equipamentos odontológicos necessários para os 
procedimentos odontológicos nas áreas de conhecimento da dentística e endodontia; 
- Identificar as manifestações clínicas dos agravos de saúde bucal (cárie dentária, , traumatismos dentários, 
dental e má oclusão); 
- Compreender o monitoramento e avaliação da saúde bucal; 
- Discutir a estratégia operatória mais indicada para o diagnóstico e tratamento dos agravos de saúde bucal); 
- Correlacionar a influência dos agravos no indivíduo na tomada de decisão clínica; 
- Compreender o diagnóstico baseado no exame clínico, radiográfico e complementares dos principais 
agravos da saúde bucal; 
- Conhecer a importância da adequação do meio bucal; 
- Descrever os procedimentos conservadores de proteção pulpar; 
- Proporcionar conhecimentos técnico-científicos relacionados à dentística estética - restauradora, 

despertando nos discentes princípios preventivos e conservadores que visam preservar e devolver ao 
elemento dentário suas integridades estruturais, funcionais e estéticas. 

- Descrever as técnicas estéticas e restauradoras dentárias; 
- Compreender a adesão dos materiais dentários; 
- Compreender as técnicas de clareamento dentário; 
- Descrever a anatomia interna do sistema de canais radiculares, identificando suas características mais 
comuns e variações anatômicas; 
- Compreender as etapas cirúrgicas do acesso ao sistema de canais de radiculares, identificando os 
instrumentos necessários e sua utilização; 
- Conhecer as substâncias químicas endodônticas identificando suas composições, propriedades, vantagens e 
desvantagens;  
- Indicar a utilização das substâncias químicas endodônticas irrigadoras, reconhecendo o modo de ação e 
melhor escolha, de acordo com a situação clínica;  
- Compreender a técnica de irrigação dos canais radiculares, reconhecendo os meios físicos, instrumentos, 
materiais e equipamentos adequados; 
- Compreender as etapas do preparo químico-mecânico dos canais radiculares manual (técnica de Oregon 
modificada e Sistema Protaper) e automatizados utilizando os instrumento e equipamentos adequados nos 
terços radiculares dentários; 
- Identificar as técnicas radiográficas aplicadas à Endodontia utilizando materiais, equipamentos, modos de 
processamento e análise das imagens; 
- Descrever a odontometria radiográfica e eletrônica, utilizando os instrumentos e equipamentos necessários; 
- Conhecer as medicações intracanais e sistêmicas, analisando sua indicação, composição e modo de ação, 
propriedades, vantagens e desvantagens; 
- Compreender as etapas da obturação do sistema de canais radiculares, utilizando os materiais e 
instrumentais adequados; 
- Conhecer os materiais obturadores, identificando sua composição, propriedades, modo de ação, indicações, 
vantagens e desvantagens; 
- Compreender o retratamento endodôntico, identificando sua indicação, instrumentos, equipamentos 
necessários e etapas operatórias; 
 

Habilidades 

- Executar procedimentos operatórios do tratamento endodôntico em dentes permanentes, em ambiente 
simulado; 
- Executar procedimentos operatórios do retratamento endodôntico em dentes permanentes, em ambiente 
simulado; 
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- Executar procedimentos operatórios estéticos avançados em ambientes simulado . 
- Executar técnicas de procedimentos operatórios para restaurações indiretas com compósitos  

Conteúdo 

- Material, instrumental e equipamentos da dentística e endodontia 
- Anatomia dentária (externa e interna) 
- Abertura coronária em dentes permanentes 
- Preparo químico-mecânico do sistema de canais radiculares 
- Odontometria radiográfica e eletrônica 
- Medicações intracanais 
- Obturação do sistema de canais radiculares 
- Retratamento endodôntico 
- Diagnóstico das alterações pulpares e periapicais 
- Reabsorções radiculares 
- Tratamento e restaurações de dentes traumatizados (fraturados)  
- Análise estética e seleção de cor no tratamento restaurador estético . 
- Foto ativação  
- Adesão 
- Faceta direta em resina composta 
-  Restaurações Indiretas  
- Fechamento de diastema   
- Reanatomização de dentes conoides  
- Clareamento dental vital  
-Clareamento não vital  
- Retentores intrarradiculares – pinos 
-Macro e microtexturização da resina composta 
 
 

Metodologia 

- Aulas teóricas expositivas presenciais e on-line utilizando o ambiente virtual de aprendizagem (Google sala 
de aula). 
- Aulas práticas em laboratório com uso de simulação em dentes, manequins odontológicos e modelos de 
estudo em laboratório multidisciplinar. 
 

Avaliação 

- Avaliação somativa: provas (questões objetivas, subjetivas e discursivas) e avaliação do desempenho prático 
laboratorial 
- Avaliação formativa: atividades complementares 
- Portfólio digital (relatórios de atividades laboratoriais 
 

Bibliografia Básica 

- BERMAN, Louis H.; HARGREAVES, Kenneth M.; ROTSTEIN, Ilan. Cohen - Caminhos da Polpa. [Rio de Janeiro]: 
Grupo GEN, 2021. 9788595158733. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595158733/. Acesso em: 24 mai. 2022. 
 
- LOPES, Hélio P. Endodontia - Biologia e Técnica. [São Paulo]: Grupo GEN, 2020. 9788595157422. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157422/. Acesso em: 24 mai. 2022. 
 
-  BUENO, C.E.S; PELEGRINE, R.A. Excelência em Endodontia Clínica. Quintessence editora, 2017. 
- CONCEIÇÃO, EWERTON NOCCHI. Dentística :Saúde e Estética .3º edição ampliada e revisada – São Paulo -
Santos Publicações .2018. 
-  SOUZA -GABRIEL, ALINE EVANGELISTA Protocolos Clínicos Em Dentística. Santos Publicações Ltda -São 
Paulo 2020 
 

Bibliografia Complementar 

 
- ESTRELA, Carlos. Endodontia Laboratorial e Clínica. [Curitiba]: Grupo A, 2013. 9788536701967. Disponível 
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em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536701967/. Acesso em: 24 mai. 2022. 
 
- LEONARDO, Mário R.; LEONARDO, Renato de T. Tratamento de Canais Radiculares. [São Paulo]: Grupo A, 
2017. 9788536702650. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702650/. 
Acesso em: 24 mai. 2022. 
- José, MONDELLI,. Fundamentos de Dentística Operatória, 2ª edição. Disponível em: Grupo GEN, Grupo GEN, 
2017. 
 
- Da, SILVA, Adriana, F. e LUND, Rafael Guerra. Dentística Restauradora - Do Planejamento à Execução. 
Disponível em: Grupo GEN, Grupo GEN, 2016. 
 
- Brazilizan Dental Journal (0103-6440) 
 

 
 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL I 
- ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DO 
ADULTO E 
ADOLESCENTE 

150 horas 
(120 horas de 
clínica e 30 horas 
de seminários 
clínicos) 

Introduzir o aluno em atividades práticas de atenção à saúde 
bucal baseado em conceitos técnicos científicos 
multidisciplinares, no estudo e tratamento dos principais agravos 
à saúde bucal do indivíduo nas instâncias da prevenção, 
promoção e manutenção de saúde e tratamento das lesões 
bucais, norteado por conceitos humanísticos e éticos, com 
estímulo à proatividade, empatia social e liderança, 
considerando a realidade social da população assistida. 
 

Competências 

Formar profissionais comprometidos com a sociedade e envolvidos com as necessidades desta, pautados em 
princípios éticos e morais com visão humanista do atendimento, capazes de interagir e modificar realidades 
da sociedade com espírito crítico e científico, sintonizados com as demandas sociais e com o sistema de saúde 
vigente no país, prevenindo, controlando e solucionando os principais agravos à saúde bucal, cárie e doença 
periodontal.  

Habilidades 

Acolher o paciente, organizar bancadas com instrumentais e equipamentos necessários; examinar, 
diagnosticar, planejar e tratar adequadamente as lesões bucais, lesões por cáries incipientes do paciente e 
doença periodontal, respeitando suas necessidades e utilizando adequadamente os materiais dentários, 
dentro de um rigor técnico-científico, ético e moral, seguindo os princípios da biossegurança e ergonomia.  
Ênfase ao trabalho em equipe e relação respeitosa com os pacientes, colegas, professores e funcionários.  
 

Conteúdo 

-Introdução à clínica, acolhimento e humanização no atendimento ao paciente;   
-Ergonomia, biossegurança e controle de infecção cruzada; 
-Exame clínico e exames complementares de diagnóstico;  
-Princípios básicos de formação das imagens, processamento de filmes e interpretação radiográfica; 
-Plano de tratamento; Prontuário clínico;  
-Exame clínico e planejamento em Periodontia; Ações preventivas na prática periodontal;  
-Fatores de risco para a doença periodontal; Procedimentos básicos periodontais; 
-Diagnóstico e fatores de risco para a cárie; Controle da atividade de cárie; Proteção do complexo dentina-
polpa;  
-Restaurações classe I e V em Resina composta;   
-Preparos e restaurações ultraconservadoras e selantes; 
-Prescrição de medicamentos: anti-inflamatórios, analgésicos, anestésicos, antimicrobianos, antissépticos e 
desinfetantes; 
-Seminários clínicos integrados. 
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Bibliografia Básica 

CARRANZA, FA; NEWMAN, MG; TAKEI, HH. Periodontia Clínica. 13° ed. Rio de Janeiro: Gen, 2020. 
CONCEIÇÃO, E.N. te al. Dentística: saúde e estética. 3 ed. São Paulo: Editora Santos, 2018. 
Fuchs, FD; WannmacheR., Lenita (Ed.). Farmacologia clínica e terapêutica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017 
 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE EA. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3. ed. – São Paulo : Artes Medicas, 2014. 
FREITAS, A.; ROSA, J.; SOUZA, I. Radiologia Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 
LINDHE, J;LANG,NP; KARRING,T. Tratado de Periodontia e Implantodontia Oral.6° ed. Rio de Janeiro. 
Guanabara Koogan,2018. 
SOARES, Paulo V/ GRIPPO, J.O. Lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentinárias cervical: 
etiologia, diagnóstico e tratamento. São Paulo: Quintessence editora, 2017. 
 
Periódicos: 
 
Journal of Periodontology 
 
Dental Materials 
. 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

BIOÉTICA Total - 15 h 
Teórica - 15h 

Introdução aos conhecimentos diversos do referencial 
teórico da Bioética, abordando os modelos éticos e 
correlacionando-os à prática clínica profissional. 

Competências 

Conhecer, identificar, descrever e aplicar na prática clínica odontológica, os princípios Bioéticos que 
promovam a dignidade humana e um agir responsável na vida profissional e pessoal, respeitando as 
diversidades sociais. 

Habilidades 

Correlacionar, aplicar e executar uma prática clínica profissional respaldada nos modelos éticos, legislação e 
princípios Bioéticos. Refletir e diferenciar a Bioética Principialista e a Intervencionista no cotidiano do 
exercício profissional, bem como internalizar uma postura pessoal embasada no respeito à singularidade de 
cada ser humano em sua pluralidade.  

Conteúdo Programático Teórico 

Apresentação da disciplina, plano do componente curricular e contrato pedagógico; 
A Ética filosófica e seus diversos paradigmas; 
A moral como objeto de estudo da Ética; 
Histórico da Bioética; 
Teoria Principialista e Intervencionista; 
Legislação Bioética; 
Pesquisas envolvendo humanos; 
Pesquisa envolvendo animais; 
Ética Clínica; 
Bioética temática; 
Projeto Genoma Humano; 
Aspectos legais do aborto; 
A Eutanásia a luz da Bioética; 
Violência Doméstica e sua notificação pelo Cirurgião Dentista; 
Os diversos tipos de preconceitos. 
. 

Conteúdo Programático Prático 
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O Componente Curricular é Teórico 

Estratégias de Ensino 

Os conteúdos serão trabalhados através de aulas com exposições dialogadas, filme, estudos de casos, roda de 
discussões e seminários.  

Avaliação da Aprendizagem 
 

 Os alunos serão avaliados processualmente. Cada aula ministrada os alunos trarão na aula seguinte um 
resumo sobre o que foi Visto anteriormente – e serão avaliados pontualmente na semana de provas da FOP 
– através de prova escrita e/ou um trabalho sobre um tema polêmico da Bioética. Na 1ª semana de 
avaliação a prova valerá como nota máxima 6 (seis), os 4 pontos restantes serão advindos dos trabalhos 
entregues pedidos em sala de aula. 

Na 2ª semana de avaliação será realizada uma prova ou um trabalho que valerá 6 pontos, o restante ( 4 
pontos) serão advindos dos trabalhos pedidos em sala de aula. 

                                                                   

Bibliografia Básica 

SONG, R. Genética Humana: Fabricando o futuro. Loyola, São Paulo, 2005. 
LOLAS, F. O que é Bioética? E como se faz? Chile: Editora Universitária de Santiago, 2020. 
FERREIRA, S. I.  et al Iniciação a Bioética. Brasília, Conselho Federal de Medicina, 1998. 
 

Bibliografia Complementar 

 

Revista de Bioética do Conselho Federal de Medicina. ISSN 1983-8034 
 

 
 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ESTÁGIO 
PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO III 

Carga horária 
total= 90h 
(90h prática) 

O estágio profissional supervisionado III se articula em um tripé 
interdisciplinar composto pela epidemiologia, objeto de trabalho 
desta componente, Política, Planejamento e Gestão em Saúde e 
Ciências Sociais em Saúde, com um enfoque transdisciplinar e 
como PRÁTICA, propõe um novo modo de organização do 
processo de trabalho em saúde que enfatiza a promoção da 
saúde, a prevenção de riscos e agravos, a reorientação da 
assistência à saúde, e a melhoria da qualidade de vida, 
privilegiando mudanças nos modos de vida e nas relações entre 
os sujeitos sociais envolvidos no cuidado à saúde da população.  

Competências 

Compreender a classificação, as definições, conceitos e usos da epidemiologia aplicados ao SUS. 

Habilidades 

Observar em campo de prática a importância do uso da epidemiologia como ferramenta na prática clínica. 
Estimular a observação e uso da epidemiologia como aliado na tomada de decisão. Conhecer o quadro 
epidemiológico de saúde bucal brasileiro de acordo com o SBBrasil.  Aplicar a ferramenta epidemiológica no 
diagnóstico sócio sanitário das áreas adscritas. 

Conteúdo 

Introdução à epidemiologia. Transição demográfica e epidemiológica. Principais agravos à saúde. Principais 
tipos de estudos epidemiológicos. Epidemiologia das doenças bucais. Epidemiologia descritiva. Sistemas de 
informação em Saúde. Captação de dados primários em saúde bucal (Levantamentos Epidemiológicos em 
Saúde Bucal). Vigilância em saúde bucal. Uso da epidemiologia nos serviços de saúde.  

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
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debates competitivos e apresentação das vivências práticas.  

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através dos relatórios de estágio. 

Bibliografia Básica 

1. Rouquayrol MZ & Almeida Filho N. Epidemiologia & Saúde. 8a ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2018. disponível 

em: https://www.meulivro.biz/epidemiologia/2628/rouquayrol-epidemiologia-saude-8-ed-epub-e-pdf/. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da 

Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde : volume único [recurso eletrônico] / Ministério da 

Saúde, Secretariade Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em 

Serviços. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde 

bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 350 p. : il. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf  

Bibliografia Complementar 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. SB Brasil 
2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 116 p. disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf 

 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CIRURGIA 
BUCODENTAL  

Carga horária total  
(30h teoria) 

Dispõe sobre o estudo e a aplicação dos princípios e conceitos 
básicos de cirurgia na prática odontológica com ênfase em 
exodontia. 

Competências 

Indicar a necessidade, o momento e os benefícios da realização do procedimento cirúrgico de exodontia. 

Habilidades 

Saber indicar, diagnosticar a necessidade da exodontia.  Além de saber realizar todas as etapas deste 
procedimento cirúrgico (pré, trans e pós-operatório). 

Conteúdo 

https://www.meulivro.biz/epidemiologia/2628/rouquayrol-epidemiologia-saude-8-ed-epub-e-pdf/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_nacional_saude_bucal.pdf
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1. Ambiente Cirúrgico 
2. Biossegurança 
3. Pré-operatório em Cirurgia Bucomaxilofacial 
4. Instrumental em Cirurgia Bucomaxilofacial 
5. Principios Básicos em Cirurgia Bucomaxilofacial 
6. Reparo Ósseo Alveolar 
7. Risco e Benefícios da necessidade cirúrgica 
8. Exodontia alveolar 
9. Exodontia via não alveolar 
10. Pós-operatório em Cirurgia Bucomaxilofacial 
11. Exodontia minimamente invasiva 
12. Complicações em exodontia I 
13. Complicações em exodontia II 

Metodologia 

Aulas presencias, seminários presenciais, atividade assíncronas 

Avaliação 

02 provas presenciais. 

Bibliografia Básica 

1.Peterson L J. et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. São Paulo: 5ª Ed., 
2016, Elsevier, 720p. 
2. Hupp, James R.; Tucker, Myron R.; Ellis, Edward. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 692 p. 
 

Bibliografia Complementar 

1. Harrison’s Principles of  nternal  edicine, 20e J.  arry Jameson, Anthony S. Fauci,  ennis  . Kasper, Stephen 
L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo, 

2.Malamed, S.F Manual de anestesia local. 5ª ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 
3. O Século Dos Cirurgiões - Jurgen Thorwald Bagheri, Shahrokh C.; 
4. Bell, R. Bryan; Khan, Husain Ali. Terapias Atuais em Cirurgia Bucomaxilofacial. 1º edição. Editora Elsevier, 
2013. 
5. Netter's Atlas of Surgical Anatomy for CPT® Coding: Softbound Edition/Year: 2015 
Publisher: American Medical Association ISBN#: 978-1-62202-030-0 Authors: American Medical Association 
 
Periódico – IJOMS - International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
CURRICULAR DE 
EXTENSÃO IV 
(SAÚDE COLETIVA 
IV) 

Carga horária 
total 60h 

O Brasil é um país de dimensões continentais com amplas 
desigualdades regionais e sociais. O processo de reforma 
sanitária dos últimos quarenta anos, incluindo a criação do 
Sistema Único de Saúde. Uma característica fundamental da 
reforma sanitária brasileira é o fato de ela ter sido conduzida 
pela sociedade civil, e não por governos, partidos políticos ou 
organizações internacionais. O Sistema Único de Saúde 
aumentou o acesso ao cuidado com a saúde para uma parcela 
considerável da população brasileira em uma época em que o 
sistema vinha sendo progressivamente privatizado. Ainda há 
muito a fazer para que o sistema de saúde brasileiro se torne 
universal.  
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Competências 

Compreender a organização macroestrutural de sistemas de saúde e sua relação com a organização do Estado 
e a conjuntura político-econômica do país. 

Habilidades 

Analisar a origem, a lógica e a operacionalidade do planejamento em saúde; Refletir sobre os limites e 
possibilidades da gestão do Sistema Único de Saúde; Entender a importância da captação de dados e sua 
aplicabilidade para o planejamento e a gestão. 

Conteúdo 

Políticas públicas para o setor saúde. Incorporação  tecnológica no setor saúde e seus reflexos na organização 
da atenção à saúde e na formação  profissional. Estruturação e fundamentos do planejamento, gestão, 
regulação e avaliação em serviços de saúde. Captação de dados secundários em saúde (Análise Situacional de 
Saúde a partir dos Sistemas de Informação). 
  

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
debates competitivos, gameficação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A parte prática do componente envolverá a pesquisa em Sistemas de Informação em Saúde disponibilizados 
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) de maneira a fomentar 
um debate crítico em torno da análise da situação de saúde como instrumento de planejamento, gestão, 
regulação e avaliação dos serviços de saúde.  

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através da aplicação de exercícios e respeitará os 
seguintes critérios:  

● Participação ativa nos debates síncronos; (3,0 pontos) 
● Participação colaborativa nos encontros assíncronos; (3,0 pontos) 
● Produção de conteúdo relacionado aos encontros no formato a ser escolhido (vídeo, podcast, blog, etc) 

(4,0 pontos). 

Ainda, serão aplicadas duas avaliações formativas (AV1 e AV2), relacionadas ao conteúdo ministrado no 

componente curricular. Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. A média do somatório de cada 

exercício (ME) comporá uma nota que será somada à nota de cada avaliação. A nota final (NF) do estudante 

será resultante será obtida através da equação: 

NF= (ME + AV1 +AV2)/3 

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota final NF > 7 (sete). 

Bibliografia Básica 

1. Mendes, Eugênio Vilaça As redes de atenção à saúde. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p.: il. 

2. POLÍTICAS E SISTEMA DE SAÚDE NO BRASIL. Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, 
Carvalho AI, organizadores. 3ªEd. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2017. 1100 pp. 

Bibliografia Complementar 

1.  BRASIL. Decreto n 7508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a lei 8080 de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a Organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o Planejamento da Saúde, a 
Assistência a Saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário Oficial da 
República do Brasil, Brasília DF, 29 de jun. 2011a. Seção 1.p.1 
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2.  SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Secretaria Executiva de Regulação em Saúde. 
Plano Diretor de Regionalização. Regionalização da Saúde em Pernambuco- PDR.Pernambuco ,2011 
.20 p. 

 

 
6º Período 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

EMERGÊNCIAS Total= 45h 
(15 Teórica / 30h 
prática clínica 
ambulatorial) 

Dispõe sobre a aplicação dos princípios, conceitos, técnicas e 
manejos de emergências e urgências na pratica odontológica. 

Competências 

- Mostrar a legislação existente sobre situações de emergências na pratica odontológica  
- Demonstrar os insumos e equipamentos usados em situações de emergências  
- Ensinar as principais emergências que podem ocorrer em atendimento odontológico  
- Ensinar os protocolos terapêuticos diante situações de emergências 

Habilidades 

Saber realizar o manejo diante situações de emergências na pratica odontológica. 

Conteúdo 

Princípios legais da prática de emergências em odontologia 
Avaliação pré-anestésica e monitorização básica do paciente  
Doenças de base sistêmicas mais prevalentes 
Acidentes mais freqüentes na prática odontológica 
Equipamentos de suporte em emergências 
Medicamentos utilizados em emergências 
Lipotímia, síncope e convulsão 
Aspiração de corpos estranhos 
Asma e reações alérgicas 
Hiperglicemia e hipoglicemia 
Hipertensão e AVC 
Angina, infarto e PCR 
Hemorragias: manejo 
Suporte básico e avançado de vida 

Metodologia 

 Aulas teóricas, vídeos, discussão de artigos científicos, simulações e discussão de realidades clínicas (aulas 
presenciais e se necessário remotas). 

Avaliação 

Desempenho de alunos frente as atividades, avaliações teóricas e presença em sala de aula. 
 

Bibliografia Básica 

  
1. Malamed S. F.  Emergêncicas médicas em odontologia. 7ª. Ed. Elsevier, 2016. 568p 
2. Kasper D. L., Hauser S.L., Jameson J. L., Fauci A. S., Longo D. L., Loscalzo J. Medicina Interna de Harrison. 

19
a 

Ed., McGraw Hill – Artmed. 2017. Volumes 1 e 2. 
3. James Hupp, Edward Ellis, Myron R. Tucker. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 6

a 
Elsevier. 

2015. 432p. 
 

Bibliografia Complementar 

1. Journal Oral and Maxillofacial Surgery 
2. International Journal Oral and Maxillofacial Surgery 
3. Brazilian Journal Oral and Maxillofacial Surgery 
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Disciplina Carga horária Ementa 

 
ATENÇÃO À SAÚDE 
BUCAL DA CRIANÇA  

Carga horária 
total= 105h 
 
(45h teoria –  
60h prática) 

Dispõe sobre o estudo e a aplicação dos princípios, conceitos, 
técnicas e métodos diagnósticos, terapêuticos, preventivos e 
curativos das manifestações patológicas do sistema 
estomatognático do paciente infantil, considerando a influência 
das variáveis sociais. 
São apresentadas as bases para a iniciação ao estudo da 
Ortodontia, incluindo conceitos teóricos de crescimento e 
desenvolvimento craniofacial e da oclusão normal e 
maloclusões; etiologia e diagnóstico dos problemas 
ortodônticos; e biomecânica da movimentação dentária.  
Inclui ainda a prática laboratorial de confecção de aparelhos 
ortodônticos removíveis, e prática de diagnóstico através da 
análise e interpretação dos exames ortodônticos. 
 

Competências 

 
1. Demonstrar conhecimento para o atendimento odontológico básico do paciente infantil por meio do 

domínio teórico do conteúdo proposto na disciplina, visando uma prática ergonomicamente 
orientada, cientificamente correta, socialmente justa e eticamente reconhecida 

2. Conhecer os fundamentos básicos da Ortodontia e suas áreas de atuação através de uma visão 
interdisciplinar com a Odontologia e toda a área da saúde; 

3. Compreender os processos de crescimento e desenvolvimento craniofacial e sua relação com o 
desenvolvimento da Oclusão normal e das maloclusões; 

4. Identificar os fatores relacionados à etiologia dos problemas ortodônticos nas perspectivas 
interdisciplinar e de multifatoriedade; 

5. Reconhecer o processo de diagnóstico ortodôntico, expresso através da análise e interpretação dos 
diferentes exames do paciente; 

6. Compreender os mecanismos mecânicos e biológicos da movimentação ortodôntica 
7. Reconhecer os meios de tratamento ortodôntico existentes, com ênfase ao planejamento do 

tratamento preventivo e interceptador das maloclusões; 
8. Entender os processos de confecção, instalação e ativação, bem como os mecanismos de 

funcionamento dos aparelhos ortodônticos preventivos e interceptadores. 
 

Habilidades 

 
1. Desenvolver pensamento crítico sobre os conteúdos discutidos, ser capaz de solucionar problemas 

aplicando os conteúdos discutidos com criatividade e flexibilidade e saber comunicar o que foi 
apreendido. 

2. Estar capacitado para atuar na prevenção e interceptação de maloclusões, na perspectiva da Atenção 
Básica; 

3. Realizar e interpretar medidas relativas às análises de modelos das arcadas dentárias; 
4. Realizar e interpretar medidas relativas à análise facial do paciente; 
5. Interpretar os dados radiográficos (panorâmicos e intra-orais) pertencentes à documentação 

ortodôntica, relacionando-os às condições clínicas do paciente; 
6. Realizar os traçados cefalométricos, mensurar e interpretar os achados em telerradiografias laterais; 
7. Ser capaz de diagnosticar os diferentes problemas ortodônticos a partir de dados clínicos e de 

exames  complementares (documentação ortodôntica) 
8. Ser capaz de indicar e planejar o tratamento ortodôntico preventivo e interceptador; 
9. Ser capaz de confeccionar, instalar  e ativar um aparelho ortodôntico removível básico. 

 

Conteúdo 

ODONTOPEDIATRIA 
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Conteúdos Teóricos: 
 

1. Desenvolvimento psicológico infantil e Abordagem da criança no consultório odontológico  
2. Exame, diagnóstico e plano de tratamento em Odontopediatria  
3. Hábitos bucais em crianças e adolescentes  
4. Odontogênese, anomalias, erupção e rizólise dos dentes decíduos  
5. Radiologia aplicada ao paciente infantil  
6. Estomatites da criança e do adolescente  
7. Cárie: etiologia, diagnóstico e tratamento: abordagem invasiva e não invasiva  
8. Anestesia em Odontopediatria  
9. Traumatismos dentários  
10. Terapia pulpar em Odontopediatria  
11. Cirurgia em Odontopediatria  
12. Terapêutica medicamentosa para o paciente infantil  
13. Pacientes com necessidades especiais 

 
ORTODONTIA 
 
Conteúdos Teóricos: 

1. Introdução à Ortodontia 
2. Crescimento e Desenvolvimento Craniofacial Pré -natal; 
3. Crescimento e Desenvolvimento Craniofacial Pós-natal; 
4. Desenvolvimento dos dentes e da oclusão; 
5. Oclusão Normal; 
6. Classificação das maloclusões; 
7. Etiologia das maloclusões; 
8. Biomecânica da movimentação ortodôntica; 
9. Diagnóstico e intervenção sobre os hábitos bucais deletérios; 
10. Diagnóstico e tratamento dos problemas ortodônticos verticais; 
11. Diagnóstico e tratamento dos problemas ortodônticos transversais; 
12. Diagnóstico e tratamento dos problemas ortodônticos de espaço; 
13. Diagnóstico e tratamento dos problemas ortodônticos sagitais. 

 
Conteúdos Práticos: 
 
a) Confecção de aparelhos ortodônticos removíveis 
 

1. Exercícios com dobras em fio de aço  
2. Confecção de Grampos interproximais ou auxiliares 
3. Confecção de Grampos circunferenciais 
4. Confecção de Grampos de ADAMS 
5. Confecção de Arco vestibular 
6. Confecção de acessórios (grade lingual, molas digitais) 
7. Acrilização de aparelhos ortodônticos removíveis 
8. Acabamento e polimento de aparelhos ortodônticos removíveis 
9. Mesa clínica e ativação de aparelhos ortodônticos preventivos e interceptadores 

 
 
b) Diagnóstico Ortodôntico 
 

1. Análise facial 
2. Análise de modelos 
3. Análise radiográfica 
4. Análise cefalométrica 
5. Diagnóstico e planejamento ortodôntico 
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Metodologia 

 
1. A apreensão do conteúdo será motivada por meio da utilização de diferentes métodos pedagógicos que 

incluem aulas expositivas utilizando recursos de áudio visual, sugestões de material para leitura 
objetivando maior participação do aluno em aula e apresentação de seminários para estímulo de análises 
críticas. Também serão utilizadas ferramentas como o Google for Education ou plataformas similares 
para complementação de atividades. 

2. Conteúdo teórico ministrado através de aulas expositivas presenciais e seminários;  
3. Conteúdo prático de confecção de aparelhos na forma de aulas práticas laboratoriais presenciais, 

incluindo de dobras de fios, confecção de grampos e acessórios, acrilização,  acabamento e ativação de 
aparelhos ortodônticos removíveis;  

4. Conteúdo prático de diagnóstico ortodôntico na forma de aulas práticas presenciais em laboratório 
incluindo análise facial, análises de modelo, análise radiográfica e análise cefalométrica. 

5. Conteúdo teórico-prático na forma de seminários de casos clínicos. 
 
Obs. A disciplina é eminentemente presencial com reforço remoto de conteúdo em material didático 
complementar (apostila digital, vídeos e outros conteúdos ) 

 

Avaliação 

 
A avaliação da disciplina será realizada de duas formas:  
 

a) A avaliação teórica será feita através de duas provas  teóricas formais bimestrais com conteúdos 
conjugados de Odontopediatria e Ortodontia 

b) A avaliação prática será realizada de forma contínua através do acompanhamento do desempenho 
prático laboratorial em Ortodontia 

 
1ª Avaliação: 
Avaliação escrita do conteúdo teórico com questões objetivas e ou subjetivas e casos clínicos 
 
2ª Avaliação: 
Avaliação prática do desempenho laboratorial (dobras/ acrilização/ análises facial, cefalométrica e de modelo) 
 
3ª Avaliação: 
Avaliação escrita do conteúdo teórico e do conteúdo laboratorial de diagnóstico com questões objetivas e ou 
subjetivas e casos clínicos 

 
 
 

Bibliografia Básica 

 
ODONTOPEDIATRIA 
 

1. ABOPED - Nacional (Coordenação). Diretrizes para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria 3ª ed. 
Santos publicações, 2020. 364p.  

2. GUEDES-PINTO, A.C. ODONTOPEDIATRIA. São Paulo: Santos, 2016. 832p.  
3. RÉDUA PCB, ABANTO J, BONECKER M. Passo a Passo para Condutas Clínicas na Odontopediatria. 

Quintessence. 2020.219p 
 
ORTODONTIA 
 

1. CAPELOZZA FILHO, Leopoldino. Diagnóstico em Ortodontia. Maringá. Dental Press Editora.2004. 
2. FERREIRA, F. V. Ortodontia _ diagnóstico e planejamento clinico. 8ª ed. São Paulo. Artes Médicas. 

2021.   
3.  AR B,  . A Ortodontia na Visão d’ elas – Garib, Daniela e col. São Paulo, Editora Plena, 2021. 
4. PROFFIT, WR, FIELDS, HW Jr.,SARVER, D M. Ortodontia Contemporânea. 6ed, Rio de Janeiro, Elsevier, 
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2021. 

Bibliografia Complementar 

 
ODONTOPEDIATRIA 
 

1. CORREA, M.S.N.P. ODONTOPEDIATRIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA. Uma Visão Multidisciplinar. 
Quintessence Editora, 2017. 740p  

2. MAIA LC, PRIMO LG. Odontologia Integrada na Infância. Santos, 2012. 342p. Periódico – International 
journal of paediatric dentistry. 

3. TOLEDO, OA. Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica. 4ª. ed. Medbook, 2012. 432p.  
 
ORTODONTIA 

 

1. ENLOW, D. H.; HANS M.G. Noções básicas sobre crescimento facial. São Paulo. Santos. 1998 
 

2. SILVA FILHO, O. G. da, GARIB, D.G. LARA, T.S.  Ortodontia Interceptiva – Protocolos em duas fases. 
1ed, São Paulo, Editora Artes Médicas Ltda,  2013. 

3. LINDEN, Frans P.G.M. van der. Ortodontia - Desenvolvimento da Dentição. São Paulo, Quintessence, 
1986. 

4. MOYERS, R. E. Ortodontia. 4ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 1990. 

 
Periódicos  indicados: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics - ISSN:0889-5406 
                                       International journal of paediatric dentistry. 
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Disciplina Carga horária Ementa 

Odontologia Legal II 

 
Carga horária 
total: 45h 
 
15 h (Teórica) 
30 h (Prática) 

Estudo dos fundamentos doutrinários teóricos e práticos da 
Odontologia Legal aplicada que são indispensáveis para a 
consolidação da Ciência Odontológica como instrumento 
indispensável no auxílio ao sistema jurídico brasileiro, nos 
campos de estudos da Traumatologia, da tanatologia e da 
Antropologia Forenses, proporcionando uma visão integrada 
destes conceitos nas descrições de lesões, na elaboração e 
preenchimento de documentos técnicos aplicados no âmbito 
da Odontologia Legal, assim como no importante processo de 
identificação humana, sendo esses temas pilares indispensáveis 
de estudo dentro do amplo campo de abrangência e atuação da 
Odontologia Legal.  

Competências 

Compreender os princípios doutrinários, teóricos e práticos que regem o exercício profissional da Odontologia 
nos campos da Traumatologia, Tanatologia e Antropologia Forenses  

Habilidades 

Estimular a análise crítica e saber identificar no cotidiano do exercício profissional da Odontologia quais são as 
características odonto-legais das diferentes lesões que podem acometer o complexo buco-maxilo-facial, tanto 
na Traumatologia Forense, como na Tanatologia Forense, permitindo-se a adequada identificação, 
quantificação e qualificação dessas lesões, assim como saber identificar os parâmetros específicos da 
Antropologia Forense Odonto-Legal que permitam realizar o processo de identificação humana, contribuindo-
se para um adequado preparo que possibilite o exercício pleno e legal da Odontologia, dentro dos preceitos 
do ordenamento jurídico pátrio, promovendo, fortalecendo e zelando para resguardar e consolidar a Ciência 
Odontológica como atividade fundamental no cerne da sociedade e dos pilares da justiça. 

Conteúdo 

Apresentação e introdução do componente curricular, discussão do plano de ensino, cronograma, sistema 
avaliativo e bibliografia disponível sobretudo e preferencialmente no acervo físico/virtual da Biblioteca 
(FOP/UPE). Introdução histórica do exercício profissional prático na Odontologia Legal e perícias odontolegais. 
Prática sobre normas de biossegurança no Laboratório do Centro de Estudos em Antropologia Forense 
(CEAF/FOP/UPE). Documentos técnicos de uso em Odontologia Legal. Prática na elaboração/preenchimento 
de documentos técnicos de uso em Odontologia Legal, a partir de estudos de casos. Fundamentos da 
Traumatologia Forense – Energias lesivas (em geral) e instrumentos contundentes, perfurantes, cortantes, 
perfurocortantes e cortocontundentes. Prática nas descrições de lesões e na elaboração/preenchimento de 
laudos traumatológicos odonto-legais a partir de estudos de casos de Traumatologia Forense (casos de lesões 
corporais) – ocasionados por instrumentos contundentes, perfurantes, cortantes, perfurocortantes e 
cortocontundentes. Fundamentos da Traumatologia Forense – Instrumentos perfurocontundentes. Práticas 
nas descrições de lesões e na elaboração/preenchimento de laudos traumatológicos odonto-legais a partir de 
estudos de casos de Traumatologia Forense (casos de lesões corporais) – ocasionados por instrumentos 
perfurocontundentes. Fundamentos da Tanatologia Forense. Prática nas descrições de lesões e na 
elaboração/preenchimento de laudos tanatológicos odonto-legais a partir de estudos de casos de Tanatologia 
Forense – ocasionados por instrumentos vulnerantes diversos. Fundamentos da Antropologia Forense com 
cerne no espectro de atuação da Odontologia Legal. Prática de elaboração de perfil biológico com finalidade 
de Identificação em Antropologia Forense (estimativa de idade / estimativa de sexo / estimativa de estatura / 
estimativa de afinidade populacional). Noções de Craniometria em Antropologia Forense Odonto-Legal. 
Prática de Craniometria em Antropologia Forense Odonto-Legal. Fundamentos do Laudo Pericial 
Antropológico Odonto-Legal. Prática na elaboração/preenchimento de laudos Odontolegais em Antropologia 
Forense. Seminários com estudos de casos selecionados com ênfase em temas de importância aplicados à 
Odontologia Legal. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do conteúdo acadêmico desse plano de ensino, este Componente Curricular de 
Odontologia Legal poderá empregar todas as possibilidades educacionais metodológicas que são ou vierem a 
ser institucionalmente disponibilizadas pela Universidade de Pernambuco, para a consolidação do processo 
ensino / aprendizagem, ou seja: aulas expositivas presenciais; discussões de casos; seminários; elaboração de 



119 

 

 

 

 

vídeo-aulas no formato de seminários, vivências/dramatizações cenográficas do tipo júri simulado ou 
apresentação simulada de casos, estudos dirigidos intra e extra-classe; vídeo-aulas teóricas e/ou práticas, 
síncronas e/ou assíncronas realizadas através de plataformas de ensino remoto institucionalmente 
disponibilizadas pela Universidade de Pernambuco, como o Google Classroom ou Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA/Moodle), podendo haver o envio de conteúdo / atividades acadêmicas, através do e-mail 
institucional (@upe.br) do corpo discente. As aulas práticas serão desenvolvidas a partir da 
demonstração/projeção de estudos de casos, com a subsequente discussão e treinamento prático quanto ao 
preenchimento de documentos técnicos de uso em Odontologia Legal, às descrições de lesões e ao 
preenchimento de laudos traumatológicos e tanatológicos odonto-legais; bem como, através da utilização da 
estrutura laboratorial do Centro de Estudos em Antropologia Forense (CEAF/FOP/UPE), com a possibilidade 
de realização de aulas práticas relativas ao conteúdo de Antropologia Forense aplicada à Odontologia Legal. 
Devido à própria natureza evolutiva do processo educacional, esta Ementa poderá sofrer adaptações e 
modificações ao longo do tempo, sempre com a finalidade pública de melhor atender ao processo de ensino-
aprendizagem e à formação dos recursos humanos em favor da sociedade. Modificações também poderão 
acontecer por motivos de natureza acadêmica, institucional, relacionados com os corpos discente e docente, 
caso fortuito e força maior e, se vierem a ocorrer, as adaptações serão comunicadas. 

Avaliação 

O processo de avaliação da aprendizagem englobará quaisquer das possibilidades de avaliações classificadas 
como sendo do tipo formativa e/ou somativa e/ou contínua, devidamente definidas pelo Componente 
Curricular de Odontologia Legal e, para tanto, poderá se utilizar de avaliações teóricas, práticas ou teórico-
práticas, tendo-se apenas como exemplos: provas, pré e pós-testes, seminários, apresentação de casos, 
vivências/dramatizações cenográficas do tipo júri simulado ou apresentação simulada de casos, relatórios, 
estudos dirigidos intra e extra-classe, não se excluindo qualquer outra possibilidade institucional de meio 
avaliativo. Independentemente do número de avaliações a ser realizada ao longo do período letivo, ao final, 
elas serão agrupadas em 02 (duas) notas ou 03 (três) notas, cujas médias aritméticas serão registradas dentro 
dos critérios permitidos pelo Sistema SIGA-UPE. 

Bibliografia Básica 

1. COSTA, S. S.; CAMPOS, S. M. N. Odontologia Legal no Século XXI: Identificação humana; Perícia médico-

odontológica; Documentação legal; Responsabilidade Civil. 1ª Ed. Editora Novas Edições Acadêmicas, 2018. 

608 páginas. 

2. VANRELL, J. P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan, 2019. 512 páginas. 

3. VANRELL, J. P.; BORBOREMA, M.L.. Vade Mecum de Medicina Legal e Odontologia Legal. 3ª Ed. São Paulo: 

Editora JH Mizuno, 2019. 704 páginas. 

Bibliografia Complementar 

1. DARUGE, E.; DARUGE Jr, E.; FRANCESQUINI Jr, L. Tratado de Odontologia Legal e Deontologia. 1ª Ed. São 

Paulo: Editora Santos. Grupo GEN, 2016. 874 páginas. 

2. FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2017. 684 páginas. 

3. HÉRCULES HC. Medicina legal - Texto e atlas. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2014. 800 páginas. 

4. ROVIDA, T. A. S.; GARBIN, C. A. S.; KRIGER, L.; MOYSÉS, S. J.; MOYSÉS, S. Tetu. Noções de Odontologia Legal 

e Bioética. 1ª Ed. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 2013. 144 

Revista Brasileira de Odontologia Legal – RBOL.  

 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL II 
– Atenção à saúde 
bucal do 
adolescente e 
adulto 

Carga horária 
total= 180h 
(150h prática e 
30h seminários 
clínicos) 

Inserir o(a) estudante,                                                                                                                                                                                   
em atividades práticas de atenção à saúde bucal, baseado em 
sólida formação técnico-científica, humanística e ética; enfatizar 
a prevenção e o diagnóstico das doenças bucais mais 
prevalentes, estimulando o raciocínio lógico e crítico, permitindo 
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decidir e atuar com segurança e atender às necessidades sociais 
do paciente, evitando a mentalidade puramente tecnicista; 
estimular a capacidade de liderança com sensibilidade social e a 
atuação em equipes interdisciplinares.    

Competências 

Avaliar corretamente as necessidades do(a) paciente dentro de uma visão integral e ética e indicar a melhor 
opção terapêutica baseada em evidência científica e na condição do(a) paciente. 

Habilidades 

Preparar e utilizar adequadamente o ambiente e equipamentos de trabalho; examinar, diagnosticar, planejar 
e realizar adequadamente o tratamento do(a) paciente, com apropriada crítica, rigor técnico-científico, social 
e ético; atender o(a) paciente observando os critérios de ergonomia e biossegurança; comunicar-se 
adequadamente com pacientes, colegas, professores e funcionários(as); trabalhar em equipe. 

Conteúdo 

Acolhimento e humanização em saúde, ética profissional, princípios de ergonomia, biossegurança, 
diagnóstico e tratamento das lesões bucais mais prevalentes, atendimento ambulatorial nas seguintes 
especialidades: cirurgia oral menor, dentística, endodontia de dentes anteriores e periodontia. 

Metodologia 

Para atingir os objetivos da disciplina serão disponibilizados em ambiente virtual de estudo, textos, vídeos e 
áudios, além de fóruns de discussão de casos clínicos vivenciados na disciplina/seminários; será realizado 
também atendimento clínico ao(à) paciente com discussão e planejamento dos casos; 

Avaliação 

Será realizada uma avaliação formativa durante as atividades clínicas, observando-se os critérios de 
pontualidade, organização, indumentária, biossegurança, ergonomia, conhecimento teórico, empenho e 
dedicação na execução das atividades, qualidade do trabalho realizado e ética profissional, que resultará em 
uma primeira nota (média aritmética das avaliações diárias); 
Uma segunda nota será constituída pela apresentação de casos clínicos realizados durante as atividades 
clínicas (peso 7) e pelo cumprimento do número mínimo de procedimentos exigidos em cada especialidade 
(peso 3) informados no início do período; 
1ª nota (avaliação diária formativa) + 2ª nota (caso clínico (7) + procedimento (3)) /2 = média da disciplina 

 Média da disciplina > 7 = estudante aprovado por média 

 Média da disciplina < 7 e > 3 = prova teórica final                                     

 Média da disciplina < 3 = estudante automaticamente reprovado 

Bibliografia Básica 

1) LINDH, J; LANG, NP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 6ª edição – São Paulo:  Guanabara 
Koogan, 2018  
2) CONCEIÇÃO, E.N. te al. Dentística: saúde e estética. 3 ed. São Paulo: Editora Santos, 2018.  
3) HARGREAVES, KM. Caminhos da Polpa. 11ª edição – Rio de Janeiro:  GEN, 2020.  
4) PETERSON L J. et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. São Paulo: 5 ed. Elsevier, 2009. 

Bibliografia Complementar 

1) MARCUCCI, G. Fundamentos de Odontologia: Estomatologia. 2. ed. - São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.  
2) ANDRADE, EDUARDO DIAS. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013.  
3) CIMÕES, RJS; GUSMÃO, ES; D, D. Manual prático para cirurgia periodontal e periimplantar. São Paulo: 
Napoleão, 2013.  
4)  NEWMAN, TAKEI, KLOKKEVOLD, CARRANZA. Periodontia Clínica. 13ª edição – São Paulo:  Guanabara 
Koogan, 2020  
5) LOPES, H., SIQUEIRA Jr., J. F. Endodontia: biologia e técnica – 5. ed. – Rio de Janeiro: GEN. 2020. 
Periódicos: 
 
1) Journal of Periodontology 
 
2) Dental Materials 
 
3) Journal of Endodontics JOE 
 
4) International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 
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Disciplina Carga horária Ementa 

Reabilitação Oral I Carga horária 
total 75h 
(15h teoria – 60h 
prática) 

Dispõe sobre o estudo e entendimento dos materiais 
odontológicos como um todo, propriedades gerais, manipulação 
e conservação passando informações e realizando manobras que 
concorram para uma seleção correta e uso apropriado dos 
materiais empregados na Prótese e Implantodontia. 

Competências 

 
O aluno deverá ser capaz de demonstrar conhecimento e compreensão sobre:  
 
1.1.  Os materiais de moldagem usados em odontologia; 

1.2.  Os tipos de materiais a base de gessos empregados na odontologia; 

1.3.  Polímeros usados em prótese; 

1.4.  A classificação dos tipos de ceras usadas em odontologia; 

1.5. Os princípios que norteiam o processo de fundição em odontologia, quais materiais são usados e técnica 

empregada; 

1.6. As cerâmicas odontológicas, sua classificação atual e indicações; 

1.7. Os agentes de cimentação empregados na fixação de restaurações indiretas, sua classificação, tipos e 

indicações clínicas; 

1.8.  A importância das etapas de acabamento e polimento, e os tipos de instrumentos e materiais usados nas 

diversas etapas em polímero, metal e cerâmica; 

1.9.  Conhecimento básico sobre os biomateriais empregados na implantodontia. 

 

Habilidades 

 
O aluno deverá ser capaz de:  
 
1.1. Selecionar o material de moldagem adequado para copiar os tecidos bucais bem como saber, 

proporcionar e manipular os materiais a base de gesso para obtenção das réplicas;    

1.2. Saber manipular as resinas acrílicas; 

1.3. De acordo com o tipo de cera odontológica, saber a forma correta de manipulá-la em temperatura 

ambiente e com a aplicação de calor; 

1.4. Os agentes de cimentação empregados na fixação de restaurações indiretas, sua classificação, tipos e 

indicações clínicas; 

1.5. Selecionar o agente de cimentação adequado para a fixação de restaurações indiretas, e características 

de manipulação e sequência clínica no uso de cada material; 

1.6.  Selecionar a sequência clínica para a realização do acabamento e polimento dos 3 grupos de materiais 

usados em prótese: polímero, metal e cerâmica. 

Conteúdo 
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Item Conteúdo  
Carga Horária 

Teórica Prática 

1 Materiais de Moldagem I - hidrocolóides 1 4 

2 Materiais de Moldagem II - elastômeros 1 8 

3 Materiais de Moldagem III – pasta zinoenólica 1 4 

4 Gessos odontológicos 1 12 

5 Polímeros para prótese 1 12 

6 Ceras odontológicas 1 4 

7 Princípios de fundição em odontologia: materiais e técnica I 1 - 

8 Princípios de fundição em odontologia: materiais e técnica II 1 - 

9 Cerâmicas odontológicas I 1 - 

10 Cerâmicas odontológicas II 1 - 

11 Cerâmicas odontológicas III 1 4 

12 Agentes de cimentação I – cimentos convencionais 1 4 

13 Agentes de cimentação II – cimentos resinosos 1 - 

14 Acabamento e polimento 1 4 

15 Biomateriais para implantes 1 - 

 Apresentação de seminários - 4 

  15 60 

Metodologia 

Nas aulas teóricas serão usados recursos audiovisuais ilustrativos para apresentação magistral. Nas aulas 
práticas será usada a apresentação demonstrativa auxiliada, para execução imediata pelo aluno. Ao final 
do semestre, serão apresentados seminários dos temas abordados em sala de aula. 

Avaliação 

Primeira nota: 01 (uma) Avaliações Teóricas (0 a 08) + 01 (uma) Avaliação Prática (0 a 2)  

Segunda nota: 01 (uma) Avaliações Teóricas (0 a 08) + 01 (uma) Avaliação Prática (0 a 2)  

Nota final: Média aritmética das 02 (duas) notas acima 

Bibliografia Básica 

 Anusavice, K. Phillips Materiais Dentários; 12ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 Reis, A; Loguercio, AD. Materiais dentários Restauradores Diretos dos fundamentos à aplicação 
clínica; 2ª edição, São Paulo: Santos; 2021. 

 Reis, R; Marson, F. Materiais Dentários em Odontologia Restauradora Estética Contemporânea; 1ª 
edição, São Paulo: Quintenssence, 2019. 

 Sakaguchi, RL; Powers, JM. Materiais Dentários Restauradores; 11ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. 

Bibliografia Complementar 

 Chain, MC. Materiais Dentários (Série ABENO); São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

 Darvell, BW. Ciência dos Materiais para Odontologia Restauradora; 9ª edição, São Paulo: Santos, 2012. 

 Reis, BR. Finalização e Manutenção de Restaurações em Resina Composta – guia clínico; 1ª edição, 
São Paulo: Santos Publicações, 2021. 

 Van Noort, R. Introdução aos materiais dentários; 3ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

 Periódicos disponíveis no Periódicos Capes: Dental Materials, Journal of Prosthetic Dentistry, Journal of 
Prosthodontics, Journal of Dentistry, Operative Dentistry, Materials. 

 
 

7º Período 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

REABILITAÇÃO ORAL 
II 

Carga horária 
total : 255h 
(45h teoria – 

O componente fornecerá os primeiros subsídios para o 
desenvolvimento do aluno no campo da Reabilitação Oral. Para 
isso, serão ministradas aulas teóricas e laboratoriais sobre 
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210h prática) Prótese Fixa (PF), Prótese Parcial Removível(PPR), Prótese Total 
(PT) e Implantodontia, conforme a filosofia da Disciplina. O 
trabalho implementado na Reabilitação Oral II serve como pré-
requisito para a Clínica de Reabilitação Oral do Adulto e do 
Idoso. 

Competências 

Ao término do componente curricular o aluno deverá conhecer, aplicar e valorizar os princípios, métodos e 
técnicas empregados na confecção da Prótese Fixa, Prótese Parcial Removível, Prótese Total e prótese sobre 
implante, sendo capaz de indicar o tratamento reabilitador, segundo as necessidades do paciente. 

Habilidades 

Na Prótese Total ao nível de conhecimento e compreensão, ao término do programa o aluno deverá ser 
capaz de:  
Conceituar e dividir a prótese dentária; citar os objetivos da Prótese Total e descrever a sua importância; 
conhecer os requisitos físicos e funcionais de um prótese total; conhecer e descrever o exame clínico do 
indivíduo desdentado total; conhecer as moldagens utilizadas no indivíduo desdentado total, nomear os 
respectivos modelos e descrever suas características; conceituar e descrever as zonas da área chapeável 
descritas por Pendleton, modificadas por Turano; conhecer e descrever a técnica de Tadachi Tamaki para a 
confecção da moldeira individual;  conhecer e descrever as relações intermaxilares e a técnica para confecção 
dos planos de cera; conhecer e conceituar os Articuladores, descrevendo a montagem dos modelos no 
articulador semi-ajustável; conhecer e selecionar os dentes artificiais; conhecer os objetivos da ceroplastia 
distinguindo suas fases; conhecer e descrever o processamento da base da dentadura; conhecer o protocolo 
de instalação e controles de uma prótese total; conhecer e descrever a técnica da prótese total imediata; 
conhecer os fundamentos das próteses totais sobre implantes. 
 
Nível de habilidades: Aplicando o conhecimento e a compreensão o aluno deverá ser capaz de:  
Realizar o exame clínico do individuo desdentado total; selecionar a moldeira de estoque para moldagem 
anatômica superior, inferior e confeccionar o modelo anatômico superior e inferior; delimitar a área de 
suporte basal superior e inferior; confeccionar a moldeira individual, segundo a técnica de Tadachi Tamaki; 
realizar a moldagem funcional inferior e o encaixotamento do molde; confeccionar os planos de orientação 
superior e inferior; obter no manequim os registros intermaxilares de interesse para Prótese Total; montar os 
modelos no articulador semi-ajustável; selecionar e montar os dentes artificiais; realizar o ajuste oclusal em 
manequim; confeccionar a ceroplastia da base protética superior e inferior; indicar casos que necessitem de 
próteses implantosuportadas. 
 
Na Prótese parcial removível ao nível de conhecimento e compreensão, ao término do programa o aluno 
deverá ser capaz de:  
Conceituar e indicar próteses parciais removíveis, considerando a relevância funcional e social deste tipo de 
reabilitação; conhecer os objetivos da prótese parcial removível, bem como os requisitos físicos, estéticos e 
funcionais desta; conhecer e descrever o exame clínico do indivíduo desdentado parcial; conhecer a 
classificação dos indivíduos desdentados parciais conforme a classificação de Kennedy e seu suporte;  
conhecer as moldagens utilizadas no indivíduo desdentado parcial e seus  respectivos modelos, considerando 
as características que os diferenciam; conhecer e descrever as relações intermaxilares, bem como as etapas 
da sua obtenção; conhecer e conceituar os articuladores, descrevendo a tomada do arco em indivíduos 
parcialmente desdentados e a montagem dos modelos no articulador semi-ajustável; conhecer os 
componentes das próteses parciais removíveis, bem como descrever o emprego dos mesmos em 
reabilitações; conhecer o delineador e seus componentes, bem como descrever seu emprego no 
delineamento de modelos; conhecer a confecção de guias de transferência e de planos-guias no 
delineamento de modelos;  conhecer as diretrizes do planejamento em prótese parcial removível, bem como 
o esboço(desenho) dos seus componentes; conhecer e descrever o preparo de boca para próteses 
removíveis; conhecer sobre a prova, instalação e controles em próteses parciais removíveis. 
 
Nível de habilidades: Realizar o diagnóstico e a indicação das próteses parciais removíveis para pacientes 
desdentados parciais;  classificar os arcos parcialmente desdentados; realizar moldagem de estudo, de 
trabalho e funcional em pacientes parcialmente desdentados; descrever os componentes constituintes das 
reabilitações, bem como os aparelhos e os instrumentais aplicados para obtenção de reabilitações parciais 
removíveis; realizar procedimentos laboratoriais envolvidos no processo de reabilitação, como delineamento 
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de modelos e confecção de coroas de transferência; tomar registros intermaxilares e montar os modelos em 
articulador semi-ajustável; realizar o desenho/planejamento e plano de tratamento de reabilitações 
removíveis parciais; descrever os requisitos de estabilidade e retenção das próteses removíveis parciais; 
preparar dentes suporte para reabilitações removíveis parciais, através da confecção de nichos, planos-guia e 
cingularização de pilares em manequim; realizar a prova e instalação das próteses removíveis, considerando 
os princípios de proservação. 
 
Na Prótese Fixa ao nível de conhecimento e compreensão, ao término do programa o aluno deverá ser capaz 
de:  
conhecer e classificar a prótese parcial fixa sobre dentes e seus elementos constituintes; conhecer e citar os 
princípios que regem a prótese parcial fixa sobre dentes e descrever sua importância; conhecer e descrever o 
exame clínico, diagnóstico e planejamento no paciente com necessidade de reabilitação com prótese parcial 
fixa sobre dentes; conhecer métodos e técnicas de confecção de próteses  xas unitárias e parciais sobre 
dentes; descrever a técnica da silhueta para o preparo de dentes com finalidade protética; conhecer e indicar 
coroas provisórias por técnicas diretas, semi-diretas e indiretas; conceituar e indicar os núcleos de 
preenchimento; selecionar e indicar os materiais a serem utilizados na construção das próteses fixas; 
reconhecer os diversos materiais de moldagem e modelagem e aplicar estes conhecimentos na obtenção de 
modelos de gesso; conhecer e indicar os materiais e técnicas de cimentação em prótese  xa, descrevendo as 
caracterís ca dos diversos materiais; compreender e descrever a sequência clínica de trabalho na prótese 
parcial  xa; conhecer o protocolo de higienização e controles das próteses  xas. 
 
Nível de habilidades: Aplicando o conhecimento e a compreensão o aluno deverá ser capaz de:  
realizar o exame clínico, diagnóstico e planejamento do indivíduo que necessite de reabilitação com prótese 
fixa sobre dentes e implantes; executar preparos dentais e términos cervicais com finalidade protética; 
confeccionar coroas provisórias pelas técnicas diretas e semi-diretas em manequim; indicar e confeccionar 
núcleos de preenchimento; realizar moldagem e confecção de modelos em prótese fixa; realizar ajuste oclusal 
em manequim; indicar e aplicar o agente cimentante mais adequado para a prótese fixa. 

Para os conteúdos de PT, PPR, PF e Implantodontia ao nível de atitudes: o aluno será avaliado quanto a: 
assiduidade; pontualidade; responsabilidade (proteção do ambiente de trabalho e instrumental completo); 
apresentação pessoal; organização; relação pessoal com professores, funcionários e colegas. 

Conteúdo 

 
Prótese Total: 

 Exame clínico do indivíduo desdentado total  

 Requisitos físicos e funcionais em prótese total  

 Moldagem anatômica em prótese total  

 Moldagem funcional em prótese total  

 Relações intermaxilares no paciente desdentado total 

 Montagem em articulador semi-ajustável em prótese total 

 Estética em prótese total: seleção e montagem dos dentes artificiais; gengiva artificial; prova da 
dentadura em cera 

 Processamento Laboratorial das próteses totais 

 Instalação e controles das próteses totais 

 Prótese total imediata 
 
Prótese Parcial Removível: 

 Atendimento e exame clínico do indivíduo parcialmente desdentado. 

 Introdução a PPR: Conceito e indicações. 

 Manejo interdisciplinar e procedimentos adjuvantes em prótese parcial removível – Preparo de boca 
tipo I. 

 Classificação funcional e anatômica dos arcos desdentados parciais.  

 Moldagem de estudo em prótese parcial removível.  

 Delineadores: definição, utilidade e componentes. 

 Delineamento: determinação e transferência da trajetória de inserção. Confecção de coroas-guia de 
transferência. 
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 Elementos constituintes da prótese parcial removível – Apoios, Grampos, Conectores maiores e 
menores, Selas e Dentes artificiais. 

 Tratamentos dentários específicos para reabilitação com prótese parcial removível – Preparo de Boca 
tipo II: Preparo dos nichos em dentes posteriores e anteriores; Cingularização de pilares anteriores; 
Adequação das áreas retentivas dos pilares protéticos; Confecção de planos-guia. 

 Planejamento, desenho e biomecânica da prótese parcial removível.  

 Elementos de estabilização em prótese parcial removível 

 Montagem em articulador semi-ajustável para reabilitações por prótese parcial removível.  

 Técnicas de moldagem funcional em prótese parcial removível.  

 Prova, ajustes, instalação e cuidados com a prótese parcial removível.  
 
Prótese Fixa: 

 Introdução ao estudo da Prótese Fixa; 

  iagnós co e planejamento em Prótese Fixa; 

 Princípios biológicos, mecânicos e estéticos nas reabilitações com Prótese Fixa; 

 Preparos de dentes com finalidade protética;  

 Núcleos de preenchimento; 

 Coroas provisórias; 

 Moldagem e modelos em Prótese Fixa; 

 Cimentação provisória e de ni va em Prótese Fixa; 

 Sequência clínica em Prótese Fixa.  
 
Implantodontia: 

 História da Implantodontia Oral; 

 Biomateriais; 

 Anatomia aplicada; 

 Radiologia aplicada; 

 Semiotécnica Implantológica; 

 Exames básicos e complementares; 

 Avaliação do paciente; 

 Indicações e contraindicações; 

 Documentação de casos; 

 Técnicas cirúrgicas; 

 Técnicas reconstrutivas; 

 Prótese sobre implantes; 

 Fundamentos da prótese implantológica; 

 Avaliação dos implantes; 

 Fundamentação da oclusão Over-denture; 

 Prática laboratorial. 
 

Metodologia 

O conteúdo programático do componente curricular será abordado através de aulas expositivas e práticas 
laboratoriais. Poderá ser utilizado metodologia ativa Case-based Learning, onde o aluno discute e realiza 
estudos de casos clínicos, aplicando os conteúdos trabalhados; ferramentas digitais como o Google Classroom 
e Google meet; ferramentas interativas Jamboard e Trello.  
 

Avaliação 

As avaliações de aprendizagem terão abordagem formativa e somativa. Serão realizadas através das seguintes 
participações: atividades avaliativas teóricas; atividades avaliativas práticas. 
A cada aula prática, o aluno será avaliado e receberá uma nota do docente, levando-se em consideração o seu 
desempenho nos itens: assiduidade; pontualidade; apresentação pessoal; planejamento; organização; 
conhecimento; qualidade do trabalho executado; relação pessoal com professores, funcionários e colegas. Ao 
final do semestre será obtida uma média de todas as práticas*. 
A nota final será obtida a partir da média aritmética obtida de 03 (três) notas: 

02 (duas) avaliações teóricas (0 a 10) e a nota referente a média das atividades práticas*(0 a 10) 
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Bibliografia Básica 

TURANO, J.C.; TURANO, L.M. e TURANO M.V. - Fundamentos de Prótese Total. Ed. Santos, 10ª ed., São Paulo, 
2018. 
ZARB G, HOBKIRK J, ECKERT S, JACOB R. Tratamento protético para pacientes edêntulos. Próteses totais 
convencionais e implantossuportadas. 13° edição, Rio de Janeiro; Ed Elsevier, 2013 
TODESCAN, R. SILVA, O.J. Atlas de Prótese Parcial Removível. 2ª Ed. São Paulo, Santos. 2001. 
VOLS, Joly; CARVALHO Julio Cesar. Perio-Implantodontia Estética - 1ª ed. 2015. 
 

Bibliografia Complementar 

CARREIRO, A.F.P.; BATISTA, A.U.D. Prótese Parcial Removível Contemporânea. 1ª ed.: 
SANTOS, 2014. 
TRINDADE, D. C. C. et al. Manual de planejamento e desenho da estrutura metálica em prótese parcial 
removível [recurso eletrônico] / Dúcia Caldas Cosme da Trindade, Isis de Araújo Ferreira Muniz, Débora e Silva 
Campos. - João Pessoa: Editora UFPB, 2021. 
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Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL III - 
ATENÇÃO À SAÚDE 
BUCAL DA CRIANÇA (7 
a 12 anos) 

90 horas 
(prática) 

Dispõe sobre o desenvolvimento de habilidades para o 

atendimento do paciente infantil na faixa etária de 7 a 12 anos, 

com ênfase na prática clínica, relacionando o aprendizado teórico 

adquirido em odontopediatria e ortodontia com conhecimentos 

através da pesquisa e seminários. 

Competências 

1. Conhecer o comportamento do paciente infantil e as diferentes formas de abordagem na clínica 
odontológica. 
2. Saber o diagnóstico, prevenção e estratégias de tratamento dos principais agravos de saúde bucal na 
criança. 
3. Compreender os dados da ficha clínica e os critérios fundamentais para elaboração do plano de 
tratamento. 
4. Conhecer as características de normalidade das dentaduras decídua, mista e permanente. 

Habilidades 

1. Realizar o atendimento do paciente infantil, respeitando suas peculiaridades. 
2. Diagnosticar, prevenir e tratar as doenças bucais. Identificar sinais e sintomas de alterações envolvendo o 
sistema estomatognático, estabelecendo correto diagnóstico e plano de tratamento. 
3. Realizar procedimentos de educação em saúde, orientar hábitos alimentares (dieta, uso inteligente do 
açúcar)e de higiene bucal.Reconhecer as características diferenciais entre dentição decídua e permanente. 
4. Realizar avaliação e planejamento ortodôntico. 

Conteúdo 

Atendimento clínico de pacientes infantis, com a realização de anamnese, exames, documentação, 
diagnóstico, planejamento odontológico em Odontopediatria e Ortodontia com ênfase aos procedimentos 
preventivos, interceptadores e curativos de menor - Desenvolvimento psicológico infantil: abordagem da 
criança no atendimento odontológico 
- Exame, diagnóstico e plano de tratamento. 
- Erupção e rizólise dos dentes decíduos. 
- Radiologia aplicada ao paciente infantil 
- Hábitos bucais em crianças e adolescentes 
- Estomatites da criança e do adolescente 
- Traumatismos dentários 
- Anestesia em Odontopediatria 
- Cárie: etiologia, diagnóstico e tratamento 
- Terapia pulpar em Odontopediatria 
- Cirurgia em Odontopediatria 
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- Terapêutica medicamentosa para o paciente infantil 
- Diagnóstico, planejamento e tratamento de maloclusões nas dentaduras decídua e mista. 

Metodologia 

As atividades serão desenvolvidas através da demonstração e atuação clínica em pacientes infantis. 
Também serão realizados seminários de casos clínicos, discussão da prática clínica baseada em evidência 
científica, além de atividades assíncronas, como o estudo de artigos científicos. 

Avaliação 

O método avaliativo contará com a participação da equipe de professores, onde três domínios serão: 
1. O método avaliativo contará com a participação da equipe de professores, onde três domínios serão 
observados, a saber: 1) psicomotor; 2) cognitivo;3) afetivo 
2. Nas avaliações das atividades clínicas serão considerados itens como: pontualidade, iniciativa, zelo pelo 
material e ambiente, normas de biossegurança, domínio do conteúdo teórico-prático, relacionamento. 
3. As maneiras de se portar em um ambiente Clínico, seja na apresentação visual, seja na forma de se dirigir 
ao corpo docente, pacientes, colegas, funcionários administrativos serão observados e, avaliados pela equipe 
de professores responsáveis pela clínica, diariamente. 
4. Os docentes bem como os alunos terão oportunidade de ajustarem questões técnicas e comportamentais, 
devendo o professor acompanhar e informar ao aluno sobre seu desempenho. 
5. O aluno a cada clinica receberá um conceito ou nota do professor que o acompanhou nas atividades. Para 
tanto, deverá o aluno comunicar ao docente o início, o durante e o término do procedimento, antes 
planejado. 
6. Tanto o aluno operador, como o auxiliar serão avaliados nos seguintes critérios: material completo, 
biossegurança, prontuário completo, radiografias e organização do box. 
7. Além as avaliações clínicas /práticas diárias das clínicas, o aluno terá duas avaliações teóricas. 
8. Ao final do semestre essas notas ou conceitos práticos serão somados e divididos pelo número de clínicas, 
e o aluno obterá a média das atividades práticas. Esta deverá ser somada às medias das avaliações teóricas, 
obtendo o aluno a média final. 
Será realizada uma média ponderada onde a avaliação teórica tem peso 6 e a prática tem peso 4 

Bibliografia Básica 

CORRÊA MSNP. Odontopediatria na Primeira Infância- Uma visão multidisciplinar. 4. ed. São Paulo: 
Quintessence, 2017. v. 1. 723p.  
GUEDES-PINTO AC. Odontopediatria. 9 ed. São Paulo: Santos, 2016. 832 p.  
ABOPED Nacional. Diretrizes para Procedimentos Clínicos em Odontopediatria, 3ed. São Paulo: Santos, 
2020.364.  
FERREIRA, F. V. Ortodontia _ diagnóstico e planejamento clinico. 8ª ed. São Paulo. Artes Médicas. 2021. 544p.  
SILVA FILHO, O. G. da, GARIB, D.G. LARA, T.S. Ortodontia Interceptiva – Protocolos em duas fases. 1ed, São 
Paulo, Editora Artes Médicas Ltda, 2013  

Bibliografia Complementar 

KRAMER PF, FELDENS CA. Traumatismos na dentição decídua: prevenção, diagnóstico e tratamento. 2. ed. São 
Paulo: Santos, 2013. 336p.  
MAIA,L.C.;PRIMO,L.G.OdontologiaIntegradanaInfância.SãoPaulo.LivrariaSantos Editora Ltda,2012.  
Periódicos:  
Pediatric Dental Journal. 
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Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL 
IV ─ ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DA 
MULHER 

Carga horária 
total: 180H 
(30h - seminários 
integrais em 
saúde/ 150h -
prática clínica) 

Atendimento em ambiente clínico ambulatorial odontológico  
para o diagnóstico, planejamento e execução de procedimentos 
clínicos e/ou cirúrgicos da atenção primária e secundária em 
mulheres, com base nos conhecimentos adquiridos no ciclo 
básico e das áreas de conhecimento da Estomatologia, 
dentística, periodontia, endodontia e cirurgia, de forma 
transdisciplinar, seguindo os princípios da integralidade do 
Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando a formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva do cirurgião-dentista. 

Competências 

 
- Compreender os principais problemas e agravos da saúde bucal da mulher; 
 
- Elaborar o diagnóstico dos principais agravos da saúde bucal de baixa e média complexidade da mulher; 
 
- Analisar os problemas de saúde bucal e geral da mulher para tomada de decisão clínica baseada em 
evidências científicas; 
 
- Planejar tratamentos integrais odontológicos para solução dos problemas de saúde bucal e geral da mulher, 
utilizando procedimentos de baixa e média complexidade (atenção primária e secundária), nas áreas de 
conhecimentos da estomatologia, dentística, periodontia, cirurgia oral e endodontia; 
 
- Aplicar conhecimentos de farmacologia e clínica médica, planificando o tratamento intervencionista e 
medicamentoso e adequando o plano de tratamento do paciente às comorbidades existentes; 
 
- Relacionar a assistência ambulatorial ao fluxo do atendimento com o sistema de saúde (rede SUS); 
 
- Integrar os princípios da humanização no atendimento odontológico. 
 

Habilidades 

Desenvolver habilidades cognitivas nas áreas de conhecimento da estomatologia, dentística, periodontia, 
endodontia e cirurgia para o raciocínio clínico, baseado em evidências científicas. 
Ex. Executar os planos de tratamentos clínicos e cirúrgicos adequados visando a promoção, proteção, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da saúde bucal e geral. 
 
Desenvolver habilidades psicomotoras para execução dos procedimentos clínicos ambulatoriais da atenção 
primária e secundária odontológica. 
Ex. Operar em ambiente clínico procedimentos integrais da atenção primária e secundária em saúde bucal nas 
áreas de conhecimentos da estomatologia, dentística, periodontia, cirurgia oral e endodontia; 
 
Desenvolver habilidades afetivas na interação pessoal e emocional para o atendimento à pacientes mulheres. 
Ex. Praticar a comunicação verbal e não-verbal durante o atendimento odontológico de forma efetiva e eficaz; 
realizar atividade ambulatorial clínica com compromisso, responsabilidade e empatia; demonstrar 
humanização no atendimento odontológico; aplicar os conhecimentos da biossegurança em ambiente 
clínico/ambulatorial. 

Conteúdo 

- Atendimento clínico odontológico ambulatorial; 
- Seminários integrais em saúde. 

Metodologia 

- Atendimento clínico odontológico ambulatorial; 
- Aprendizagem baseada em projetos; 
- Aprendizagem criativa; 
- Seminários. 

Avaliação 
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Para o domínio COGNITIVO serão realizadas arguições ao estudante sobre o planejamento e procedimentos 
executados, com base no conteúdo das disciplinas e componentes curriculares vivenciados anteriormente, 
nas áreas da Estomatologia, Patologia, Radiologia, Endodontia, Cirurgia, Periodontia, Dentística, Terapêutica, 
Saúde Coletiva e nos seminários integrais em saúde, utilizando a metodologia ativa de Aprendizagem baseada 
em projetos com uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. 
 
Para o domínio PSICOMOTOR/AFETIVO, os estudantes serão avaliados continuamente durante as atividades 
clínicas e on-line. Serão atribuídas NOTAS DIÁRIAS formuladas a partir da avaliação dos seguintes critérios: 
 
1) Pontualidade (1,0 ponto); 
2) Ergonomia (prática clínica ergonomicamente orientada e trabalho a 4/6 mãos (1,0 ponto); 
3) Biossegurança (uniforme de trabalho; higiene e asseio corporal; uso de capote, luvas, máscara, gorro, 
óculos de proteção, face shield e sapato fechado; conduta; controle de infecção cruzada; ações destinadas a 
prevenção, controle, redução e eliminação de riscos à saúde humana e do meio ambiente - 1,0 ponto); 
4) Material e instrumental adequados para os procedimentos clínicos (1,0 ponto); 
5) Organização (planejamento e organização do atendimento clínico – 1,0 ponto); 
6) Registro dos documentos acadêmicos/serviço (organização, preenchimento dos dados, qualidade dos 
exames de imagem e armazenamento – 1,0 ponto); 
7) Atitudes (relacionamento com pacientes, funcionários, colegas e docentes; prática da humanização; 
conduta ética; comunicação verbal e não verbal; trabalho em equipe; inteligência emocional; liderança; 
criatividade e capacidade de aprender – 1,0 ponto). 
8) Conhecimento teórico (domínio do conhecimento científico atualizado – 1,0 ponto); 
9) Procedimento clínico (relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos com a execução dos procedimentos 
de qualidade, com exigência técnica e científica; cumprimento do plano de tratamento; administração do 
tempo clínico – 2,0 pontos); 
 

Bibliografia Básica 

- OLIVEIRA, E. F. A.; HADDAD, A. E. Saúde Bucal da Gestante: Acompanhamento Integral em Saúde da 
Gestante e da Puérpera. São Luís: EDUFMA, 2018. 117 p. 
- LOPES, H. P.; SIQUEIRA JÙNIOR, J.F. Endodontia: biologia e técnica. 5 ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara 
Koogan, 2020. 832 p. 
- MONDELLI, J. e colaboradores. Fundamentos da dentística operatória. 2 ed, São Paulo.Santos.2017. 
- GHALI,G. E.; MILORO, MICHAEL; LARSEN, PETER E.; WAITE, PETER D. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial 
de Peterson. 7 ed., 2021. 

Bibliografia Complementar 

- MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. ed. Elsevier – 2021 
- SAYÃO, S. Novos passos da endodontia. 1 ed. Livro rápido, 2012. 
- HIRATA, R. Shortcuts em odontologia estética: uma nova visão sobre TIPs. São Paulo: Quintessence Editora, 
2016. 
- MATTEO, C. Táticas e técnicas de cirurgia oral, Quintessence, 2018. 
- SILVA, A; LUND, R. G. Dentística Restauradora - do Planejamento à Execução. Disponível em: Grupo GEN, 
Grupo GEN, 2016. 
- Brazilizan Dental Journal (0103-6440) 
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Disciplina Carga horária Ementa 

CIRURGIA 
MAXILOFACIAL 

Carga horária 
total: 15h  
 
(15h teoria) 
 
 

Formatar conhecimentos sobre os princípios da cirurgia bucal. 
Revisar os conceitos da anestesia local, entender os princípios 
dos processos cicatriciais e reparações alveolares. Avaliação de 
imagens e seu emprego na cirurgia bucal.  
 

Competências 

Capacitar o estudante de Odontologia para assimilar, indicar e formatar plano de tratamento para exodontias 
simples, seriada e em condições especiais. Debater cirurgias dos processos inflamatórios periapicais, plástica 
bucal e trauma dental. Compreender processos de infecções buco dental, cirurgia dos cistos e tumores da 
cavidade bucal.  
 

Habilidades 

Avaliar o paciente de maneira sistêmica e de acordo com as condições dos pacientes, indicar os tratamentos 
cirúrgicos adequados aos casos estudados.  
 

Conteúdo 

Item Conteúdo 

01 Apresentação do corpo docente, plano de ensino, cronograma, avaliação inicial. 

02 Avaliação clínica do paciente, laboratório e imagens.  

03 Reparação tecidual 

04 Exodontias seriadas. 

05 Cirurgias dos dentes inclusos 

06 Cirurgia plástica bucal 

07 Cirurgias periapicais. 

08 Trauma dento alveolar 

09 Trauma dento alveolar, complicações 

10 Cirurgia dos cistos da cavidade bucal e anexos. 

11 Cirurgia dos tumores da cavidade bucal e anexos. 

12 Infecções maxilo faciais. 

13 Neuragia do trigemeo 

14 Avaliação 

15 Avaliação 
 

Metodologia 

Assuntos expositivos, discussão de casos, seminários, metodologias ativas. 

Avaliação 

Casos clínicos, discussão dos conteúdos dos seminários, gincanas.  

Bibliografia Básica 

 Cirurgia Oral e Maxilo Facial – James R. Hupp, Edward Ellis III e Myron R. Tucker - 6ª Edição 
Tratado de Cirurgia Buco Maxilo Facial, Ronaldo de Freitas, 2ª Edição 

Bibliografia Complementar 

Livros 
Atlas de Cirurgia Oral, Matteo Chiapasco - 1ª Edição 
Atlas de cirurgia Oral Menor, Harry Dym,  1ª Edição 
Temas de Cirurgia Buca, Tomo II, Cosme Gay Escoda 
 
Periódico 
Jounal Oral Maxilo Facial Surgery 
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8º PERÍODO 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

PRÓTESE 
BUCOMAXILOFACIAL 

CH Total - 105h 
Teoria - 15h 
Prática clínica - 90h 

Dispõe sobre o estudo e o tratamento reabilitador dos 
pacientes portadores de lesões buco-maxilo faciais, 
congênitas ou adquiridas, totais ou parciais, nas 
dimensões estéticas, funcionais e psicossociais, com 
ênfase nos princípios bioéticos. 

Competências 

O estudante deverá discernir e justificar sobre a indicação e realização das fases de confecção de uma 
moldagem facial e uma prótese ocular,  com aplicação do princípios técnico-científicos, éticos e humanísticos 
que regem o estudo e o tratamento reabilitador bucomaxilofacial. 

Habilidades 

O estudante deverá ser capaz de realizar uma moldagem facial total e confeccionar uma prótese ocular com 
apropriada autocrítica, com a aplicação dos princípios técnico-científicos da especialidade, na  escultura,  
manipulação de materiais, e no acabamento e polimento da prótese ocular, dentro dos princípios 
ergonômicos e de segurança do trabalho. 

Conteúdo 

TEÓRICO 
1. Introdução ao estudo da Prótese bucomaxilofacial 
2. Moldagem e modelos faciais  
3. Prótese ocular parte 1  
4. Prótese ocular parte 2 
5. Noções de estética facial aplicadas à PBMF  
6. Escultura em PBMF  
7. Epíteses faciais: nasal e oculopalpebral  
8. Epíteses faciais: prótese auricular  
8. Epíteses faciais: prótese facial extensa  
9. Atenção odontológica aos pacientes irradiados 
10. Prótese interna 
11. Prótese maxilar  
12. Noções de Psicologia aplicadas à PBMF 
13. Tratamento protético das Fissuras Velopalatinas  
14. Exame do paciente e responsabilidade civil em PBMF 
15. Contribuições da PBMF à Odontologia do Esporte 
PRÁTICO 
1. Moldagem facial total 
2. Confecção de íris protética 
3. Ceroplastia ocular e locação da íris protética 
4. Acrilização e caracterização de PO 
5. Acabamento e polimento de PO 
CLÍNICA 
Atendimento de pacientes. 

Metodologia 

Todo processo pedagógico do componente baseia-se no desenvolvimento e consolidação das dimensões 

formadoras abaixo citadas, cujas estratégias de intervenção são a aula expositiva magistral, o estudo de 

textos, o aconselhamento virtual, a oferta de textos para-odontológicos que remetam à compreensão do 

componente curricular. 

1. Científica: Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica do aluno, com vistas ao conhecimento e à 

compreensão da orientação profissional como uma ferramenta para o sucesso profissional; 

2. Técnica: Desenvolver habilidades e competências, com apropriada autocrítica, para a aplicação dos 

princípios técnico-científicos da orientação profissional; 

3. Ético-moral: Desenvolver e exercitar atitudes e comportamentos que reflitam a consciência social, a 

ética e a cidadania; e 
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4. Prospectiva: Contribuir para a formação de um profissional apto a interagir com a sociedade e a 

classe odontológica, com perfil de liderança, sensibilidade social e competência técnico-científica. 

Avaliação 

1. Serão realizadas duas provas, de caráter individual, sobre os seguintes assuntos do programa teórico de 
PBMF: 
1ª prova: assuntos 1 a 7 
2ª prova: assuntos 8 a 15 
A nota de cada prova variará de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
2. Será realizada uma Tarefa Programada (TP), em grupo, sobre um dos seguintes temas:  
2.1 Atenção odontológica em pacientes irradiados de cabeça e pescoço 
2.2 Prótese ocular 
2.3 Estética e beleza humana 
3. A turma deverá constituir grupos de trabalho integrados por cinco (5) estudantes, no máximo, cujos nomes 
dos integrantes deverão ser informados ao Regente de Orientação Profissional para o planejamento da TP. 

Bibliografia Básica 

1. JCM Carvalho, RB Dias, BSC Mattos, M André - Reabilitação Protética Craniomaxilofacial. São Paulo: Editora 
Santos, 2010 
2. TD Taylor Clinical maxillofacial prosthetic. Quintessence Publishing Co Inc., EUA, 2020 

Bibliografia Complementar 

1. CARVALHO, G.D. et al Prótese bucomaxilofacial. A Odontologia além da boca. ArchHealth Invest (2019) 
8(6):322-328 
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Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL 
V - REABILITAÇÃO 
BUCAL DO ADULTO 
E DO IDOSO                             

Carga horária 
total 180h 
 

Aplicar os fundamentos e conceitos da reabilitação oral, através 
de procedimentos clínicos restauradores que concorram para a 
promoção, prevenção e educação em saúde. As necessidades 
reabilitadoras do paciente adulto e idoso, serão atendidas por 
meio de próteses fixas unitárias, próteses parciais removíveis e 
próteses totais, além da possibilidade de procedimentos clínicos 
restauradores e cirúrgicos utilizando materiais e técnicas de 
interesse a execução das próteses.  
 

Competências 

Ao término do componente curricular o aluno deverá conhecer, aplicar e valorizar os princípios, métodos e 
técnicas empregados na confecção da Prótese Fixa, Prótese Parcial Removível e Prótese Total, sendo capaz de 
indicar o tratamento reabilitador, segundo as necessidades do paciente. 

Habilidades 

Ao final de cada semestre letivo o aluno devera ser capaz de aplicando o conhecimento, ter a compreensão e 
habilidades para: realizar exame clínico de indivíduos desdentados parciais, totais ou que tiveram grande 
perda de estrutura dental e demandem processos reabilitadores; diagnosticar e planejar as reabilitações 
bucais para estes pacientes, sejam elas  de caráter provisório, imediato ou definitivo, através do emprego das 
diversas próteses sobre dentes e suporte mucoso, tais como a prótese parcial fixa, prótese parcial removível e 
prótese total removível; realizar procedimentos de moldagens anatômicas (preliminar de estudo e de 
trabalho) e obter seus respectivos modelos, sejam eles anatômico ou funcional e tudo que norteia a sua 
confecção, nas próteses totais delimitar a área de suporte basal superior e inferior; confeccionar as moldeiras 
individuais; realizar as moldagens funcionais, o encaixotamento dos moldes. Ainda dentro das habilidades o 
aluno deverá dominar o uso da técnica e material para cada tipo de moldagem; realizar delineamento de 
modelos e confeccionar guias de transferência para preparos de boca com finalidade protética; realizar 
preparos dentários específicos para próteses fixas e próteses parciais removíveis; confeccionar planos de 
orientação; realizar registros intermaxilares com características inerentes a cada tipo de prótese, bem como a 
tomada de arco do paciente e a montagem de seus modelos em articulador semi-ajustável; realizar seleção 
de dentes artificiais; realizar o preenchimento adequado da guia para laboratório de prótese, contendo todas 
as informações necessárias de acordo com cada tipo de reabilitação;  realizar a prova de estruturas 
confeccionadas em laboratório, como armações metálicas, núcleos metálicos ou de preenchimento, coroas 
metalocerâmica, metal free ou resina;  realizar ajustes funcionais e estéticos; realizar a instalação, controle e 
orientações necessárias; realizar cimentações provisórias e definitivas em procedimentos de  prótese fixa. Nos 
casos indicados ser capaz de realizar reembasamentos e próteses totais imediatas. 
 

Conteúdo 

Os conteúdos serão descritos por área de conhecimento , mesmo que dentro da atividade clínica o paciente 
seja visto de forma integral, facilitando ao estudante o entendimento didático pedagógico e 
consequentemente o melhor aproveitamento da aprendizagem. 

Apesar do componente curricular ser eminentemente clínico, poderá sempre que necessário, o docente 
responsável pela atividade realizar revisões dos respectivos conteúdos. 

 

Prótese Fixa:  
1. Diagnóstico, planejamento e sequência clínica em Prótese Parcial Fixa ( PPF) 
2. Princípios e Preparos dentários totais ou parciais com finalidade protética 
3. Núcleos de preenchimento 
4. Coroas provisórias 
5. Moldagens em PPF e envio para laboratório  
6. Prova e ajustes clínicos das reabilitações indiretas   
7. Adesão e Cimentação em PPF 
8. Proservação da PPF. 

 

Prótese Parcial Removível: 
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1. Exame cínico; 

2. Modelo de estudo; 

3. Planejamento e desenho da PPR; 

4. Delineamento e guias de transferências 

5. Preparo da boca do tipo I e II; 

6. Moldagens anatômicas, 

7.  Confecção de modelo mestre; 

8. Prova e ajustes da armação metálica; 

9. Confeção da moldeira individual (para os casos de dentomucossuportadas) e plano de cera; 

10. Prova dos dentes, ajustes estético, funcionais; 

11. Moldagem funcional (casos dentomucossuportadas); 

12. Instalação e controles posteriores. 

 

Prótese Total: 
1.Exame clinico e radiográfico do indivíduo desdentado total   
2.Moldagem anatômica da área desdentada e confecção do modelo preliminar ou de estudo 
3.Moldeiras individuais ; moldagem funcional e confecção do modelo de trabalho ou funcional  
4.Obtenção das relações intermaxilares no indivíduo desdentado total 
5.Montagem dos modelos no articulador semi-ajustável 
6.Seleção dos dentes artificiais e da gengiva artificial 
7.Prova da dentadura em cera 
8.Instalação da prótese total, orientações sobre uso e conservação 
9. Prótese total imediata 

    10.Reembasamentos em prótese total. 
 

Metodologia 

As atividades serão trabalhadas clinicamente favorecendo a sedimentação dos conhecimentos prévios,  
utilizando os seguintes recursos: 

- Atividades clínicas com pacientes; 

- Revisão de conteúdos previamente ao atendimento dos pacientes, sempre que oportuno; 

- Metodologias ativas ( a exemplo de seminários, relatórios clínicos, portfólios reflexivos). 
 

Avaliação 

As avaliações de aprendizagem terão abordagem formativa e somativa. Serão realizadas através das seguintes 
participações: atividade(s) avaliativa(s) teórica(s); atividade(s) avaliativa(s) prática(s). 
A cada aula prática, o aluno será avaliado e receberá uma nota do docente, levando-se em consideração o seu 
desempenho nos itens: assiduidade; pontualidade; apresentação pessoal; planejamento; organização; 
conhecimento; qualidade do trabalho executado; relação pessoal com professores, funcionários e colegas. Ao 
final do semestre será obtida uma média de todas as práticas*. 
A nota final será obtida a partir da média aritmética obtida de 03 (três) notas: 

01 (em caso excepcional) ou 02 (com semestre regular)  avaliações teóricas* (0 a 10) e a nota referente a 
média das atividades práticas*(0 a 10) 

 

 

Bibliografia Básica 

PEGORARO, L.F. et al. Prótese fixa, base para planejamento ou reabilitação oral, Ed. Artes Medicas, São Paulo, 
2012. 
TURANO, J.C.; TURANO, L.M. e TURANO M.V. - Fundamentos de Prótese Total. Ed. Santos, 10ª ed., São Paulo, 
2018. 
VERGANI, C.E. et al. Reabilitação com prótese parcial removível convencional. Ed. Manole, 1ª ed. São Paulo, 
2021. 
 

Bibliografia Complementar 
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CARRERO, A.F.P.; GUERRA, C.M.F.; MORAES, S.L.D.; NETO, A. F. ; BASTOS, A.L.  Multidisciplinaridade na Saúde 
Bucal/ Relações Maxilomandibulares em Prótese Total 3ed. Editora RGO; Porto Alegre 2009, p. 09-16. 
CARREIRO, A.F.P.; BATISTA, A.U.D. Prótese Parcial Removível Contemporânea. 1ª ed.: SANTOS, 2014. 
TRINDADE, D. C. C. et al. Manual de planejamento e desenho da estrutura metálica em prótese parcial 
removível [recurso eletrônico] / Dúcia Caldas Cosme da Trindade, Isis de Araújo Ferreira Muniz, Débora e Silva 
Campos. - João Pessoa: Editora UFPB, 2021. 
 
Periódicos: 
Journal of Prosthodontic Research 
Brazilian Dental Journal 

 
 
 
  

http://lattes.cnpq.br/2176553519243926
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Disciplina Carga horária Ementa 

DTM - Disfunção 

Temporomandibular e 

Dor Orofacial 

Carga horária total  

(60h prática 

clínica) 

Apontar conhecimentos básicos para o diagnóstico, 
conduta e controle das Disfunções 
Temporomandibulares (DTMs) e Dores Orofaciais que 
acometem o segmento do sistema mastigatório e 
estruturas adjacentes. 

Competências 

Expressar saberes conceituais, etiológicos, fisiológicos, diagnósticos, classificatórios e conduta 

terapêutica de Disfunções Temporomandibulares (DTM) de origem muscular, articular e das Dores 

Orofaciais e suas condutas terapêuticas. 

Habilidades 

Diagnosticar e tratar as doenças mais prevalentes, responsáveis por gerar sinais e sintomas de difícil 

diagnóstico no segmento orofacial. 

Conteúdo 

- Conceito e classificação de Dor. 

- Conceito e classificação das Disfunções Temporomandibulares. 

- Diagnóstico das Disfunções Temporomandibulares. 

- Mialgias mastigatórias agudas e crônicas. 

- Disfunções da Articulação Temporomandibular. 

- Artralgias Temporomandibulares. 

- Classificação e Diagnóstico das Dores Orofaciais. 

- Dores Neuropáticas. 

- Odontalgias não odontogênicas. 

- Cefaleias no segmento orofacial. 

Metodologia 

As atividades clínicas constarão de atendimento à população com acompanhamento aos discentes 

dos casos clínicos através de seminários, estudos dirigidos e de metodologias ativas como 

Aprendizagem Baseada em Projetos e Aprendizagem Baseada em Problemas, que conjuguem e 

fomentem os saberes com a aplicação nas atividades de prática clínica. Recursos audiovisuais poderão 

ser utilizados. 

Avaliação 

As notas das atividades formativas serão obtidas por meio da realização das atividades, dos 

seminários propostos e da entrega das respostas dos documentos avaliativos. 

Bibliografia Básica 
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CONTI P. DTM- Disfunções Temporomandibulares e Dores Orofaciais. 1
a
 ed.: Dental Press, 2021.  

GROSSMANN, E. Algias craniofaciais - Diagnóstico e tratamento. 1
a
 ed.: Editora dos editores, 2019. 

MOORE, KL; DALLEY  AF; AGUR, AMF. Anatomia orientada para a clínica. 8
a 

ed.:Guanabara Koogan, 
2018. 
S Q E RA, JTT; TE  E RA,  J.  ores orofaciais: diagnós co e tratamento. 1

a
 ed.: ARTES  É  CAS, 

2012. 

OKESON, JP. Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. 8
a
 ed.: ELSEVIER, 2021.  

Bibliografia Complementar 

SANTOS, AJ; Guedes F. Ocusão, dores orofaciais crônicas e sono.2
a
 ed.:Quintessence, 2020. 

SIQUEIRA, JTT. Bruxismo: o curioso hábito de ranger os dentes. 1
a
 ed.: Tota, 2016.  

TENREIRO M, SANTOS F.Terapia manual nas Disfunções da ATM.2
a
 ed.:Rubio, 2018. 

Revista Dor - Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

PROJETO DE 
PESQUISA I 

Total- 15 horas/aula 
Teórica-15horas 

Introdução aos diversos princípios 
metodológicos da pesquisa, para 
elaboração e construção do Pré Projeto 
do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Competências 

Conhecer, identificar, descrever, aplicar e executar na prática da pesquisa, os princípios de 
Metodologia da Pesquisa Científica que possibilitem a construção do trabalho final de curso - Projeto 
- e do próprio Trabalho de Conclusão de Curso. 

Habilidades 

Correlacionar, aplicar e executar na prática da pesquisa científica respaldada no referencial teórico, 
um projeto de pesquisa revisional, de campo, laboratorial, estudo de caso ou uma pesquisa clínica. 
Refletir e diferenciar as diversas metodologias, bem como internalizar a necessidade da prática de 
uma Odontologia baseada em evidências científicas.  

Conteúdo  

Apresentação da disciplina, plano do componente curricular e contrato pedagógico; 
A importância da pesquisa para a Universidade e Sociedade; 
Os Conceitos de Pesquisa Científica segundo cada matriz conceitual; 
Elementos constitutivos de uma pesquisa; 
Comitê de Ética em Pesquisa; 
Plataforma Brasil 
Delimitação do tema a ser pesquisado; 
Escolha dos objetivos da pesquisa; 
Escolha da metodologia a ser adotada; 
Bancos de dados para pesquisa; 
Elaboração do cronograma; 
Elaboração do Sumário 
Normas da ABNT; 
Elaboração da lista de referências 
Projeto entregue. 

Metodologia 

Os conteúdos serão trabalhados através de aulas com exposições dialogadas e seminários.  

Avaliação  

 Os alunos serão avaliados processualmente. Cada aula ministrada os alunos trarão na aula seguinte 
um resumo sobre o que foi visto anteriormente e serão avaliados pontualmente ao final do 
semestre com a entrega do Projeto.                                                                   
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Bibliografia Básica 

FONTENELLES, Mauro José et al. Metodologia da Pesquisa Científica.Disponível em: 
<https;//cienciassaude.medicina.ufg.br/up/150/o/Anexo_C8_NONAME.pdf>. Acesso em 
30/03/2022. 
SOUZA, Marcela Tavares. Revisão Integrativa: O que é e como fazer. Einstein, n 8, (1 Pt 1), 102-106, 
2010. 
KALBERGER, Joan. Revisão de Estudos Clínicos: Um guia para o Comitê de Ética. Hong Kong, 2010. 
Disponível em: 
<httpps://WWW.pfizer.com/sites/defaut/files/research_clinical_trials/ethics_committee_guide_por
tuguese.pdf>. Acesso em 30/03/2022. 
  

Bibliografia Complementar 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Cientifica. 9. 
Atualização, São Paulo: Atlas, 2021. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Cientifico. 9. 
Atualização, São Paulo: Atlas, 2021. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.  Técnicas de Pesquisa. 9. Atualização, São 
Paulo9: Atlas, 2021. 
 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL 
VI - ATENÇÃO À 
SAÚDE BUCAL DA 
CRIANÇA II (0 a 6 
anos) 

90 horas 
(30h seminários 
clínicos e 60h de 
prática clínica) 

Dispõe sobre o estudo e o aperfeiçoamento da prática dos 
princípios, conceitos, técnicas e métodos diagnósticos, 
terapêuticos, preventivos e curativos das manifestações 
patológicas do sistema estomatognático infantil, desenvolvendo 
as habilidades do aprendizado teórico com ênfase na prática 
clínica odontopediátrica e ortodôntica. 

Competências 

1. Conhecer os fundamentos básicos diagnóstico dos principais agravos à saúde bucal do paciente infantil; 
2. Compreender estratégias de prevenção e controle, bem como alternativas disponíveis de tratamento para 
as principais doenças bucais; 
3. Reconhecer as técnicas de manejo do comportamento de pacientes nesta faixa etária. 

Habilidades 

1. Atuar na educação, prevenção e recuperação de saúde bucal em crianças; 
2. Reabilitar morfológica e funcionalmente a cavidade bucal de pacientes infantis; 
3. Ser capaz de indicar e planejar e realizar o tratamento ortodôntico preventivo e interceptador. 
4. Colocar em prática os conhecimentos teóricos, e clínicos adquiridos nas Disciplinas de Odontopediatria e 
Ortodontia. 

Conteúdo 

Atendimento clínico de pacientes infantis, com a realização de anamnese, exames, documentação, 
diagnóstico, planejamento e execução do tratamento odontológico em Odontopediatria e Ortodontia com 
ênfase aos procedimentos preventivos, interceptadores e curativos de menor complexidade. 
- Desenvolvimento psicológico infantil: abordagem da criança no atendimento odontológico 
- Exame, diagnóstico e plano de tratamento. 
- Erupção e rizólise dos dentes decíduos. 
- Radiologia aplicada ao paciente infantil 
- Hábitos bucais em crianças e adolescentes 
- Estomatites da criança e do adolescente 
- Traumatismos dentários 
- Anestesia em Odontopediatria 
- Cárie: etiologia, diagnóstico e tratamento 
- Terapia pulpar em Odontopediatria 
- Cirurgia em Odontopediatria 
- Terapêutica medicamentosa para o paciente infantil 
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- Diagnóstico, planejamento e tratamento de maloclusões nas dentaduras decídua e mista. 

Metodologia 

As atividades serão desenvolvidas através da demonstração e atuação clínica em pacientes infantis. 
Também serão realizados seminários de casos clínicos, discussão da prática clínica baseada em evidência 
científica, além de atividades assíncronas, como o estudo de artigos científicos. 

Avaliação 

1. O método avaliativo contará com a participação da equipe de professores, onde três domínios serão 
observados, a saber: 1) psicomotor; 2) cognitivo;3) afetivo 
2. Nas avaliações das atividades clínicas serão considerados itens como: pontualidade, iniciativa, zelo pelo 
material e ambiente, normas de biossegurança, domínio do conteúdo teórico-prático, relacionamento. 
3. As maneiras de se portar em um ambiente Clínico, seja na apresentação visual, seja na forma de se dirigir 
ao corpo docente, pacientes, colegas, funcionários administrativos serão observados e, avaliados pela equipe 
de professores responsáveis pela clínica, diariamente. 
4. Os docentes bem como os alunos terão oportunidade de ajustarem questões técnicas e comportamentais, 
devendo o professor acompanhar e informar ao aluno sobre seu desempenho. 
5. O aluno a cada clinica receberá um conceito ou nota do professor que o acompanhou nas atividades. Para 
tanto, deverá o aluno comunicar ao docente o início, o durante e o término do procedimento, antes 
planejado. 
6. Tanto o aluno operador, como o auxiliar serão avaliados nos seguintes critérios: material completo, 
biossegurança, prontuário completo, radiografias e organização do box. 
7. Além as avaliações clínicas /práticas diárias das clínicas, o aluno terá duas avaliações teóricas. 
8. Ao final do semestre essas notas ou conceitos práticos serão somados e divididos pelo número de clínicas, 
e o aluno obterá a média das atividades práticas. Esta deverá ser somada às medias das avaliações teóricas, 
obtendo o aluno a média final. 
9. Será realizada uma média ponderada onde a avaliação teórica tem peso 6 e a prática tem peso 4 

Bibliografia Básica 

FERREIRA, F. V. Ortodontia _ diagnóstico e planejamento clinico. 8ª ed. São Paulo. Artes Médicas. 2021. 
SCARPARO A. Odontopediatria: Bases Teóricas para uma Prática Clínica de Excelência. 1.ed. São Paulo: 
Manole LTDA, 2020. 544p.  
SILVA FILHO, O. G. da, GARIB, D.G. LARA, T.S. Ortodontia Interceptiva – Protocolos em duas fases. 1ed, São 
Paulo, Editora Artes Médicas Ltda, 2013 XIMENES, M. Práticas Clínicas em Odontopediatria. 1 ed. São Paulo: 
Santos, 2020. 288 p. FERREIRA, F. V. Ortodontia _ diagnóstico e planejamento clinico. 8ª ed. São Paulo. Artes 
Médicas. 2021. 

Bibliografia Complementar 

GUEDES-PINTO AC. Odontopediatria. 9 ed. São Paulo: Santos, 2016. 832 p. 
MAIA,L.C.;PRIMO,L.G.OdontologiaIntegradanaInfância.SãoPaulo.LivrariaSantos Editora Ltda,2012. 
KRAMER PF, FELDENS CA. Traumatismos na dentição decídua: prevenção, diagnóstico e tratamento. 2. ed. São 
Paulo: Santos, 2013. 336p. 
MAIA,L.C.;PRIMO,L.G.OdontologiaIntegradanaInfância.SãoPaulo.LivrariaSantos Editora Ltda,2012. 
Periódico:Brazilian Oral Research (BOR), Oral health & preventive dentistry 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

ESTÁGIO 
PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO V 
 

Carga horária 
total 60h 
(60h prática) 

Este componente visa estabelecer o raciocínio do estágio na 
atenção básica do SUS, com o apoio profissional dos preceptores 
dos campos de estágio, supervisionado pelos docentes da 
instituição. 

Competências 

Entender a rotina da prática clínica na atenção básica do SUS. 

Habilidades 

Conhecer os instrumentos necessários à efetivação da atuação da Saúde Bucal no âmbito da atenção primária 
do SUS; Compreender o conjunto de princípios e recomendações elaborados para facilitar a tomada de 
decisão nesse nível de atenção. 

Conteúdo 
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 Redes e serviços de assistência à saúde bucal na atenção primária. Protocolos, instrumentos e sistemas de 
referência e contrarreferência. 

Metodologia 

O componente curricular será cursado nos serviços de atenção básica do SUS. 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados a partir dos relatórios de estágio. 

Bibliografia Básica 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde 
bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,  
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018.  350 p. : il.  

Bibliografia Complementar 

1. ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAÚDE DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. LINHA DE CUIDADO DE SAÚDE BUCAL. 2019. 
disponível em: https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/atencao-
basica/linha-de-cuidado-ab-aps/linha-de-cuidado-saude-bucal/16356-linha-de-cuidado-de-saude-bucal-
2019/file  
 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
CURRICULAR DE 
EXTENSÃO V (SAÚDE 
COLETIVA V) 
 
 

Carga horária 
total 60h 
 

A priorização da Saúde Bucal pelo Ministério da Saúde 
materializou o “BRAS   SORR  E TE”, que tem promovido a 
ampliação do acesso aos serviços de Atenção Básica em Saúde 
Bucal, principalmente por meio das equipes de Saúde Bucal na 
estratégia Saúde da Família, e de Atenção Especializada em 
Saúde Bucal, especialmente através da implantação dos Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO), pautando-se pela busca 
da efetivação da integralidade na atenção à saúde.  
Os Centros de Especialidades Odontológicas são serviços de 
atenção secundária devendo se constituir em unidades de 
referência para a Atenção Básica, integrados ao processo de 
planejamento loco-regional que devem ofertar, minimamente, 
as especialidades de periodontia, endodontia, pacientes com 
necessidades especiais, diagnóstico bucal e cirurgia oral menor, 
são classificados em função dos seus recursos físico-estruturais 
em três tipos. 

Competências 

Instrumentalizar a prática clínica e de gestão relativas às principais especialidades odontológicas. 

Habilidades 

Identificar as redes, os serviços e as especialidades integrantes da atenção secundária à saúde bucal; 
Conhecer os instrumentos necessários à efetivação da atuação da Saúde Bucal no âmbito da atenção 
secundária do SUS; Compreender o conjunto de princípios e recomendações elaborados para facilitar a 
tomada de decisão nesse nível de atenção. 

Conteúdo 

 Redes e serviços de assistência à saúde bucal na atenção secundária. Protocolos, instrumentos e sistemas de 
referência e contrarreferência. 

Metodologia 
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O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
debates competitivos, gameficação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A parte prática do componente envolverá a realização de vivências junto aos Centros de Especialidades 
Odontológicas. 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através da aplicação de exercícios e respeitará os 
seguintes critérios:  

● Participação ativa nos debates síncronos; (3,0 pontos) 
● Participação colaborativa nos encontros assíncronos; (3,0 pontos) 
● Produção de conteúdo relacionado aos encontros no formato a ser escolhido (vídeo, podcast, blog, etc) 

(4,0 pontos). 

Ainda, serão aplicadas duas avaliações formativas (AV1 e AV2), relacionadas ao conteúdo ministrado no 

componente curricular. Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. A média do somatório de cada 

exercício (ME) comporá uma nota que será somada à nota de cada avaliação. A nota final (NF) do estudante 

será resultante será obtida através da equação: 

NF= (ME + AV1 +AV2)/3 

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota final NF > 7 (sete). 

Bibliografia Básica 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A 
saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde,  Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.  350 p. : il.  

Bibliografia Complementar 

1. GÓES, Paulo Sávio Angeiras de et al. Avaliação da atenção secundária em saúde bucal: uma 
investigação nos centros de especialidades do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 28, p. s81-s89, 
2012. 

2. ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIADE ESTADO DA SAÚDE SUPERINTENDÊNCIADE 
PLANEJAMENTO EM SAÚDE DIRETORIADE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. LINHA DE CUIDADO DE 
SAÚDE BUCAL. 2019. disponível em: 
https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/atencao-basica/linha-de-
cuidado-ab-aps/linha-de-cuidado-saude-bucal/16356-linha-de-cuidado-de-saude-bucal-2019/file  

 

https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/atencao-basica/linha-de-cuidado-ab-aps/linha-de-cuidado-saude-bucal/16356-linha-de-cuidado-de-saude-bucal-2019/file
https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/atencao-basica/linha-de-cuidado-ab-aps/linha-de-cuidado-saude-bucal/16356-linha-de-cuidado-de-saude-bucal-2019/file
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9º PERÍODO 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

DISCIPLINA 
CURRICULAR DE 
EXTENSÃO VI 
(SAÚDE COLETIVA 
VI) 
 

Carga horária 
total 60h 
 

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 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 venha a produzir conhecimento, 
responsabilização e autonomia em cada usuário.  As ações de 
saúde bucal, antes restritas a atenção básica, vem sendo 
ampliadas para garantir a integralidade do cuidado, 
incorporando ao SUS as ações de atenção à saúde nos níveis 
secundário através dos CEOs e terciário com a implantação da 
Odontologia hospitalar.  

Competências 

Instrumentalizar a prática clínica e de gestão relativas às principais abordagens odontológicas na atenção 
terciária. 

Habilidades 

Identificar as redes, os serviços e as especialidades integrantes da atenção terciária à saúde bucal; Conhecer 
os instrumentos necessários à efetivação da atuação da Saúde Bucal no âmbito da atenção terciária do SUS; 
Compreender o conjunto de princípios e recomendações elaborados para facilitar a tomada de decisão nesse 
nível de atenção. 

Conteúdo 

 Redes e serviços de assistência à saúde bucal na atenção terciária. Protocolos, instrumentos e sistemas de 
referência e contrarreferência. 

Metodologia 

O componente curricular será ministrado utilizando-se recursos de fóruns temáticos, grupos de discussão, 
debates competitivos, gameficação, apresentação e discussão de filmes e casos práticos, nos quais os 
conteúdos podem ser trabalhados mais dinamicamente, estimulando o senso crítico e científico dos 
estudantes. Os conceitos serão desenvolvidos através da metodologia construtivista, o que significa envolver 
os alunos em vivências práticas que possibilitem partir de seus conhecimentos, elaborar e associar conceitos e 
retornar às atividades com aplicação dos conhecimentos estruturados cientificamente. 

A parte prática do componente envolverá a realização de vivências junto a equipes de saúde bucal com 
atuação hospitalar. 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados de forma processual através da aplicação de exercícios e respeitará os 
seguintes critérios:  

● Participação ativa nos debates síncronos; (3,0 pontos) 
● Participação colaborativa nos encontros assíncronos; (3,0 pontos) 
● Produção de conteúdo relacionado aos encontros no formato a ser escolhido (vídeo, podcast, blog, etc) 

(4,0 pontos). 

Ainda, serão aplicadas duas avaliações formativas (AV1 e AV2), relacionadas ao conteúdo ministrado no 

componente curricular. Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. A média do somatório de cada 

exercício (ME) comporá uma nota que será somada à nota de cada avaliação. A nota final (NF) do estudante 

será resultante será obtida através da equação: 
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NF= (ME + AV1 +AV2)/3 

Serão considerados aprovados os estudantes que obtiverem nota final NF > 7 (sete). 

Bibliografia Básica 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  A 
saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde,  Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.  350 p. : il.  
 

2. Cayetano  H, Carrer FC,  abriel  ,  ar ns FC, Pucca Jr.  A. Polí ca  acional de Saúde Bucal 
Brasileira  Brasil Sorridente):  m resgate da história, aprendizados e futuro. Univ Odontol. 2019 ene-
jun; 38(80). https://doi.org/10.11144/Javeriana.uo38-80.pnsb 

Bibliografia Complementar 

Revista Ciência & Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
Impressa ISSN 1413-8123 | Online ISSN 1678-4561 

 
 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CIRURGIA E 
TRAUMATOLOGIA 
BMF III – 
HOSPITALAR 

Carga horária 
total: 45h 
(15h teoria e 30h 
prática clínica) 

Dispõe sobre o estudo e a aplicação dos princípios, conceitos, 
técnicas e métodos no planejamento e técnicas cirúrgicas 
aplicadas em cirurgia e traumatologia BMF no tratamento de 
pacientes atendidos em ambiente hospitalar. Treinamento em 
procedimentos relacionados com o atendimento hospitalar 
como urgências e emergências, preparo pré-operatório e 
evolução pós-operatória. 

Competências 

Proporcionar ao aluno a compreensão da importância do diagnóstico e tratamento traumatologia e das 
cirurgias em caráter hospitalar, bem como, inteirá-lo dos recursos e meios de diagnóstico e tratamento das 
cirurgias de pacientes. 

Apresentar aos alunos: 
1.  Os princípios gerais da Cirurgia BMF em ambiente hospitalar. 
2. Os princípios do diagnóstico no trauma e deformidades faciais 
3. As principais técnicas cirúrgicas maxilo-faciais. 
4. Os princípios da Cirurgia Ortognática e ATM. 
5. Os princípios gerais e éticos que regem o exercício da CTBMF. 

 

Habilidades 

Ao término do curso da disciplina, os alunos deverão ser capazes de: 
 

1. descrever e explicar os princípios éticos relacionados à CTBMF 
2. entender e ser capaz de realizar avaliação pré-operatória 
3. entender e ser capaz de descrever o princípio do atendimento ao paciente politraumatizado 
4. entender e ser capaz de descrever o princípio do atendimento ao paciente com deformidade facial 

entender e ser capaz de descrever o princípio do atendimento ao paciente com tumores na região buco-
maxilo-facial 

Conteúdo 

 

1.INTRODUÇÃO A CTBMF (APRESENTAÇÃO HUOC) 

2.  SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO TRAUMA (ATLS) 

3. FISSURAS LABIO-PALATAIS  

4.CIRURGIA ORTOGNÁTICA 

5. LESÕES TRAUMÁTICAS DOS TECIDOS MOLES  

6.LESÕES TRAUMÁTICAS DA ATM E DESORDENS CRANIOMANDIBULARES 
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7.TUMORES I  
 
8. HARMONIZAÇÃO FACIAL 

 
 

 

 
9.DIAGNÓSTICO NO TRAUMA CTBMF 

10. MEIOS DE TRATAMENTO APLICADOS EM TRAUMATOLOGIA 

11. FRATURA DO TERÇO MÉDIO DA FACE  

12.FRATURAS DO COMPLEXO ZIGOMÁTICO-ORBITÁRIO  

13.FRATURA DE MANDIBULA  

14.TRAUMATISMO FACIAL EM CRIANÇAS 

15.TUMORES E SUBSTITUIÇÃO  

16. COMPORTAMENOS BIOÉTICOS  
 

Metodologia 
 

Ensino presencial: aulas teóricas, discussão de artigos científicos, e atividades práticas laboratoriais de 
pacientes internos e operados, na eletiva e urgência (plantões). 

Avaliação 

 
- Prova Teórica e prática de múltiplas escolhas e/ou questões dissertativas. 
- Apresentação de Seminários e artigo em formato de publicação (trabalhos em grupos)  

Bibliografia Básica 

 
1. Ehrenfeld M, Manson P, Prein J. Principles of internal fixation of the craniomaxillofacial skeleton. Trauma 

and orthognatic surgery. AO Foundation, Switzerland: Thieme. 2012. 
2. Fonseca RJ., Marciani RD, Turvey T. Oral and maxillofacial surgery. Vol. I, II, III. Elsevier Saunders. 2nd ed., 

2009. 
3. Hupp JR,Tucker MR, Ellis E. Contemporary oral and maxillofacial surgery. Elsevier, 6th ed., 2014. 

 
Recomendada: 
Artigos Científicos. 
Periódico:  
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

CLÍNICA INTEGRAL 
VII – ATENÇÃO 
AMPLIADA À SAÚDE 
BUCAL 

180H 
(150h prática 
clínica e 30h 
seminários 
clínicos) 

Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica, com vistas ao 
conhecimento e à compreensão da abordagem e atendimento 
ao indivíduo que necessita de promoção e atenção à saúde 
bucal. Desenvolver habilidades e competências, com apropriada 
autocrítica, para a aplicação dos princípios técnico-científicos do 
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atendimento clínico e laboratorial. Capacitar o aluno ao 
atendimento e atenção humanizada clínico-ambulatorial de 
pessoas com necessidades odontológicas. Desenvolver e 
exercitar atitudes e comportamentos que reflitam a consciência 
social, a ética e a cidadania e que promovam a inclusão. 

Competências 

Examinar os pacientes dentro de uma concepção holística, indicando as opções terapêuticas baseadas na 
melhor evidência clínica disponível para o atendimento/atenção clínico-ambulatorial de pessoas com 
necessidades de atenção odontológica. 

Habilidades 

Saber realizar os tratamentos indicados nos planos de tratamentos dos pacientes atendidos, com apropriada 
autocrítica, adotando os princípios técnico-científicos adequados, respeitando os princípios da ética e 
bioética. 

Conteúdo 

Acolhimento e humanização em saúde – Ética Profissional – Bioética – Atendimento clínico nas seguintes 
especialidades: Cirurgia oral menor; Dentística; Endodontia; Periodontia; Prótese Parcial Removível; Prótese 
Fixa; Prótese Total – Odontohebiatria – Odontologia para Pacientes Especiais. 

Metodologia 

Prática clínica ambulatorial e seminário clinico. 

   Avaliação 

A avaliação será realizada por meio de uma nota prática-clínica (1ª nota), correspondente a média aritmética 
das notas de avaliação prática de todos os professores e de uma nota teórica (2ª nota), correspondente a 
média aritmética das notas de avaliação dos seminários clínicos de todos os professores. A média será a soma 
da 1ª nota com a 2ª nota e dividida por 2 (dois), se nota for igual ou superior a 7 (sete inteiros) o aluno será 
considerado aprovado por média. 
 

Bibliografia Básica 

FAHL Jr., N.; RITTER, A.V. Facetas Em Resina Composta - Técnica Direta-indireta. São Paulo: Editora Napoleão. 
2020. 296p. 
PAZ, E.S. L.; BURGOS, M.E.A. et al. Rotinas de Biossegurança em Odontologia. Ponta Grossa: Atena, 2021. 
 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, EDUARDO DIAS. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

BARATIERI, LN; MONTEIRO JR, S. Odontologia Restauradora – Fundamentos & Técnicas. São Paulo: Santos, 
2010. 

CALDAS JR, A.F.; MACHIAVELLI, J. L. Atenção e cuidado da saúde bucal da pessoa com deficiência: 
Protocolos, diretrizes e condutas para Cirurgiões-Dentistas. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013. 

CAWSON, R. A.; BINNIE, W. H.; VESON, J. W. Atlas Colorido de Enfermidades da Boca e Correlações Clínicas e 
Patológicas. São Paulo: Artes Médicas, 1997. 

CIMÕES, RJS; GUSMÃO, ES; D, D. Manual prático para cirurgia periodontal e periimplantar. São Paulo: 
Napoleão, 2013. 
 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ESTÁGIO 
PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO VI 

Carga horária 
total= 210h 
(210h prática) 

O componente Estágio Profissional Supervisionado VI visa 
introduzir o aluno no campo de atuação da atenção secundária. 
Dessa forma, os alunos atuarão nos Centros de Especialidades 
Odontológicas - CEO e nas Unidades de Prontoatendimento - 
UPA. 

Competências 
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Conhecer a prática clínica na atenção secundária. 

Habilidades 

Identificar as redes, os serviços e as especialidades integrantes da atenção secundária à saúde bucal; 
Conhecer os instrumentos necessários à efetivação da atuação da Saúde Bucal no âmbito da atenção 
secundária do SUS; Compreender o conjunto de princípios e recomendações elaborados para facilitar a 
tomada de decisão nesse nível de atenção. 

Conteúdo 

 Redes e serviços de assistência à saúde bucal na atenção secundária. Protocolos, instrumentos e sistemas de 
referência e contrarreferência nas diversas especialidades. 

Metodologia 

O componente curricular será de atuação no nível secundário nos seguintes locais: 

 Centros de Especialidades Odontológicas – CEO. 

 Unidades de Pronto Atendimento – UPA. 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados a partir dos relatórios de estágio. 

Bibliografia Básica 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  A saúde 
bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,  
Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.  350 p. : il.  
2. Cayetano  H, Carrer FC,  abriel  ,  ar ns FC, Pucca Jr.  A. Polí ca  acional de Saúde Bucal Brasileira 
 Brasil Sorridente):  m resgate da história, aprendizados e futuro. Univ Odontol. 2019 ene-jun; 38(80). 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.uo38-80.pnsb 

Bibliografia Complementar 

 

 
 

 
10º PERÍODO 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

 
CLÍNICA INTEGRAL 
VIII – 
PROPEDÊUTICA 
CLÍNICA III 

120h 
(90h prática 
clínica e 
30h seminários 
clínicos ) 

Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica, com vistas ao 
conhecimento e à compreensão da abordagem e atendimento 
ao indivíduo que necessita de atenção especial. Desenvolver 
habilidades e competências, com apropriada autocrítica, para a 
aplicação dos princípios técnico-científicos do atendimento 
clínico e laboratorial dos pacientes com necessidades especiais. 
Capacitar o aluno a correlacionar as manifestações bucais com 
o estado geral do paciente, com o objetivo de aplicar os 
conhecimentos teóricos adquiridos no atendimento 
ambulatorial de pacientes com doenças infecto-contagiosas, 
doenças onco-hematológicas, doenças hepáticas e doenças 
sistêmicas crônicas.  

Competências 

Examinar os pacientes dentro de uma concepção holística, indicando as opções terapêuticas baseadas na 
melhor evidência clínica disponível para o atendimento/atenção clínico-ambulatorial de pessoas portadoras 
de doenças sistêmicas crônicas, hepáticas, infecto-contagiosas ou onco-hematológicas, com necessidades 
de atenção odontológica. 
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Habilidades 

Saber realizar os tratamentos indicados nos planos de tratamentos individualizados com base na condição 
sistêmica dos pacientes atendidos, com apropriada autocrítica, adotando os princípios técnico-científicos 
adequados, respeitando os princípios da ética e bioética. 

Conteúdo 

 
• Introdução ao estudo da odontologia para pacientes com necessidades especiais; 
• Pacientes com doenças infecto-contagiosas (HIV , COVID); 
• Pacientes oncológicos; 
• Pacientes com doenças hematológicas; 
• Pacientes com doenças hepáticas; 
• Pacientes com doenças sistêmicas crônicas: 

- Diabetes tipo II, cardiopatias, hipertensão arterial. 
 

Metodologia 

Prática clínica ambulatorial e seminários clínicos. 

   Avaliação 

A avaliação será realizada por meio da apresentação de um caso clínico  (1ª nota) e de uma avaliação  
teórica (2ª nota). A média será a soma da 1ª nota com a 2ª nota e dividida por 2 (dois); se a nota for igual 
ou superior a 7 (sete inteiros) o aluno será considerado aprovado por média. 

Bibliografia Básica 

 BEZINELLI, L. M.; CORREA, L.; EDUARDO, F. P. Odontologia na Oncologia - Série Terapias de Suporte em 

Oncologia - Um Cuidado Centrado no Paciente. Rio de Janeiro: Atheneu. 2019. 136p. 

 PAZ, E.S. L.; BURGOS, M.E.A. et al. Rotinas de Biossegurança em Odontologia. Ponta Grossa: Atena, 

2021. 

 SANTOS, L.L.; TEIXEIRA, L. M. Oncologia Oral. 4ª. ed. Lisboa :Lidel, 2017. 232p. 

Bibliografia Complementar 

• ANDRADE, EDUARDO DIAS. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 
2013. 

• CALDAS JR, A.F.; MACHIAVELLI, J. L. Atenção e cuidado da saúde bucal da pessoa com deficiência: 
Introdução ao estudo. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013. 

• SANTOS, P.S.S. et al. Manifestações Orais em Pacientes Portadores da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (SIDA/Aids): Uma Revisão Atualizada. Prática Hospitalar. v.85, p. 24-31, 2013. 

•  SANTOS, P.S.S.; SOARES, L.A.V. Medicina Bucal – A Prática na Odontologia Hospitalar. Santos, 2013. 

•  Sociedade Brasileira de Cardiologia. 7a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia. 2016. 

 
Periódico: 

 Oncology 
 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

PROJETO DE 
PESQUISA II 

Total - 30h 
Teórica - 30h 

Acompanhamento da continuação e conclusão do 
Trabalho de Conclusão de Curso iniciado no Componente 
Curricular de Projeto de Pesquisa I 

Competências 

Concluir a partir do Projeto de Pesquisa I e defender o Trabalho de Conclusão de Curso 

Habilidades 

Defender e ser aprovado o Trabalho de Conclusão de Curso mediante apresentação oral a uma banca 
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composta pelo orientador e dois professores do corpo docente da FOP/UPE 

Conteúdo  

Apresentação da disciplina, plano do componente curricular e contrato pedagógico; 
Reunião para as orientações de defesa do TCC; 
Apresentação da documentação necessária para defesa do TCC; 
Entrega da Carta Convite a banca examinadora; 
Acompanhamento semanal do andamento do TCC; 
Defesas de TCC; 
Correções sugeridas pela banca examinadora; 
Entrega final do TCC. 

Estratégias de Ensino 

Os conteúdos serão trabalhados através de reuniões semanais com aulas presenciais para discussão e 
esclarecimentos de duvidas a respeito do produto didático construído. 

Avaliação da Aprendizagem 

 Os alunos serão avaliados mediante apresentação oral e escrita do Trabalho de Conclusão de Curso para 
uma banca examinadora composta pelo Orientador e dois professores do corpo docente da FOP/UPE ou um 
docente da FOP e outro de Instituição indicada pelo orientador. O aluno deverá para ser aprovado tirar 
como nota mínima 7.0 e o máximo de 10                                                                   

Bibliografia Básica 

 

Não se aplica. 
 

Bibliografia Complementar 

Não se aplica. 
 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL II 

CH Total - 15 h 
Teoria - 15 h 

Dispõe sobre o estudo e a aplicação de conceitos, princípios e 
técnicas de importância no exercício profissional da Odontologia. 

Competências 

O estudante deverá ser capaz de estabelecer um planejamento de sua futura vida profissional com base nos 
princípios de administração, marketing, responsabilidade civil e humanização do atendimento odontológico. 

Habilidades 

O estudante deverá ser capaz de desenvolver a curiosidade, o interesse, a concentração, a análise e a crítica 
dos elementos estruturadores da prática odontológica, mediante as capacidades de Síntese , Sistematização e 
Ordenação Lógica. 

Conteúdo 

1. Mercado de trabalho em Odontologia (2 h) 
2. Noções de Administração aplicadas à Odontologia (2 h) 
3. Noções de Empreendedorismo aplicadas à Odontologia (2 h) 
4. Ergonomia 4 - organização e método do atendimento clínico (2 h) 
5. Montagem do consultório 1 (2 h) 
6. Montagem do consultório 2 (2 h) 
7. Relacionamento paciente/familiares/profissional na Odontologia (1 h) 
8. Responsabilidade civil  e Odontologia (2 h) 

Metodologia 

Todo processo pedagógico do componente baseia-se no desenvolvimento e consolidação das dimensões 

formadoras abaixo citadas, cujas estratégias de intervenção são a aula expositiva magistral, o estudo de 

textos, o aconselhamento virtual, a oferta de textos para-odontológicos que remetam à compreensão do 

componente curricular. 

1. Científica: Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica do aluno, com vistas ao conhecimento e à 

compreensão da orientação profissional como uma ferramenta para o sucesso profissional; 

2. Técnica: Desenvolver habilidades e competências, com apropriada autocrítica, para a aplicação dos 
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princípios técnico-científicos da orientação profissional; 

3. Ético-moral: Desenvolver e exercitar atitudes e comportamentos que reflitam a consciência social, a 

ética e a cidadania; e 

4. Prospectiva: Contribuir para a formação de um profissional apto a interagir com a sociedade e a 

classe odontológica, com perfil de liderança, sensibilidade social e competência técnico-científica. 

Avaliação 

1. Serão realizadas duas provas, de caráter individual, sobre os seguintes assuntos: do programa teórico de 
OP.  
1ª prova: assuntos 1 a 4 
2ª prova: assuntos 5 a 8 
 
2. Será realizada ainda uma tarefa programada (TP), em grupo, sobre um dos seguintes temas:  
2.1 Desafios do mercado de trabalho em Odontologia 
2.2 O dentista e as exigências estéticas do paciente  
2.3 A necessidade do marketing e o exercício profissional da Odontologia - questões éticas 
3. A turma deverá constituir grupos de trabalho integrados por cinco (5) estudantes, no máximo, cujos nomes 
dos integrantes deverão ser informados ao Regente de Orientação Profissional até o dia ... 
 

Bibliografia Básica 

1. CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA Fundamentos clínicos e burocráticos em 
Odontologia. 2017 Disponível em https://www.crosc.org.br/arquivos_pdf/livro_versao_online.pdf 
2. SILVA, K.N.; ALMEIDA, T.R. Planejamento estratégico de marketing em consultórios odontológicos. 2017 
Disponível em http://www.itpacporto.com.br/arquivos/biblioteca/1583252453.pdf 
3. ORTH, C. Gestão clínica e do atendimento na Odontologia. 2018, Liv. Editora Santos, 288 p. 

Bibliografia Complementar 

1. KRIEGER, L. et al Ergonomia e biossegurança em Odontologia. Série ABENO, Artes Médicas ,2013 
2. RODRIGUES, F.L. Hospitalidade e humanização no atendimento odontológico. Ed. Novas Edições 
Acadêmicas, 2017 
3. YUI, K.C.K et al Princípios de Ergonomia aplicados à Clínica Odontológica. IN: Odontologia operatória 
moderna. Livros didáticos de Odontologia Contemporânea. Springer, Cham., 2019 (p. 43-76) 
4. OLIVEIRA, Q. et al Ergonomia da prática odontológica. Journal of Oral Investigations, 6(1): 15-28, 2017 

 
 

Disciplina Carga horária Ementa 

ESTÁGIO 
PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO 
VII 

Carga horária 
total= 300h 
(300h prática) 

O componente Estágio Profissional Supervisionado VII visa 
introduzir o aluno no campo de atuação da atenção terciária. 
Dessa forma, os alunos atuarão nos hospitais da UPE. 

Competências 

Conhecer a prática clínica na atenção terciária. 

Habilidades 

Identificar as redes, os serviços e as especialidades integrantes da atenção terciária à saúde bucal; Conhecer 
os instrumentos necessários à efetivação da atuação da Saúde Bucal no âmbito da atenção terciária do SUS; 
Compreender o conjunto de princípios e recomendações elaborados para facilitar a tomada de decisão nesse 
nível de atenção. 

Conteúdo 

 Redes e serviços de assistência à saúde bucal na atenção terciária. Protocolos, instrumentos e sistemas de 
referência e contrarreferência. 

Metodologia 

https://www.crosc.org.br/arquivos_pdf/livro_versao_online.pdf
http://www.itpacporto.com.br/arquivos/biblioteca/1583252453.pdf
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O componente curricular será de atuação no nível terciário nos seguintes locais: 

 Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

 Hospital da Restauração 

 Centro de Saúde Amaury de Medeiros 

 Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco 

Avaliação 

Os estudantes serão avaliados a partir dos relatórios de estágio. 

Bibliografia Básica 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  A 
saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde,  Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.  350 p. : il.  
 

2. Cayetano  H, Carrer FC,  abriel  ,  ar ns FC, Pucca Jr.  A. Polí ca  acional de Saúde Bucal 
Brasileira  Brasil Sorridente):  m resgate da história, aprendizados e futuro. Univ Odontol. 2019 ene-
jun; 38(80). https://doi.org/10.11144/Javeriana.uo38-80.pnsb 

Bibliografia Complementar 

 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS (ISOLADAS) 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

SAÚDE E 
ESPIRITUALIDADE 
NO CUIDADO AO 
PACIENTE  

Carga horária 
total: 15h 
(15h teoria) 

O componente tem como objetivo proporcionar aos seus 
membros envolvidos, conhecimentos gerais e específicos acerca 
da interação entre saúde, ciência e espiritualidade, abordando 
evidências científicas e sua implicação na saúde dos pacientes e 
cuidadores a partir de uma visão integral do ser humano.  Este 
componente tem caráter optativo. 
 

Competências 

A introdução da espiritualidade na saúde visa desenvolver habilidades para o cuidado integral ao paciente, 
levando em consideração sua dimensão espiritual, e proporcionar a melhoria da qualidade de vida, bem-estar 
físico e mental, além de contribuir para o enfrentamento de doenças não só dos pacientes, mas de toda a 
equipe de saúde. 

Habilidades 

Ao término da disciplina os discentes deverão estar habilitados e aptos a distinguir espiritualidade e religião, 
além de compreender, baseado em dados históricos e científicos, o papel que a espiritualidade exerce no 
processo da doença, do tratamento, Na evolução, Na cura e No prognóstico, buscando atitudes que visem a 
humanização e qualidade de vida e oferecendo ferramentas que auxiliem no enfrentamento de seus medos e 
conflitos. 

Conteúdo 

 
1. A saúde integral 
2. Espiritualidade, saúde e cuidado 
3. Anamnese espiritual 
4. A espiritualidade no atendimento Odontológico 
5. A espiritualidade no contexto dos profissionais da saúde 
6. A espiritualidade como um recurso nocuidado entre os profissionais da saúde. 
7. Tratamentos complementares. 
8. Acolhimento e humanização na saúde. 

Metodologia 
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- Aulas expositivo- dialogadas 
- Apresentação de trabalhos, artigos científicos individual ou em duplas/pequenos grupos. 
-Discussão em grupo 
-Elaboração de textos 
-Palestras com convidados especialistas e áreas afins. 

Avaliação 

- Seminários com apresentação e discussão dos artigos pelas duplas sobre temas propostos;  
- Envolvimento, compromisso, disponibilidade, integração, solidariedade dentre outras habilidades de 
interação social. 
- Auto-avaliação 

Bibliografia Básica 

- ARAGÃO SANTOS, I.L.A.; ASFORA, K.K. Humanização e acolhimento na prática clínica odontológica 
comobase para o controle da ansiedade e medo paciente/ profissional: revisão da literatura. Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco, Camaragibe, 2020. 
- CRUZ, Gabriel Schimitt da et al. Atendimento humanizado por meio da espiritualidade na odontologia: um 
projeto pioneiro: humanizedcareandspirituality in dentistry: a pioneeringproject. Rever, São Paulo, v. 20, n. 2, 
p. 181-192, ago. 2020. Semestral.       
- HAROLD G; KOENING M.D. Espiritualidade no cuidado com o paciente. Por quê, como, quando e o quê. São 
Paulo, Editora FE, 2005.  
- SILVA, A.F et all. Uma Nova Medicina para um Novo Milênio: a Humanização do Ensino Médico. AME – 
BRASIL. 2017. 
 
 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, J.S.; ASFORA, K.K.  Espiritualidade e anamnese espiritual como base para uma odontologia 
cuidadora: revisão da literatura. Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Camaragibe, 2018 
TEIXEIRA , et all.Espiritualidade e qualidade de vida. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
VASCONCELOS, E.M. Espiritualidade no Trabalho em saúde. São Paulo .Hucitec, 2006. 
JORDÁN, A.P.,et al. Espiritualidade e Formação nos Programas deResidência em Saúde de uma Cidade no 
NordesteBrasileiro. Revista brasileira de educação médica43 (3) : 82-90; 2019. 
 

 
Disciplina Carga horária Ementa 

FITOTERAPIA NA 
ODONTOLOGIA 

Carga horária 
total : 15h 
(15h teoria) 

O componente fornecerá os primeiros subsídios para o 
desenvolvimento do aluno no campo da Fitoterapia. Para isso, 
serão ministradas aulas teóricas, conforme a filosofia da 
Disciplina.  

Competências 

Ao término do componente curricular, o aluno deverá conhecer, aplicar e valorizar o emprego da fitoterapia, 
sendo capaz de indicá-la para algumas condições relacionadas ao tratamento odontológico, conforme as 
necessidades do paciente. 

Habilidades 

Quanto ao conhecimento e compreensão, ao término do programa o aluno deverá ser capaz de:  
Conceituar fitoterapia e descrever a sua importância; conhecer e descrever aplicações da fitoterapia em 
algumas condições relacionadas a Odontologia; conhecer os princípios ativos (fitoquímicos) dos fitoterápicos 
mais comumente empregados na odontologia; descrever algumas formas de aplicação dos fitoterápicos 
antimicrobianos (antibacterianos e antifúngicos) mais comumente empregados na odontologia; descrever a 
aplicação dos fitoterápicos ansiolíticos que podem ser aplicados na redução da ansiedade pré-operatória; 
descrever as contra-indicações de fitoterápicos mais utilizados, em especial para pacientes gestantes e idosos. 
 
Nível de habilidades: Aplicando o conhecimento e a compreensão o aluno deverá ser capaz de:  
Aplicar o uso da fitoterapia em condições de ordem odontológica e sistêmica que podem ter repercussão 
bucal; realizar exposições sobre fitoterápicos; orientar pacientes no emprego de fitoterápicos com finalidade 
odontológica; diferenciar a atividade farmacológica e o emprego de alguns fitoterápicos; indicar o emprego 
de fitoterápicos com a finalidade de reduzir a ansiedade pré-operatória;    
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Quanto as atitudes: o aluno será avaliado quanto a: assiduidade; pontualidade; responsabilidade; 
apresentação pessoal; organização; relação pessoal com professores, funcionários e colegas. 

Conteúdo 

 

 Introdução a Fitoterapia 

 Potenciais aplicações da Fitoterapia na Odontologia 

 Fitoterápicos com ação antibacteriana e possíveis aplicações 

 Fitoterápicos com ação antifúngica e possíveis aplicações 

 Fitoterápicos na cicatrização tecidual 

 Fitoterápicos e sua aplicação na redução da ansiedade e controle da dor 

 Contra-indicações e cuidados na aplicação de fitoterápicos 
 

Metodologia 

O conteúdo programático do componente curricular será abordado através de aulas expositivas. Poderão ser 
utilizadas metodologias ativas; poderão ser aplicadas ainda ferramentas digitais como o Google Classroom e 
Google meet, bem como ferramentas interativas como o Jamboard e o Trello.  
 

Avaliação 

As avaliações de aprendizagem terão abordagem formativa e somativa, por meio de atividades avaliativas 
teórica e expositiva. 
Também será considerado o seu desempenho nos itens: assiduidade; pontualidade; apresentação pessoal; 
planejamento; organização; conhecimento; relação pessoal com professores, funcionários e colegas.  
A nota do componente será obtida a partir da média aritmética obtida de 01 (uma) avaliação teórica e 
01(uma) avaliação expositiva. 
 

Bibliografia Básica 

CAVALCANTE, R. As plantas na Odontologia: um guia prático. Rio Branco: Expressão, 2008. 
PEREIRA M.D.S.V., et al. Plantas medicinais na odontologia: potencial antimicrobiano. João Pessoa, EDUFPB, 
2010. 

Bibliografia Complementar 

 
BUENO, C. R. E. Contemporary Use of Plant Extracts in Dentistry: Scientific Evidence for Phytotherapy and 
Ethnopharmacology. Estados Unidos, Nova Science Publishers., 2020. 
 
Phytotherapy Research. 

 

Disciplina Carga horária Ementa 

LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 
 

30h Estudo da Língua e Linguagem abordando os gêneros textuais 
de circulação social e acadêmica bem como o emprego de 
vocabulário de acordo com a coerência e a coesão solicitadas 
pelo gênero textual voltado para a prática de leitura e análise 
de textos. 

Competências 

Desenvolver habilidades de produção de leitura e produção de textos. 

Habilidades 

Saber desenvolver um texto científico de acordo com as normas gramaticais. 

Conteúdo 

Apresentação da disciplina e plano de curso. Linguagem, texto e discurso; O trabalho com a produção de 
leitura; O trabalho com a produção de textos; A escrita do texto acadêmico. A linguagem acadêmica e a 
linguagem profissional. 

Bibliografia Básica: 

ANTUNES, Irandé C. Lutar com as palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 
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BLINKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Contexto, 2016. 
KOCH, I. G. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 23a edição. São Paulo: Cortez, 1989. 
GOMES, H. S. Análise de texto: teoria e prática. 11 ed. São Paulo: Atual, 2009. 
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 6. ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999. 
KOCH. O texto e construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2013.  
KÖCHE, V.S. Leitura e produção textual: gêneros textuais do argumentar. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 
PERIÓDICO: Revista Brasileira de Educação. 

Disciplina Carga horária Ementa 

LIBRAS 30h 
 

Estudo dos fundamentos da língua brasileira de sinais (LIBRAS), 
e dos processos de desenvolvimento histórico, das 
particularidades associadas às necessidades educativas 
especiais do indivíduo surdo, seu meio de comunicação e 
processos de aquisição da linguagem. Apresentação de 
estratégias de intervenção pedagógica.  

Competências 

Desenvolvimento das habilidades necessárias para a aquisição de LIBRAS. 

Habilidades 

Saber utilizar os conteúdos de Libras no sentido de reflexão do profissional. 

Conteúdo 

Apresentação da disciplina e plano de curso. Considerações históricas e gerais sobre a língua de sinais; 
Linguagem de sinais alfabeto; sinais básicos frases prontas de interesse para a Odontologia; Expressões: 
Facial, Corporal e Mímica. 

Bibliografia Básica: 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A.C. Novo Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileira. Volume I (A a L). São Paulo: EDUSP, 2009. 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Editora Parábola, 2014. 
MOURA, Débora Rodrigues. Libras e Leitura de Língua Portuguesa para surdos.  Ed. 1ª, Paraná, APPRIS, 2015 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 3 de 28 de setembro de 2017. Consolidação das 
normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Brasília; 2017.  
FELIPE, T; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em Contexto: Curso Básico. 5. Ed. Rev. Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Especial. Brasília, 2004. 
FERNANDES, E.  Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
PEREIRA, C.B.; IGUMA, A. Saúde em Libras: Vocabulário Ilustrado – Apoio ao atendimento ao paciente surdo. 
São Paulo: Aurea Editora, 2010. 
QUADROS, R. M., KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 
PERIÓDICO: Revista Brasileira de Educação Especial. 
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Disciplina Carga horária Ementa 

ODONTOLOGIA 
PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA  

Carga horária 
total: 15h 
(15h teoria) 
 
Disciplina 
Optativa. 

Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica dos alunos, com 
vistas ao conhecimento e à compreensão da abordagem e 
atendimento à pessoa com deficiência. Desenvolver habilidades 
e competências, com apropriada autocrítica, para a aplicação 
dos princípios técnico-científicos do atendimento à pessoa com 
deficiência. Capacitar o aluno no atendimento/atenção clínico-
ambulatorial de pessoas com deficiência. Desenvolver e exercitar 
atitudes e comportamentos que reflitam a consciência social, a 
ética e a cidadania. 

Competências 

Conhecer e reconhecer as principais necessidades de tratamento odontológico para pessoas com deficiência. 

Habilidades 

Saber indicar as principais formas de abordagem às pessoas com deficiência. Saber elaborar um plano de 
tratamento singular para cada situação clínica abordada. 

Conteúdo 

1. Estudo da Pessoa com Deficiência 
1.1 Terminologias e conceitos 
1.2 Classificação das deficiências 
1.3 Epidemiologia 
2. Políticas de Inclusão 
3. Principais Deficiências e Síndromes de Interesse Odontológico 
4. Abordagem Psicológica à Pessoa com Deficiência 
5. Prontuário Odontológico, anamnese, exames físico e complementares 
5.1 A anamnese do paciente e da família do deficiente 
5.2 Protocolo de exame clínico 
5.3 Exame físico 
5.4 Exames complementares 
5.5 Plano de tratamento da pessoa com deficiência 
6. Diretrizes clínicas para a atenção e o cuidado da pessoa com deficiência 
6.1 Posicionamento do paciente na cadeira odontológica 
6.2 Estabilização física 
6.3 Sedação medicamentosa consciente em clínica odontológica 
7. Protocolos de Atendimento a pacientes com: 
7.1 Doenças Psicossomáticas 
7.2 Paralisia Cerebral 
7.3 Deficiência Intelectual 
7.4 Síndromes (Down; Pierre Robin; Prader Willi e Leisch Nihan) 

Metodologia 

A disciplina será constituída por atividades didáticas síncronas e assíncronas, planejadas, ofertadas e 
realizadas por meio da utilização de ferramentas de tecnologias de informação e comunicação (TIC), 
utilizando-se de ambiente virtual de aprendizagem como mídia principal, complementando com artigos em 
PDF, audiovisual, webconferências, chats e grupos de discussão. As atividades síncronas (65%) serão 
realizadas por intermédio do G Suite/UPE e a ferramenta para ministrar o conteúdo teórico será a Google 
Meet, projetando-se slides e estimulando-se a participação dos alunos nas apresentações de casos clínicos 
para fomentar a relação teoria X prática. As atividades assíncronas (35%) servirão para ampliar o aprendizado 
dos assuntos através da leitura de artigos, onde os alunos serão convidados a elaborar resenhas críticas. 
Nesse momento assíncrono, cada professor da disciplina ficará responsável por um grupo de alunos para 
discussão, esclarecimentos de dúvidas e correção das resenhas. Destaca-se que haverá um rodízio de alunos 
para que um mesmo grupo não fique somente com um professor. O contato do grupo com o professor se 
dará pelo Classroom (em sala aberta para a disciplina) e/ou por WhatsApp (definição conjunta com os 
alunos). 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados levando em consideração à presença e participação nas aulas e pelas resenhas 
solicitadas nas aulas de artigos publicados na literatura nacional e internacional. 
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Bibliografia Básica 

BAEDER, Fernando Martins. Guia Odontológico Prático para Atendimento do Paciente de Alta Complexidade. 
1ª Ed. São Paulo: Editora Napoleão, 2021. 180 p. 
MAREGA, Tatiane; GONÇALVES, Alcides Ricardo; ROMAGHOLO, Fernanda Urbini. Odontologia Especial. São 
Paulo: Santos Editora, 2018. 416 p. 
VARELLIS, Maria Lucia Zarvos. O paciente com necessidades especiais na odontologia: manual prático. 3. ed. 
São Paulo: Santos Editora, 2017. 441 p. 

Bibliografia Complementar 

CALDAS JR, A.F.; MACHIAVELLI, J. L. Atenção e cuidado da saúde bucal da pessoa com deficiência: Introdução 
ao estudo. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013. 
CALDAS JR, A.F.; MACHIAVELLI, J. L. Atenção e cuidado da saúde bucalda pessoa com deficiência: Protocolos, 
diretrizes e condutas para Cirurgiões-Dentistas. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013. 
 
Periódico: 
Special Care in Dentistry 
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Disciplina Carga 
horária 

Ementa 

TÓPICOS ESPECIAIS DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL 

APLICADOS AO 
CIRURGIÃO-DENTISTA 

15 h 
(Teórica) 

 
Estudo de tópicos especiais de elementos doutrinários e 
normativos da responsabilidade civil aplicada ao Cirurgião-
Dentista com ênfase na análise jurisprudencial de casos 
concretos. 
 

Competências 

Compreender tópicos especiais de elementos doutrinários e normativos da responsabilidade civil aplicada ao 
Cirurgião-Dentista a partir da análise jurisprudencial de casos concretos. 

Habilidades 

Estimular a análise crítica e saber identificar no cotidiano do exercício profissional da Odontologia quais são 
os pontos colidentes com os preceitos legais, que ensejem a responsabilização profissional, permitindo a 
adoção de condutas que possibilitem o exercício pleno e legal da Odontologia, dentro dos preceitos da 
responsabilidade profissional e do ordenamento jurídico pátrio. 
 

Conteúdo 

Apresentação e introdução do componente curricular, discussão do plano de ensino, cronograma, sistema 
avaliativo e bibliografia disponível sobretudo e preferencialmente no acervo físico/virtual da Biblioteca 
(FOP/UPE). Responsabilidade civil. Histórico. Conceito. Classificação. Responsabilidade civil aplicada ao 
Cirurgião-Dentista. Pontos críticos da responsabilidade civil profissional que impedem até mesmo a proteção 
securitária. Análise jurisprudencial de casos concretos. 
 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do conteúdo acadêmico desse plano de ensino, este Componente Curricular 
empregará a  utilização de aulas remotas, que poderão ser viabilizadas através de qualquer um de seus 
formatos: síncrono e/ou assíncrono (com apoio de vídeo-aulas, seminários, vivências/dramatizações 
cenográficas do tipo júri simulado ou apresentação simulada de casos, estudos dirigidos, por exemplo); 
realizadas através de plataformas de ensino remoto institucionalmente disponibilizadas pela Universidade de 
Pernambuco, como o Google Classroom ou o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/Moodle), com auxílio 
de ferramentas / aplicativos / programas virtuais de aulas, podendo haver o envio de conteúdo / atividades 
acadêmicas, através do e-mail institucional (@upe.br) do corpo discente. Devido à própria natureza evolutiva 
do processo educacional, esta Ementa poderá sofrer adaptações e modificações ao longo do tempo, sempre 
com a finalidade pública de melhor atender ao processo de ensino-aprendizagem e à formação dos recursos 
humanos em favor da sociedade. Modificações também poderão acontecer por motivos de natureza 
acadêmica, institucional, relacionados com os corpos discente e docente, caso fortuito e força maior e, se 
vierem a ocorrer, as adaptações serão comunicadas. 

Avaliação 

O processo de avaliação da aprendizagem englobará quaisquer das possibilidades de avaliações classificadas 
como sendo do tipo formativa e/ou somativa e/ou contínua, devidamente definidas pelo Componente 
Curricular e, para tanto, poderá se utilizar das seguintes avaliações, tendo-se apenas como exemplos: provas, 
pré e pós-testes, seminários, apresentação de casos, vivências/dramatizações cenográficas do tipo júri 
simulado ou apresentação simulada de casos, relatórios, estudos dirigidos, não se excluindo qualquer outra 
possibilidade institucional de meio avaliativo. Independentemente do número de avaliações a ser realizada ao 
longo do período letivo, ao final, elas serão agrupadas em 02 (duas) notas ou 03 (três) notas, cujas médias 
aritméticas serão registradas dentro dos critérios permitidos pelo Sistema SIGA-UPE. 

Bibliografia Básica 

1. COSTA, S. S.; CAMPOS, S. M. N. Odontologia Legal no Século XXI: Identificação humana; Perícia médico-

odontológica; Documentação legal; Responsabilidade Civil. 1ª Ed. Editora Novas Edições Acadêmicas, 2018. 

2. GONÇALVES CR. Responsabilidade Civil. (20th edição). São Paulo: Editora Saraiva; 2021. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555592931 /. Acesso em: 08 jun. 2022. 

3. MORAES MCBD, GUEDES GSDC. Responsabilidade Civil de Profissionais Liberais. São Paulo: Grupo GEN; 

2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/ #/books/9788530972394/. Acesso em: 08 

jun. 2022. 
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Bibliografia Complementar 

1. DARUGE, E.; DARUGE Jr, E.; FRANCESQUINI Jr, L. Tratado de Odontologia Legal e Deontologia. 1ª Ed. São 

Paulo: Editora Santos. Grupo GEN, 2016. 874 páginas. 

 

Periódico: Revista Brasileira de Odontologia Legal – RBOL.  
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DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
 

3º período 
 

 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª 
O.Profissional I (T) / O.Profissional I (T) / 

Farmacologia (T) / Farmacologia (T) 
Microbiologia (T) / Pato.Geral (T) 

Farmacologia (T) 

3ª Microbiologia - A /EV-B 
O. Legal (T) / O. Legal (T) 

DCEXT S. Coletiva 2 - A / S. Coletiva I – B 

4ª 
Odont Rest I -A / Bioestatística -B 

Odont Rest I – B / Bioestatística – A 
Microbiologia –B / EV-A 

5ª 
Met. Científica (T) / Met. Científica (T) 

Farmacologia (T) / Farmacologia (T) 
Pato. Geral-A /EV-B 

6ª 
Biolestatística (T) / Esc.Oclusão I (T) / 

DCEXT S. Coletiva 2 (T) 
Pato. Geral- B / EV-A 

Sab   

 
 

4º período 
 

 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª 
Odont Rest II (T) / Periodontia (T) / 

Periodontia (T) / Patologia I (T) 
 

Anestesiologia (T) / DCEXT Saúde Col 3. 
(T)/ DCEXT Saúde Col 3. (T) / Radiologia I 

(T) 

3ª Dentística I - A / Estomatologia I – B Dentística I – B / EV-A 

4ª Patologia I – A / Radiologia I – B 
Dentística I (T) / Estomatologia I (T) / 

Estomatologia I(T) 

5ª 
Radiologia I – A / Patologia I – B 

Estomatologia I – A. 
Terapêutica (T) / Terapêutica (T) / EV - AB 

6ª 
Odont Rest II - A / Periodontia – B 
Odont Rest II – B / Periodontia – A 

EPS 2 – A/B 

Sab   

 
 
 

5º PERÍODO 
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 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª 
Patologia II (T) / Radiologia II (T) / 
Dentística II (T) / Cir BucoDent (T) 

Patologia II –B / Radiologia II - B 
Patologia II –A / Radiologia II - A 

3ª EPS 3 – B / Bioética A EPS 3 – A / Bioética A 

4ª Endodontia – A / Clí.Integral I – B Clí.Integral I – A/ Endodontia – B 

5ª Clí.Integral I – A / Dentística II - B Dentística II – A / Clí.Integral I – B 

6ª 
O. Profissional II/ O. Profissional II / 

Endodontia (T) / Endodontia (T) 
DCEXT S. Col 4 – A / B 

Sab   

 
 

6º PERÍODO 
 

 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª 
Clí. Integral II-A / 

Mat. Dentários II - B/ EV- B 
Mat. Dentários II – A / 
EV-A /  Clí. Integral II-B 

3ª Clí. Integral II-A / EV- B EV-A / Clí. Integral II-B 

4ª Ortodontia –A / O. Legal II – B O. Legal II – A / Ortodontia –B 

5ª Clí. Integral II - A / Cirurgia B.Dental - B Cirurgia B.Dental –A/ Clí. Integral II-B 

6ª 
Emergência (T) / Mat.Dentários II (T) 

/Odontopediatria (T) / Odontopediatria (T) 
Emergência (T) / Ortodontia (T) / O. Legal 

(T) 

Sab   

 
 
 
 
 
 
 
 

7º PERIODO 
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 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª Clí. Integral III – A / P. Fixa -B P. Fixa –A / Clí. Integral III –B 

3ª Clí. Integral IV-A / PPR-B PPR –A  / Clí. Integral IV-B 

4ª Cirurgia (T) / P. Fixa (T) Clí. Integral IV-A / Clí. Integral III –B 

5ª Clí. Integral IV – A / P.Total- B P. Total –A / Clí. Integral IV –B 

6ª Clí. Integral III – A  EV-AB 

Sab   

 
 

8º PERÍODO 
 

 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª EPS 5 – A / PBMF – B Clí Integral V – A / EPS 5 – B 

3ª EPS 5 – B / PBMF – A EPS 5 – A / EV-B 

4ª EV- A / Clí Integral V – B EPS-A / Clí Integral V – A 

5ª Clí Integral V - A / DCEXT S. Col 5 – B Clí Integral V – B / DCEXT S. Col 5 – A 

6ª Clí Integral V – B / EV-A 
Estomatologia II (T) / Estomatologia II (T) 

/ PP I (T) / PP I (T) 

Sab   
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9º PERÍODO 
 

 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª 
DCEXT S. Col 6 – A  

 
Clí. Integral VII – A / DCEXT S. Col 5 – B 

3ª CTBMF (T) / CTBMF (T)  Clí. Integral VII – A / EPS 6 – B 

4ª EPS 6 – AB EPS 6 – A / Clí. Integral VII - B 

5ª 
Clí. Integral VII – A / EPS 6 – B 

 
Clí. Integral VII – B / EPS 6 – A 

 

6ª Clí. Integral VII – B / EPS 6 – A EV-AB 

Sab   

 
 
 
 

10º PERÍODO 
 

 MANHÃ TARDE 

DIA DISCIPLINAS DISCIPLINAS 

2ª EPS 7 – AB EPS 7 – AB 

3ª 
Clí Int VIII – A 

EPS 7 – B 
Clí Int VIII – B 

EPS 7 – A 

4ª 
Clí Int VIII – B 

EPS IV-A 
Clí Int VIII – A 

EPS 7 – B 

5ª 
Clí Int VIII – A 

EPS 7 – B 
Clí Int VIII – B 

EPS 7 – A 

6ª PP II-AB EPS IV-AB 

Sab   
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ANEXO 1 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO / FOP-UPE 

 
 
 

O presente Regulamento objetiva normatizar e 

instruir acerca das atividades a serem 

desenvolvidas na elaboração, apresentação e 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), a ser apresentado pelos estudantes de 

graduação da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Pernambuco, para fins de 

obtenção do grau de Cirurgião-Dentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE, 2022 
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Título I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), entendido como produto 
resultante do processo de integração das competências (conhecimentos 
habilidades e atitudes) desenvolvidas através dos componentes curriculares 
Metodologia Científica, Bioestatística, Bioética, Projeto de Pesquisa I e II, além de 
ser parte integrante obrigatória do Componente Curricular Projeto de Pesquisa II 
cuja carga horária está definida no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 
Bacharelado em Odontologia da Universidade de Pernambuco campus 
metropolitano obedecerá aos seguintes princípios: 
 
a) Investigação como método de conhecimento e de ensino-aprendizagem;  

b) Integração entre teoria e prática na produção do conhecimento; e  

c) Produção do conhecimento como prática social historicamente situada.  

 
§ 1º Considera-se o estudante apto a iniciar o desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso, aquele que estiver regularmente matriculado no componente 
curricular Projeto de Pesquisa I, além de haver integralizado no mínimo 75% dos 
demais componentes curriculares do curso. 
§ 2º Considera-se estudante apto para defesa aquele que estiver regularmente 
matriculado e cumprido os requisitos do componente curricular Projeto de 
Pesquisa I e II, além de ter cumprido todas as exigências do presente 
regulamento. 
 
Art. 2º  O TCC será operacionalizado através do Componente Curricular Projeto 
de Pesquisa I e II que apresenta um referencial teórico que possibilitará 
habilidades e competências para elaboração do projeto, execução e apresentação 
do trabalho final, devidamente normatizado de acordo com a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas vigentes (ABNT). 
 
Art. 3º São condições obrigatórias para o desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso ter o tema do projeto e um orientador definidos, com 
anuência previamente demonstrada em documento padrão, Termo de 
Compromisso (Anexo I), entregue ao coordenador do componente Curricular 
Projeto de Pesquisa I e II.  
 

Título II 
DA NATUREZA 

 
Art. 4º O TCC será um trabalho individual do estudante finalizado sob a forma de 
um produto em qualquer um dos pilares que compõem a formação discente, a 
saber: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, independente de sua natureza 
(p.ex. trabalhos de campo, laboratorial, descritivo e documental ou bibliográfico, 
soluções inovadoras como aplicativos, patentes e congêneres). 
 
 

Titulo III 
DOS PROFESSORES ORIENTADORES 
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Art. 5º O TCC resultará, obrigatoriamente, da orientação de um professor do 
quadro permanente do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade de 
Odontologia Campus Metropolitano da Universidade de Pernambuco.  
A coorientação dos TCCs poderá ser feita, preferencialmente, de acordo a 
seguinte ordem de prioridade: 1 - Docentes do quadro permanente da 
Universidade de Pernambuco; 2 - Discentes da Pós-graduação stricto sensu ou do 
pós-doutorado da FOP; 3 - Discentes da Pós-graduação stricto sensu ou do pós-
doutorado de outras unidades da UPE; 4 - Docentes de outra Instituição de Ensino 
Superior devidamente reconhecida ou 5 - Profissional de nível superior vinculado à 
Instituição Pública. Estes dois últimos desde que aprovado pela coordenação do 
componente curricular Projeto de Pesquisa I. 
 
Parágrafo único: É vedada a orientação dos TCCs aos docentes em vias de 
afastamento, quando não houver tempo hábil para finalização do processo. 
 
Art. 6º Cada docente só poderá orientar até 06 (seis) estudantes simultâneos de 
TCC, sendo 03 (três) no Projeto de Pesquisa I e 3 (três) no Projeto de Pesquisa II. 
 
Art. 7º O professor orientador poderá interromper a orientação até no máximo 90 
(noventa) dias anteriores ao prazo estipulado para a entrega do TCC concluído, 
devendo para isso informar por escrito à coordenação do componente curricular 
Projeto de Pesquisa II a sua decisão, através do Termo de Liberação (Anexo II).  
 
§ 1º Na efetivação do previsto no parágrafo anterior, o estudante terá até 10 (dez) 
dias para informar à coordenação do componente curricular Projeto de Pesquisa II 
o nome de seu novo orientador, entregando novo Termo de Compromisso 
devidamente assinado. 
 
§ 2º A substituição do(a) orientador(a) só será permitida mediante entrega da 
documentação prevista nos parágrafos anteriores e ciência da coordenação do 
componente curricular Projeto de Pesquisa II. 
 
Art. 8º  Cabe ao professor(a) orientador(a): 
 

I. Indicar o coorientador do TCC quando necessário, da área de 

conhecimento complementar à sua; 

II. Participar das reuniões convocadas pela coordenação do componente 

curricular Projeto de Pesquisa II; 

III. Orientar o discente na forma de encontros presenciais ou virtuais, a critério 

da equipe de pesquisa. 

IV. Zelar pela observância dos princípios éticos envolvidos na produção 

cientifica independente de sua natureza; 

V. Definir e informar ao coordenador do Componente Curricular Projeto de 

Pesquisa II os avaliadores Titulares e Suplentes, para os trabalhos sob sua 

orientação, em observância do Art. 10º deste regulamento; 

VI. Participar das defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso sob sua 

orientação; 
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VII. Informar ao suplente em um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) 

horas antes da defesa da impossibilidade de participação do membro titular, 

informação essa que deverá ser compartilhada com o(a) orientado(a) e 

coordenação do Componente Curricular Projeto de Pesquisa II; 

VIII. Orientar e autorizar, depois da defesa, a reprodução da versão final para 

depósito no Repositório Institucional e, 

IX. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 
 

Titulo IV 
DOS ESTUDANTES 

 
Art. 9º Cabe ao estudante no cumprimento do TCC: 
 

I. Elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso sob orientação do(a) professor(a) 

orientador(a); 

II. Cumprir o calendário de elaboração do TCC, divulgado pela coordenação do 

Componente Curricular Projeto de Pesquisa II; 

III. Responsabilizar-se pela entrega do Termo de Compromisso assinado pelo(a) 

orientador(a) à coordenação do Componente Curricular Projeto de Pesquisa II, 

dentro do prazo determinado no calendário do Componente Curricular; 

IV. Elaborar em conjunto com o(a) orientador(a) um cronograma de trabalho para 

o desenvolvimento do TCC;  

V. Frequentar as reuniões propostas no cronograma de trabalho que trata a 

alínea IV deste artigo; 

VI. Entregar à coordenação do TCC no 8º período do Curso o protocolo de 

pesquisa e no 10º período o relatório final do trabalho, ambos nas datas 

estipuladas no cronograma do Componente Curricular divulgado pela 

coordenação, os quais subsidiarão as notas da disciplina para os respectivos 

períodos; 

VII. A entrega do projeto à coordenação do TCC deverá vir acompanhada, quando 

necessário, do comprovante do seu envio à Plataforma Brasil para as devidas 

tramitações no Comitê de Ética. 

VIII. Caso as exigências referidas no parágrafo VI deste artigo não sejam 

cumpridas, o(a) aluno(a) será considerado reprovado no Componente 

Curricular do período ao qual está vinculado; 

IX. Entregar à coordenação, nas datas estipuladas, 01(uma) versão impressa e 

uma versão digital (por e-mail) do TCC para a defesa; 

X. Comparecer para a defesa do seu TCC em dia, local e hora determinados pela 

coordenação do Componente Curricular, conforme cronograma estabelecido 

para as defesas, com antecedência mínima de 15 minutos, se for presencial. 

Sendo online, caberá ao aluno e orientador enviar o link à coordenação 

previamente. 

XI. Proceder, depois da defesa, a correção do trabalho submetendo-o a(o) 

orientador(a) a quem caberá autorizar o envio da versão final para depósito 
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online; e 

XII.  Cumprir este Regulamento. 

 
Parágrafo Único: Ao estudante é reservado o direito de trocar de orientador(a), 
até no máximo 90 (noventa) dias da entrega do TCC concluído, desde que sejam 
justificadas, por escrito, as razões da permuta, devidamente encaminhadas à 
coordenação, a quem caberá cientificar a(o) orientador(a). 
 
 

Titulo V 
DA AVALIAÇÃO E BANCA EXAMINADORA DO TCC 

 
Art. 10º  A avaliação final do TCC tomará por base os resultados da apresentação 
escrita e defesa oral do trabalho diante de uma banca examinadora. 
 
Parágrafo Único: Os membros da banca examinadora deverão receber o trabalho 
a ser analisado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, que 
antecedam a data da defesa do TCC. 
 
Art. 11º A Banca Examinadora será constituída por 03 (três) membros titulares e 
01 (um) membro suplente. 
 
Art. 12º Compete a(o) orientador(a), escutando o orientado(a), a escolha dos 
membros da banca examinadora do TCC, podendo essa escolha recair: 
 
a) preferencialmente, sobre professores no efetivo exercício das atividades 

docentes na FOP/UPE; 

b) secundariamente, sobre estudantes de cursos de pós-graduação da FOP/UPE 

em nível de doutorado; admitindo-se a participação de alunos de mestrado 

desde que o tema a ser defendido tenha vinculação com a área objeto de seu 

curso e não exista, na Instituição, doutorado na referida área; e,  

c) excepcionalmente, sobre professores de outros Cursos da UPE e Instituições 

de Ensino Superior, devendo a coordenação do TCC ser informada sobre essa 

participação.  

 
Art. 13º O(A) orientador(a) do TCC presidirá a banca examinadora. Na sua 
impossibilidade de presença, a presidência será passada a(o) coorientador(a), se 
houver, em sequência ao membro examinador de maior titulação acadêmica e, em 
caso de empate, aquele com maior tempo de magistério e em persistindo o 
empate o de maior idade. 
 
§  1º Os suplentes receberão previamente versão digital do TCC para leitura e 

análise.  

§ 2° O suplente deverá ser informado até 72 (setenta e duas) horas antes da 

defesa, quando da impossibilidade de participação do membro titular, informação 

essa, de responsabilidade do(a) orientador(a), encaminhada imediatamente por 

escrito e compartilhada com o(a) orientado(a) e coordenação do TCC.  
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Art. 14º A nota do TCC será obtida através da média das notas dos 
examinadores, a qual poderá variar de 0 (zero) a 10 (dez), de acordo com o Art. 
180 e seus parágrafos do Regimento da UPE. 
 
Parágrafo Único: Os trabalhos escritos ou digitalizados serão avaliados segundo 
os critérios a seguir: cumprimento das normas da ABNT peso 2,0 (dois); 
formatação do trabalho e cumprimento das normas de elaboração do TCC e 
bibliografia peso 2,0 (dois); cumprimento das normas ortográficas e gramaticais 
vigentes peso 2,0 (dois); fidelidade ao tema peso 2,0 (dois) e grau de contribuição 
peso 2,0 (dois). O(A)s candidato(a)s, também, serão avaliado(a)s quanto ao 
processo de arguição executado pela banca examinadora podendo sua nota variar 
de 0 (zero) a 10,0 (dez). Em seguida será feita a média aritmética das duas notas 
(nota do trabalho escrito e nota da arguição) para a confecção da nota final do(a) 
candidato(a). 
As normas segundo a ABNT estão definidas no plano de ensino do componente 
curricular. 
 
§ 1º Será considerado aprovado(a) o(a) estudante que obtiver média igual ou 
superior a 7,0 (sete inteiros), condicionado à entrega da versão final corrigida 
dentro do prazo de 20 dias corridos a contar da data da defesa; 
 
§ 2º Ao estudante que obtiver média entre 3,0 (três inteiros) e 6,9 (seis vírgula 
nove) será concedida a recuperação, mediante o acatamento das sugestões 
oferecidas pela banca examinadora e apresentação do TCC corrigido no prazo de 
20 (vinte) dias corridos a partir da data da defesa, o qual será avaliado por 2 (dois) 
membros da banca examinadora, vedada a participação do(a) orientador(a) nesse 
exame. Nesse caso não haverá defesa oral do trabalho. 
 
§ 3º Será considerado reprovado(a) o(a) estudante que: 
 
a) Obtiver média inferior a 3,0 (três); 

b) Obtiver média menor que 7,0 (sete inteiros) e/ou não entregar no prazo 

previsto pela coordenação do TCC a documentação final do seu TCC que 

consta: versão final do trabalho online; ata de defesa, folha de aprovação 

(Anexo III) constando na 3ª página do trabalho e a ficha do Repositório 

Institucional devidamente preenchida e assinada, sem apresentar qualquer 

justificativa;  

c) Tiver a sessão de apresentação anulada por qualquer irregularidade, a 

exemplo de fraudes de qualquer formato (plágio, falsificação documental, entre 

outros). 

 
 

Titulo VI 
DA DEFESA 

 
Art. 15º O processo de apresentação e avaliação do TCC constará da: 
 
§ 1° A apresentação e defesa do TCC poderão ser no formato on line ou 
presencial; 
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§ 2° Avaliação do documento escrito associado ao desempenho na arguição, 
cujos critérios seguirão os definidos no parágrafo único do artigo 14; 
 
§ 3° A ata de defesa (Anexo IV) deverá ser devidamente preenchida e assinada 
pelos membros da banca examinadora e devolvida pelo(a) orientador(a), 
imediatamente após a apresentação pública do TCC. 

 
§ 4º As sessões de apresentação são públicas, com tempo de arguição de 30 
(trinta) minutos para cada membro da banca, sendo facultada a presença de 
estudantes da graduação e pós-graduação da FOP, familiares e amigos do(a) 
estudante; 
 
Art. 16º A atribuição do conceito aprovado ou não dar-se-á após o encerramento 
da etapa de arguição, obedecendo ao sistema de notas individuais por 
examinador, levando em consideração o texto escrito e a defesa oral. 
 
Art. 17º - A avaliação final, assinada por todos os membros que efetivamente 
constituíram a banca examinadora, deverá ser registrada em ata (Anexo IV) e 
encaminhada à coordenação do TCC. 
 

Título VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 18º Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 
Colegiado de Curso ouvida a coordenação do Componente Curricular TCC; e 
 
Art. 19º Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
NDE/FOP (Núcleo Docente Estruturante da FOP) e homologação pelo 
CGAA/FOP, revogando-se todas as disposições existentes sobre a matéria. 
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ANEXO I 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/CAMPUS 
METROPOLITANO 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DO TCC 

  
 

Eu, Professor (a) 

_________________________________________________________, lotado (a) 

na Disciplina _______________________________ da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de Pernambuco – FOP/UPE, por meio deste termo se 

compromete a orientar o (a) acadêmico (a) 

_________________________________________________________________, 

matrícula nº: ____________________________, na construção do projeto e do 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC – Título: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________, de acordo com o estabelecido no Regulamento para 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade de Odontologia 

de Pernambuco – FOP/UPE. As datas definidas para entrega do Protocolo de 

Pesquisa no final do semestre letivo do 8º período será em ____/____/____; de 

entrega do Relatório Parcial no final do semestre letivo do 9º período será em 

____/____/____, e do Trabalho de Conclusão de Curso concluído no final do 2º 

mês do semestre letivo do 10º período será em ____/____/____com a entrega de 

uma versão impressa (se necessário for) e uma versão online após 15 (quinze) 

dias corridos a partir da data da defesa. 

   

Recife, _____ de __________de 20______. 
  
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Acadêmico(a) / matrícula 
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________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 

 

 

ANEXO II 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/CAMPUS 

METROPOLITANO 
 

TERMO DE LIBERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TCC 

 

Eu, Professor (a) ___________________________________________________, 

lotado (a) na Disciplina ________________________ da Faculdade de 

Odontologia do Campus Metropolitano da Universidade de Pernambuco - 

FOP/UPE, por meio deste termo, dispenso o (a) acadêmico (a) 

__________________________________________________________ Matrícula 

nº ________________________, da minha orientação para construção do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

Título:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

por motivos de forças maiores. 

 
Recife,_____ de ______________ 20_____. 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Acadêmico(a) / matrícula 

 
 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 
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ANEXO III 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/CAMPUS 

METROPOLITANO 
 
 

NOME DO ALUNO 
 
 
 
 

TÍTULO DO TCC 
 
 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Odontologia de 

Pernambuco / Campus Metropolitano em: ______ / ______ / ____________, como 

requisito para obtenção do grau de Cirurgião-Dentista. 

 

COMISSÃO EXAMINADORA  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. .... e Orientador nome..... 

Universidade de Pernambuco 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. ...... (MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA) 

Universidade ........ (origem institucional). 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. ....... (MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA) 

Universidade ........ (origem institucional). 



ANEXO IV 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-UPE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOP/CAMPUS 
METROPOLITANO 

 

ATA DE DEFESA 

Ata dos Trabalhos da Comissão  Examinadora  do Trabalho de Conclusão de Curso do(a)  estudante  NOME: 

_____________________________________________________________________. Integraram a 

Comissão/Banca examinadora os Professores: _________________________________________________ 

(ORIENTADOR(A)),___________________________________________________________________ e 

_________________________________________________________. Aos _______ dias do mês de 

_____________________  de 20________ às ______:_____ horas, na sala 

_________________________________________________da Faculdade de Odontologia do Campus 

Metropolitano da Universidade de Pernambuco, realizou-se a apresentação pública da monografia intitulada: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

pelo estudante. O(A) orientador(a) abriu a sessão agradecendo a participação dos membros da Comissão 

Examinadora. Em seguida facultou ao estudante a possibilidade da exposição oral do trabalho, o qual, em 

caso positivo, teria 20 minutos para esta etapa. Finalizada a apresentação, ou no caso em que o(a) estudante 

não teve interesse na apresentação, seguiu-se a fase seguinte aonde cada membro da Comissão 

Examinadora realizou a arguição do(a) estudante. Dando continuidade aos trabalhos, o(a) orientador(a) 

solicitou a todos que se retirassem da sala para que a Comissão Examinadora pudesse deliberar sobre 

avaliação do TCC e arguição do(a) candidato(a), para atribuição das notas. Em seguida o(a) orientador(a) 

solicitou a presença de todos e leu a ata dos trabalhos, declarando o(a) estudante 

_________________________________________ (aprovado ou reprovado). Em seguida, a solenidade foi 

encerrada, sendo lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Examinadora. 

 

 

Recife (PE), ______ de _____________________ 20____. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(ORIENTADOR(A) DO(A) ALUNO(A)) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(MEMBRO DA COMISSÃO EXAMINADORA) 
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