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O CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia, coletivamente 

construído, tem como missão formar o Cirurgião-dentista apto a atender aos vários níveis de 

atenção à saúde, com conhecimentos técnicos e científicos e postura humanística. Portanto, 

capaz de identificar os problemas de saúde do indivíduo, da família e da comunidade, 

contribuindo para a execução de soluções, usando as inovações científicas e tecnológicas com 

base em princípios éticos e do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia (Resolução CNE/CES Nº. 

3/2002), explicitam seu lineamento com as tendências internacionais da Educação em 

Odontologia, sem perder, naturalmente, as características inerentes à realidade brasileira. Seus 

conteúdos estão relacionados com o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em Odontologia. 

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

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

cenários comunitários e nos serviços de saúde. Por conseguinte, o UNIEURO oportunizará ao 

cidadão, através do Curso de Odontologia, a oportunidade de uma formação que o torne apto a 

resolver os problemas prevalentes em seu contexto social, fundamentado no processo saúde-

doença e na integralidade da assistência em saúde. 
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL  

 

O documento intitulado Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, do Ministério 

da Saúde (MS), revela que: 

 

A assistência odontológica pública no Brasil tem-se restringido quase que 
completamente aos serviços básicos — ainda assim, com grande demanda reprimida. 
Os dados mais recentes indicam que, no âmbito do SUS, os serviços odontológicos 
especializados correspondem a não mais do que 3,5% do total de procedimentos 
clínicos odontológicos. É evidente a baixa capacidade de oferta dos serviços de 
atenção secundária e terciária comprometendo, em consequência, o estabelecimento 
de adequados sistemas de referência e contra-referência em saúde bucal na quase 
totalidade dos sistemas loco-regionais de saúde. A expansão da rede assistencial de 
atenção secundária e terciária não acompanhou, no setor odontológico, o crescimento 
da oferta de serviços de atenção básica (BRASIL, 2004). 

 

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

preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e o consequente aumento da oferta de 

diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, urgentemente, investimentos que 

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

ampliar e modernizar a formação acadêmica em Odontologia.  

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

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

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Segundo o MS, os CEO serão unidades de 

referência para as equipes de Saúde Bucal da atenção básica e sempre integradas ao processo 

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

cada região e município, procedimentos clínicos odontológicos complementares aos realizados 

na atenção básica. Entre esses procedimentos aparecem tratamentos periodontais avançados, 

endodontias, dentística de maior complexidade, e procedimentos cirúrgicos compatíveis com 

esse nível de atenção. 

Neste contexto, o Curso de Graduação em Odontologia do UNIEURO foi concebido à 

luz da legislação dos Ministérios da Educação e da Saúde, dispondo-se a atender à modernidade 

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

O Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia do UNIEURO reflete as expectativas 

educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI, bem como as necessidades de 
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saúde bucal do Distrito Federal. A proposta de criação deste curso tem como base os seguintes 

argumentos e considerações: 

� A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação 

superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de matriculados na educação 

superior, apresentadas nos Censos da Educação Básica e da Educação Superior, 

elaborados pelo INEP/MEC e publicados, na íntegra, no site desse Instituto; 

� As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº. 10.172/2001; 

� As políticas públicas de educação e de saúde, expressas na legislação em vigor; 

� A Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal declara a necessidade premente 

de profissionais de saúde para a manutenção e ampliação das ações de saúde nos 

diversos níveis de atenção, especialmente com formação em Odontologia para o 

desenvolvimento dos programas de saúde bucal; 

� A ampliação da participação da área de conhecimento odontológico na vida acadêmica 

da região Centro-Oeste, participando dos debates científicos e tecnológicos e das 

atividades de pesquisa e de extensão; 

� Este PPC está articulado com órgãos e unidades de saúde, com a demanda por 

profissionais de saúde bucal, com os PSF e demais programas de saúde municipais, 

estaduais e regionais, o que possibilitará a inserção profissional dos egressos do curso 

de Odontologia; 

� A qualidade dos cursos de graduação ofertados pelo UNIEURO, na área da saúde: 

 Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, e, recentemente, foi 

autorizado a ofertar o curso de Psicologia; 

� A grande demanda discente atendida pelo Curso de Odontologia, demonstrando a 

qualidade ofertada e a credibilidade adquirida em dois anos de funcionamento; 

� O Curso de Graduação em Odontologia, como os outros cursos da área da saúde do 

UNIEURO, estará embasado e integrado ao Sistema Único Local e Regional de Saúde 

(SUS); 

� Número de vagas solicitado está de acordo com a dimensão e qualificação dos docentes 

e técnico-administrativos, com a proposta pedagógica do referido curso e com as 

instalações do UNIEURO; 

� O Centro Universitário Euro Americano – UNIEURO conta com as instalações 

necessárias e qualificadas para o curso de graduação em Odontologia, incluindo 

laboratórios e biblioteca, bem como pode comprovar a disponibilidade de unidades de 
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saúde, públicas e privadas, conveniadas com o UNIEURO. Estas unidades de saúde 

estão situadas na mesma Unidade Federativa onde será oferecido o referido curso; 

� A necessidade de formação de recursos humanos na área de Odontologia que leve em 

conta o contexto socioeconômico, cultural e político do Distrito Federal, da região 

Centro-Oeste e do país e, a situação epidemiológica da população, promovendo 

aprendizagem, efetivamente significativa para a transformação do sistema de saúde loco 

regional e brasileiro; 

� A perspectiva de fixação do Cirurgião-dentista, graduado no UNIEURO, à região 

educacional, ampliando a concentração de profissionais e serviços, possibilitando o 

preenchimento dos postos interiorizados de trabalho em saúde; 

� A possibilidade de consolidar e ampliar as atividades do UNIEURO, no que se refere à 

função social de seu desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão, como também 

no atendimento às necessidades sociais de sua área de influência para a promoção da 

saúde, por meio do desenvolvimento dos programas de extensão, com as populações 

carentes do entorno de Brasília; 

� A interação do Curso de Odontologia com os demais cursos da área da Saúde oferecidos 

pelo UNIEURO e estruturados para o atendimento das necessidades sociais da área de 

influência desta IES nos diversos campos do saber, ligados estreitamente à comunidade 

maior e circundante, para a promoção da saúde, especialmente; 

� O Curso de Graduação em Odontologia do UNIEURO conta com núcleo docente 

estruturante (NDE), composto por docentes com dedicação preferencial ao curso, 

responsáveis pela formulação da proposta pedagógica e com a estabilidade que os 

permita acompanhar a implementação do projeto pedagógico e o desenvolvimento do 

curso; 

� Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Odontologia (Parecer CNE/CES n°. 1.300/01; Resolução CNE/CES n°. 3/2002), está 

em consonância com a realidade do sistema de saúde do país e baseado na 

multidisciplinaridade, permitindo a integração e a complementação entre os diversos 

conteúdos; contempla a formação humanística, ética, técnica e científica dos estudantes; 

garante que o ensino-aprendizagem será conduzido prioritariamente em atividades 

práticas e demonstra adequação dos conteúdos teórico e prático à proposta global, com 

integração entre conhecimentos, habilidades e atitudes concretizados nos espaços de 

ensino, pesquisa e extensão; 
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� Projeto pedagógico do curso de graduação em Odontologia assegura que o processo de 

ensino-aprendizagem ocorrerá principalmente em unidades de saúde e odontológicas, 

comprovando que nas atividades práticas os estudantes serão sempre supervisionados 

por membros do corpo docente; 

� Este PPC possibilita, também, a inserção do corpo discente em atividades de monitoria, 

extensão e de iniciação científica. Garante, também, o desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser desenvolvido de forma 

articulada e com complexidade crescente ao longo do processo de formação. A carga 

horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da carga horária 

total do Curso de Graduação em Odontologia; 

� A instituição conta com núcleo para apoio psicopedagógico aos estudantes e desenvolve 

todo o processo de autoavaliação periódica, conforme preconizado pela Lei Nº. 

10.861/2004, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– SINAES; 

• Necessidade social que justifica a criação do curso de Graduação em Odontologia - 

Bacharelado, buscando a formação de profissionais capacitados e atualizados, com 

vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de saúde e, consequentemente, 

de vida da população. 

 

Face ao exposto, ressaltamos que a formação de cirurgiões-dentistas representará uma 

das ações estratégicas na melhoria da qualidade da assistência prestada à população, 

considerando a necessidade e a relevância social do curso de graduação em Odontologia, a 

exemplo dos cursos da área da saúde (graduação e pós-graduação) já oferecidos pelo 

UNIEURO. 

Assim, o UNIEURO avança no sentido da sua vocação institucional que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho 

em equipe, a visão humanista e os postulados éticos. 

O UNIEURO – Unidade Águas Claras atende a população da região Oeste e Noroeste 

do DF, a região de maior índice populacional (aproximadamente 1,3 milhão de habitantes) 

como Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, além de Brazlândia. Nesta região há apenas um 

curso de Odontologia com 50 vagas autorizadas. Este projeto pedagógico considera a população 

do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação superior, a demanda 

pelo curso, a taxa bruta e a líquida de matriculados na educação superior, as metas do PNE e as 

pirâmides populacionais de Brasília. 
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1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

 

1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino 
 

O curso de Odontologia do UNIEURO vincula-se à política institucional deste Centro 

Universitário e encontra-se de acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) que se tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o centro do processo da relação 

institucional ensino/aprendizagem. 

Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação profissional, 

de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e contribui para um 

aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Seguindo a Resolução CNE/CES 

3, de 19 de fevereiro de 2002 referente as suas Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de 

graduação em Odontologia (Bacharelado) do UNIEURO contempla a formação do 

egresso/profissional do Cirurgião Dentista, com formação generalista, humanista, crítica e 

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

científico. Dessa forma, o curso baseia-se nas seguintes áreas ou eixos: 

I. Formação Geral: conhecimentos e atitudes relevantes para a formação científico 

cultural do aluno; 

II. Formação Profissional: capacidades relativas às ocupações correspondentes;  

III. Cidadania: atitudes e valores correspondentes à ética profissional e ao compromisso 

com a sociedade. 

Além da ação integrada entre teoria e prática profissional, o ensino no curso de 

Odontologia está baseado na otimização dos currículos, as necessidades da região de 

abrangência; na titulação e qualificação dos docentes, segundo os padrões e critérios de 

qualidade; na adequação de sua infraestrutura, compreendendo biblioteca, laboratórios e 

clínicas, igualmente definidos pelos padrões e critérios de qualidade; nos demais campos de 

estudos e iniciação científica, como meio permanente de aprendizagem e pela incorporação da 

tecnologia no processo de formação educacional. Assim, as atividades de ensino de graduação 

são consideradas atividades indissociáveis da pesquisa e da extensão/assistência e objetivam a 

integração da vida acadêmica com a realidade social, de forma participativa e mútua. 

Com isso se verifica que as políticas de ensino estão voltadas para os eixos que se 

preocupam com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como de instrumentos virtuais de aproximação professor/aluno, por meio do qual 
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são disponibilizados planos de cursos, material de apoio ao aluno, exercícios, atividades 

extraclasse, dentre outros. 

Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades 

em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende 

esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas, dentre os quais: 

• Programa de Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do 

aluno por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos multidisciplinares; 

• Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, 

incentivando avaliações instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão; 

• Programa de Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que contemplem 

uso de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior responsabilidade pelo 

aprendizado e não somente pelo ensino; 

• Programa de Apoio ao Educando, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

• Programa de Práticas Odontológicas, com mira a diversificar os ambientes apropriados 

para desenvolvimento do estágio, em condições reais de trabalho; 

• Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade; 

• Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa 

científica, oportunizando maior conhecimento dos temas tratados em nível regional e nacional; 

• Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando 

o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, bem 

como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade, na promoção à extensão aberta à participação da população, com o intuito à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

Ensino de Graduação 

 

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade social, de 

forma participativa e mútua.  
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O Curso de Graduação em Odontologia, particularmente, possibilita a formação 

profissional do aluno, atendendo, dentre outras, as seguintes competências previstas nas 

respectivas Diretrizes Curriculares: 

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação e resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual quanto coletivo e de forma integral; 

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

na capacidade de tomar decisões visando ao uso apropriado, eficácia e custo efetividade, da 

força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas para 

desenvolver habilidades e competências baseadas em evidências científicas.  

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

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

saúde e o público em geral; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da 

comunidade.  

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 

físicos e materiais e de informação; 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender e transmitir 

continuamente seus conhecimentos, tanto na sua formação, quanto na sua prática. 

Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses 

coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o entendimento do 

processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e interativo, o respeito às 

individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da figura do professor como basilar 

na aplicação das novas tecnologias. 

O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de incentivar a 

formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação permanente capaz de 

superar dicotomias entre ensino e pesquisa.  
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Ensino de Pós-Graduação 

 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno 

ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma 

determinada atividade profissional. 

No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos programas de 

pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de 

problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter habilidade 

para a formação de novos recursos humanos. 

Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos centrais: 

• Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

• Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, tecnológico 

e cultural do País; 

• Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 

• Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, visando à formação cultural e profissional; 

•  Promover pela excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

• Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que atuam 

nesse nível de ensino; 

• Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento 

da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de graduação. 
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1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa  
 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada no 

Curso de Odontologia e nos demais cursos da IES, encontra-se em consonância com o 

preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação científica 

têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de ampliar e renovar 

o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

As ações que integram a política de pesquisa estão pautadas na promoção do 

desenvolvimento social e tecnológico da realidade regional, considerando as especificidades 

locais (saberes e práticas dos usuários do sistema de saúde) e buscam estimular o 

desenvolvimento de corresponsabilidades entre gestores, docentes, alunos, profissionais da 

atenção e controle social, respeitando os princípios éticos na pesquisa preconizada pelas 

Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.  

A política de pesquisa a ser implementada no Curso de Odontologia do UNIEURO se 

assenta na percepção de que a investigação científica não é somente instrumento de 

fortalecimento do ensino, mas também, e, sobretudo, é um meio de renovação do conhecimento. 

O UNIEURO reconhece no desenvolvimento da pesquisa um valioso instrumental pedagógico. 

A participação em projetos de iniciação científica tem importante papel na formação do aluno, 

no despertar e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um profissional adaptável 

e com suficiente autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às 

necessidades emergentes. A realização das atividades de pesquisa no Curso de Odontologia será 

incentivada por meio de diversos mecanismos institucionais.   

Como filosofia empregada nas Políticas Institucionais e vigente no âmbito do curso de 

Odontologia, parcela significativa do corpo docente possui carga horária atribuída para a 

realização das atividades de pesquisa, afora o incentivo à apresentação de produção científica e 

de resultados em eventos científicos. O UNIEURO oferece, também, subsídios para viabilizar 

a execução dos projetos de pesquisa apresentados pelos docentes, subsidiando desde a 

disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

Para o corpo discente, o UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica. Além das 

bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas destinadas por 

órgãos de fomento com os quais a IES firma convênio. Considerando que a oferta de bolsas não 

alcança a todos os alunos inscritos em projetos de pesquisa, o UNIEURO incita a participação 
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voluntária, consubstanciada em mecanismos de divulgação dos trabalhos realizados: publicação 

e apresentação em eventos científicos. 

A pesquisa e a iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou 

programa, ao qual estão vinculados os professores, ficando sob a coordenação imediata do 

responsável pela execução do PPC e sob a supervisão do Pró-Reitor Acadêmico. 

A política geral de pesquisa na instituição segue as seguintes diretrizes: 

• Priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; 

• Priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

• Garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação adequada, 

individual e continuada; 

• Enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

• Adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições 

brasileiras de fomento à pesquisa; 

• Estimular a publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito 

acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

• Estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

• Fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores público 

e privado; 

• Internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual. 

O Curso de Odontologia do UNIEURO pretende estabelecer cinco linhas de pesquisa 

como prioritárias a fim de promover o desenvolvimento do curso e aprimoramento dos alunos. 

As linhas incluem: 1) Promoção de Saúde na Terceira Idade; 2) Prevenção e orientação higiene 

oral da comunidade; 3) Adolescentes: Orientação oral; 4) Doenças Sexualmente Transmissíveis 

e Tabagismo; 5) Aplicação clínica dos materiais odontológicos na promoção da saúde bucal; 6) 

Cariologia. 

Os objetivos iniciais das linhas de pesquisa do Curso de Odontologia do UNIEURO 

foram definidos com base no alcance de competências e habilidades gerais propostas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia (Parecer CNE/CES n°. 1.300/01; Resolução 

CNE/CES n°. 3/2002) 

• Constituir-se em um grupo multiprofissional ligado à atenção à saúde nas 

diferentes etapas do desenvolvimento humano; 
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• Contribuir para sistemas formadores de recursos humanos, permitindo a 

educação permanente do corpo docente e discente do UNIEURO; 

• Treinar e desenvolver habilidades e competências para docentes e discentes 

frente ao desenvolvimento de pesquisas que envolvam as temáticas relacionadas 

a educação e saúde; 

• Estimular a reflexão ética na prática de saúde considerando os três pilares: 

assistência, ensino e pesquisa; 

• Desenvolver estudos e pesquisas acerca da qualidade de vida de cuidadores; 

• Contribuir com pesquisas e assessoria na área. 

Com a definição dessas linhas de pesquisa, objetiva-se despertar no acadêmico o 

interesse para a prática investigativa, fomentando a formação de novos pesquisadores e, com 

isso, a proposição de ações transformadoras da realidade social, para a melhoria da qualidade 

de vida individual e coletiva. 

Uma das competências gerais preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Odontologia é a Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem “aprender a aprender” e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, proporcionando condições para 

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

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

cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

Neste sentido, o UNIEURO tem como compromisso institucional oferecer Cursos de 

Pós-Graduação Lato sensu nas áreas de Educação Superior/Saúde, preferencialmente, em 

Odontologia, visando a contribuir com as interfaces das políticas institucionais de ensino e 

pesquisa, assim como na formação continuada dos egressos do Curso de Graduação em 

Odontologia, bem como possibilitar a integração desses dois níveis educacionais – Graduação 

e pós-graduação.  

Seguindo o protocolo de trabalho da graduação, o Colegiado do Curso de Odontologia 

aprovará as propostas dos cursos de especialização a serem implantados e implementados pelo 

UNIEURO e os docentes do NDE de Odontologia elaborarão os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Especialização com a colaboração de especialistas.  

Esta proposta tem como objetivos principais dar continuidade a formação profissional 

dos cirurgiões dentistas direcionada para a cidadania, tendo explicitados os mecanismos de 



             P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  d e  C u r s o  ( P P C )                   
18 |                                                         Graduação em Odontologia 

cooperação intersetorial (saúde/educação) com gestores ou dirigentes de instituições de saúde 

local, propendendo à integração com a rede pública e resolubilidade na atenção prestada à 

população.  

 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão 
 

O UNIEURO reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da 

extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos 

desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das demandas 

e necessidades da sociedade permite orientar a produção e o desenvolvimento de novos 

conhecimentos. Esse processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto 

social. 

No Curso de Odontologia, a Extensão é uma atividade que será desenvolvida de diversas 

formas: 

� Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito do UNIEURO, que têm como requisito 

algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação continuada, e que não se 

caracterizam como atividades regulares do ensino formal de graduação; 

� Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, 

congressos, entre outras modalidades; 

� Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração 

social e a integração com instituições de ensino; 

� Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e outras 

atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e 

materiais do UNIEURO. 

O planejamento e a organização das atividades de Extensão estão afetos à Coordenação 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, que organiza as atividades, estabelece prerrogativas 

e coloca-as em prática, com o aval da Reitoria.  
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Monitoria 

 

O projeto de monitoria no Curso de Odontologia tem como objetivo propiciar formação 

acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação à docência 

e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do Centro Universitário 

Euro Americano - UNIEURO. 

Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não-remunerada 

(Voluntária) e Monitoria remunerada por bolsa - não gera qualquer tipo de vínculo empregatício 

entre o aluno e o UNIEURO, devendo o aluno assinar um Termo de Compromisso. A seleção 

dos monitores é realizada – depois da solicitação realizada pelo aluno - pelo coordenador do 

curso acompanhado do professor responsável pela monitoria e pelo professor da disciplina após 

ser aprovado em todos os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de Atividades e 

na Lista de Oferta do semestre letivo.  

O monitor selecionado participa, juntamente com o professor, de tarefas condizentes 

com o seu grau de conhecimento e experiência: no planejamento das atividades, na preparação 

de aulas, no processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos 

e experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo professor 

responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do professor responsável 

pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere nos 

horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades necessárias 

à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. A frequência 

mensal do monitor é encaminhada pelo professor responsável da disciplina ao professor 

responsável pela monitoria, sendo registrado em seu formulário apropriado, segundo calendário 

relativo ao período, sendo em seguida encaminhada à coordenação do Curso. 

Ao final do semestre letivo, tanto monitor quanto professor, entregam ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e negativos 

da monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de Monitoria que é 

encaminhado à coordenação do curso. 

 

Parcerias institucionais 

 

O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades e instituições públicas e 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica, 
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pedagógica e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem para os alunos do Curso 

de Graduação em Odontologia.  

A IES mantém celebração de Convênios com a Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal para o desenvolvimento das atividades práticas e do estágio curricular 

supervisionado nas unidades de saúde vinculadas à Secretaria.   

 

1.3 OBJETIVOS DO CURSO  

 

Os objetivos do curso, atendem a DCN para o curso de Odontologia e as necessidades 

locorregionais, considerando o contexto educacional em relação as demandas socioeconômicas 

e socioambientais. Devem ser explicitados como objetivos gerais do curso - conhecimentos, 

atitudes, valores - presentes na caracterização do perfil do sujeito a ser formado, envolvendo 

dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras, nas seguintes áreas (PARECER CNE/CES N°. 

1.300/01; RESOLUÇÃO CNE/CES N°. 3/2002): 

� Formação geral: conhecimentos e atitudes relevantes para a formação científico 

cultural do aluno; 

� Formação profissional: capacidades relativas às ocupações correspondentes; 

� Cidadania: atitudes e valores correspondentes à ética profissional e ao 

compromisso com a sociedade. 

i. Aproximar o conhecimento básico da sua utilização clínica; viabilizado pela 

integração curricular;  

ii. Utilizar metodologias de ensino/aprendizagem, que permitam a participação ativa dos 

alunos neste processo; 

iii. Integrar os conhecimentos das ciências básicas com os das ciências clínicas; 

iv. Instituir programas de iniciação científica como método de aprendizagem. 

Amparadas nessas considerações o Curso de Odontologia do UNIEURO exibe como 

objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

Formar cirurgiões dentistas cidadãos, com uma visão ampla do processo saúde/doença, 

com competências técnica-científica, política, social, educativa, administrativa, investigativa, 

ecológica, cultural e ética para o exercício profissional de Odontologia, no contexto do Sistema 

Único de Saúde (SUS), assegurando a integralidade da atenção e a qualidade e humanização da 

assistência prestada.  
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Objetivos Específicos: 

� Formar cirurgião-dentista que tenha capacidade de discutir estratégias, linhas de 

ação e métodos que permitam a construção de uma saúde de base coletiva; 

� Priorizar o caráter social do atendimento na área de saúde bucal, infundindo no 

profissional de Odontologia a visão do paciente como um todo orgânico, fisiológico, mental e 

socialmente integrado; 

� Desenvolver uma mentalidade eminentemente preventiva no campo da 

Odontologia, preparando um profissional para trabalhar nas atividades de saúde pública, 

beneficiando a comunidade através de programas de alcance social; 

� Promover no estudante a competência do desenvolvimento intelectual e 

profissional autônomo e permanente, capacitando-o a dar continuidade em seu processo de 

formação acadêmico e/ou profissional. 

 

1.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

 

O Curso de Graduação em Odontologia apresenta como perfil do formando 

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

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

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

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

re-significando os princípios éticos, bioéticos e legais e a compreensão da realidade social, 

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

benefício da sociedade.  

Assim, esta proposta de curso considera fundamental contemplar em seu processo 

educativo:  

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

mundo e de realidade que nos cerca, na qual o visto e o não visto, o declarado e o subentendido, 

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

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

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

situações de vida, trabalho e relações;  

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

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

valores do pluralismo, de compreensão mútua e paz;  
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d) aprender a ser: procurando desenvolver a personalidade, exercitando as capacidades 

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

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

Neste curso de Odontologia, adequado às tendências mundiais contemporâneas para a 

educação em saúde, os alunos “aprenderão a aprender”. Terão orientações para buscar e 

construir seu próprio conhecimento, aprendendo não só a ser cirurgião-dentista, mas também a 

ser um profissional integrado à realidade social.  

O Curso de Odontologia desenvolverá as competências e habilidades profissionais com 

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

dicotomia entre o academicismo puro e o pragmático sem reflexão.  

O Cirurgião-Dentista deverá, ainda, contemplar o sistema de saúde vigente no país, a 

atenção integral da saúde em um sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra- 

referência, e o trabalho em equipe, bem como desenvolver todas as competências gerais e 

específicas preconizadas na Resolução CNE/CES Nº 03/2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia. 

Consequentemente, o perfil profissional do egresso do Curso de Odontologia do 

UNIEURO conforma-se às delimitações presentes nas citadas diretrizes: 

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor 
técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da 
população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social, 
cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da 
realidade em benefício da sociedade. 

 

A partir desses pilares de formação do cirurgião-dentista evocados pelas Diretrizes, este 

curso orienta-se em prol de competências associadas aos seguintes aspectos: Atenção à saúde; 

Tomada de decisões; Comunicação; Liderança; Administração e gerenciamento; e Educação 

permanente.  

Dentre as principais competências a serem desenvolvidas no curso de graduação em 

Odontologia, destacam-se: 

� Capacidade de desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo; 

� Capacidade de analisar criticamente os problemas da sociedade, promovendo 

soluções de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de 

saúde; 
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� Capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas; 

� Capacidade de trabalhar em equipes multiprofissionais; 

� Capacidade de assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar 

da comunidade; 

� Capacidade de tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da 

força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação. 

 

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

conhecimentos e ações requeridos para o exercício de competências e habilidades específicas 

da área de Odontologia: 

� Garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

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

� Identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios buco-

maxilo-faciais, implantando procedimentos para suas investigações, prevenção, 

tratamento e controle; 

� Cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios; 

� Promover a saúde bucal com a prevenção de doenças e distúrbios bucais; 

� Trabalhar efetivamente com pacientes, demais profissionais da área da saúde e 

outros indivíduos relevantes, grupos e organizações; 

� Aplicar conhecimentos no plano dos cuidados à saúde em busca de soluções para 

os problemas clínicos no interesse do indivíduo e da comunidade; 

� Analisar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, epidemiológicas e 

clínicas; 

� Participar em educação continuada relativa à saúde bucal como um componente 

da obrigação profissional; 

� Participar de investigações científicas acerca de doenças e saúde bucal; 

� Manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta; 

� Manter ciência das regras dos trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade; 

� Analisar dados para a construção do diagnóstico; 

� Identificar as afecções buco-maxilo-faciais prevalentes; 

� Comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade; 

� Trabalhar como agente de promoção de saúde; 



             P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  d e  C u r s o  ( P P C )                   
24 |                                                         Graduação em Odontologia 

� Gerenciar serviços de saúde comunitária; 

� Acompanhar inovações tecnológicas (informática, novos materiais, 

biotecnologia) no exercício da profissão. 

 

Nesse constructo de competências gerais e específicas, a formação do Cirurgião-

Dentista deve contemplar as exigências e particularidades do sistema de saúde vigente em nosso 

país, ressaltando-se a atenção integral da saúde em um sistema regionalizado e hierarquizado 

de referência e contra referência, assim como o trabalho em equipe. 

 

1.5 ESTRUTURA CURRICULAR 

  

A estrutura curricular, constante no PPC, baseia-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, com ênfase na interdisciplinaridade, transversalidade, relações teoria e prática, e 

demais conformações preocupadas em atender à tríade “ensino, pesquisa e extensão”. Para tanto 

a estrutura curricular trabalha com temas transversos (Sistema Único de Saúde; Saúde da 

Família; Epidemiologia; Ética; Cidadania; Processo Saúde-Doença, Meio Ambiente, e outros) 

que direcionam cada disciplina à atualização e flexibilidade dos conteúdos e metodologias. 

A estrutura curricular sistematizada por períodos, agrega a complementaridade dos 

conteúdos, priorizando-se o trabalho com conceitos, fundamentos e abordagens básicas nos 

primeiros grupos de disciplinas (1º. a 4º. períodos). Nesses primeiros períodos, assim como em 

diversos momentos do transcorrer do Curso, se desenvolve a integralização de conhecimentos 

com outras áreas, como Antropologia, Sociologia e Psicologia, assim é conduzida a formação 

multidisciplinar do egresso. 

Cada período apresenta disciplinas que trabalham de maneira interdisciplinar 

internamente e conjuntas aos demais períodos, percebendo-se que conteúdos expostos em uma 

disciplina prolongam-se por todo o curso, mesmo que sob um novo olhar, sobretudo, vigorando 

a prioridade à experimentação prática nos últimos períodos condizente com as imperiosas 

relações teoria e prática e educação permanente previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 03/2002). 

Com o direcionamento exposto, esta estrutura curricular busca possibilitar a formação 

do cirurgião-dentista generalista, crítico, reflexivo, competente nos aspectos científicos, 

técnico, social, político, ético/bioético e habilitado a intervir no processo saúde-doença, tendo 

a assistência em Odontologia como o eixo estruturante da atenção em saúde. 
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A carga horária total do curso é de 4.000 horas de 60 (sessenta minutos), distribuídas 

em cinco anos (10 semestres), contemplando as atividades teóricas, práticas, complementares, 

estágio curricular supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC). Esta estrutura 

curricular prioriza o contato com a prática profissional desde o primeiro ano do curso, 

favorecendo, desse modo, maior intercâmbio entre teoria e prática. Para tanto, a estrutura 

curricular trabalha com temas transversos (Sistema Único de Saúde; Saúde da Família; 

Epidemiologia; Ética; Cidadania; Processo Saúde-Doença, Meio Ambiente, e outros) que 

direcionam cada disciplina à atualização e flexibilidade dos conteúdos e metodologias. Cada 

período apresenta unidades curriculares que desenvolvem de forma progressiva o conhecimento 

dos conceitos teóricos à aplicabilidade prática, por meio da diversidade de cenários. Os 

conteúdos ligados a formação específica, desenvolvem as habilidades técnicas inerentes da 

profissão, a individualização na realização de procedimentos, e a capacidade de refletir sobre o 

processo doença/saúde de forma individual e coletiva, buscando soluções que atendam às 

necessidades do paciente e/ou população. Os estágios supervisionados, proporcionam a 

consolidação e amadurecimento dos conceitos, habilidades e competências desenvolvidas 

durante a formação, oportunizando de forma interdisciplinar e multiprofissional a atuação do 

cirurgião-dentista. Permitindo a vivência em situações diversificadas e aos múltiplos cenários 

de atuação profissional.  

Além disso o aluno pode consultar a bibliografia básica e complementar, conferida e 

referendada pelo NDE, disponível na biblioteca física e virtual do UNIEURO. 

O contato com a pesquisa científica é desenvolvido de forma contínua e curricular, sendo 

enfatizada nos conteúdos de metodologia científica e da pesquisa, além dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso no último ano letivo, fomentando a capacidade interpretativa e de criação 

do formando. 

Conforme previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 22/12/2005, que 

regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de Sinais - Libras e o art. 18 da 

Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do curso como 

disciplina optativa, com carga horária de 60 horas no 5° período.  

Também estão inseridas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 

11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004);  as políticas de 

educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 

2002); e Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
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Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP No 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP No 1, de 30/05/2012. 

A definição da matriz curricular deste Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia 

fundamentou-se também no perfil epidemiológico e na capacidade de absorção das atividades 

previstas pelas redes de saúde pública e privada integradas ao SUS. 

 

Quadro 01 - Matriz Curricular do Curso de Odontologia 

BACHARELADO PRESENCIAL 

 

1° Período Total Teórica Prática 
Odontologia, Ética e Legislação 40 40 -- 
Saúde Coletiva I 60 40 20 
Anatomia Humana I 80 40 40 
Citologia e Embriologia 60 40 20 
Bioquímica e Biofísica 60 40 20 
Antropologia e sociologia 40 40 -- 
Total 340 240 100 

 
2° Período Total Teórica Prática 

Bioestatística 40 40 -- 
Anatomia Humana II 60 20 40 
Fisiologia Humana 60 40 20 
Epidemiologia 60 40 20 
Histologia 60 40 20 
Metodologia Científica 40 40 -- 
Total 320 220 100 

 
3° Período Total Teórica Prática 

Genética Humana 40 40 -- 
Saúde Coletiva II 60 40 20 
Bioética e Biossegurança 60 40 20 
Patologia 40 20 20 
Farmacologia 60 40 20 
Parasitologia 40 20 20 
Histologia Bucal 60 40 20 
Total 360 240 120 

 
  4° Período Total Teórica Prática 
Microbiologia e Imunologia 60 40 20 
Patologia Aplicada 80 40 40 
Farmacologia Aplicada 60 40 20 
Estratégia Saúde da Família 40 20 20 
Metodologia da Pesquisa 40 40 -- 
Odontologia na Atenção Básica de Saúde 40 20 20 
Psicologia 40 40 -- 
Total 360 240 120 
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5° Período Total Teórica Prática 
Oclusão 40 20 20 
Materiais Odontológicos 80 20 60 
Radiologia 80 40 40 
Periodontia I 60 20 40 

Endodontia I 60 20 40 

Dentística I 60 20 40 
Total 380 140 240 
Disciplina Optativa (Libras – Língua Brasileira de Sinais) 60 60 -- 
    

6° Período Total Teórica Prática 
Dentística II 80 20 60 

Endodontia II 80 20 60 
Anestesiologia 80 60 20 

Prótese Dentária Fixa I 60 20 40 

Periodontia II 80 20 60 
Total 380 140 240 

 
7° Período Total Teórica Prática 

Ortodontia 60 40 20 

Cirurgia I 100 20 80 

Prótese Dentária Fixa II 80 20 60 

Implantodontia 60 40 20 

Odontopediatria I 60 20 40 
Administração e Gerenciamento em Saúde Bucal 40 40 -- 
Total 400 180 220 

 
8° Período Total Teórica Prática 

Cirurgia II 80 20 60 

Prótese Dentária Parcial Removível 60 20 40 

Prótese Dentária Total Removível 60 20 40 

Odontopediatria II 80 20 60 

Odontogeriatria 40 20 20 
Odontologia Legal 60 40 20 

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais 40 20 20 

Total 420 160 260 
 

9° Período Total Teórica Prática 
Estágio Supervisionado Multiprofissional I 100 -- 100 

Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I 300 -- 300 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 40 -- 
Total 440 40 400 

 
10° Período Total Teórica Prática 

Estágio Supervisionado Multiprofissional II 100 -- 100 
Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II 300 -- 300 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 40 -- 
Total 440 40 400 
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Quadro 02: Integralização da Carga Horária Total do Curso de Odontologia 

 

Currículo 

    

Horas 
CH % 

Atividades Teóricas e Práticas 
 2.960 74 
 

Atividades Complementares 
 160 4 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 80 2 

Estágio Curricular Supervisionado 
 800 20 

Total 4.000 100% 
 

DISCIPLINA OPTATIVA Total Teórica Prática 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 60 60 -- 

 

Regime de Matrícula: Seriado semestral. 
Carga Horária Total do Curso: 4.000 horas. 
Duração para Integralização Curricular do Curso: Mínima = 5 (cinco) anos – 10 (dez) semestres e 
máxima = 10 (dez) anos – 20 (vinte) semestres. 
Diploma: Cirurgião-Dentista. 
Hora-aula: 60 minutos  
 

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

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

(Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007).   

 

1.6 CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

Os conteúdos curriculares definidos neste PPC possibilitam o  

desenvolvimento de competências de forma a atingir o perfil profissional do egresso pretendido, 

considerando os objetivos, a matriz curricular, a adequação das cargas horárias em horas-

relógios. A estrutura curricular, constante no PPC, baseia-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, com ênfase na interdisciplinaridade, transversalidade, relações teoria e prática, e 

demais conformações preocupadas em atender à tríade “ensino, pesquisa e extensão”. Para tanto 

a estrutura curricular trabalha com temas transversos (Sistema Único de Saúde; Saúde da 

Família; Epidemiologia; Ética; Cidadania; Processo Saúde-Doença, Meio Ambiente,  educação 
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das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena) 

que direcionam cada disciplina à atualização e flexibilidade dos conteúdos e metodologias. 

Os conteúdos curriculares essenciais do Curso de Graduação em Odontologia estão 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional. A estrutura geral das atividades acadêmicas 

que compõe o plano de estudos do curso apoia-se em três tipos ou abordagens diferenciadas em 

termos de conteúdos curriculares. Conforme organização disposta nas Diretrizes Curriculares 

do Curso, esses conteúdos devem ser alocados em Ciências de diferentes âmbitos: 1) Ciências 

Biológicas e da Saúde; 2) Ciências Humanas e Sociais; e 3) Ciências Odontológicas. Os 

enfoques desenvolvidos por essas abordagens constituem importantes elementos organizadores 

dos conhecimentos e habilidades que devem ser adquiridos pelos alunos para obterem pleno 

domínio do campo de estudo e atuação da Odontologia. Por conseguinte, as disciplinas que 

explicitam os conteúdos organizados por essas Ciências estão distribuídas em um esquema com 

o objetivo de estruturar o processo ensino aprendizagem, permitindo ao aluno construir uma 

linha de raciocínio na qual “teoria e prática” estão interligadas e possibilitando, ao final, a 

integralização dos diversos conteúdos. As Ciências Biológicas e da Saúde - agrupam os 

conhecimentos básicos dos diferentes aspectos biológicos do corpo humano e seu 

funcionamento. Condizente ao enquadramento definido pelas Diretrizes Curriculares, na 

Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002, “incluem-se os conteúdos (teóricos e 

práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e 

função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo 

saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Odontologia”.  Já nas Ciências 

Humanas e Sociais, o aluno é orientado por meio de programas teóricos e práticos a assumir 

seu compromisso social. Tendo em vista uma prática de qualidade, qualquer que seja o local e 

área de atuação, uma formação que desenvolva a capacidade de análise crítica de contextos, que 

problematize os saberes e as práticas vigentes e que ative processos de educação permanente 

no desenvolvimento das competências específicas de cada atividade, tomando como referência 

as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do controle social 

em saúde, tenham como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho e sejam estruturados a partir da problematização do processo de 

trabalho.  No caso das Ciências Odontológicas propõem-se à capacitação técnico-científica para 

atender aos diferentes níveis de atenção à saúde da população. Este eixo é formado pelos 

conteúdos presentes na preparação pré-clínica e clínica de forma multiprofissional desenvolvida 

de maneira processual e integrada no decorrer da grade curricular. 
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A carga horária total do curso é de 4.000 horas, distribuídas em cinco anos (10 

semestres), contemplando as atividades teóricas, práticas, complementares, estágio curricular 

supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC). O conteúdo curricular prioriza o 

contato com a prática profissional desde o primeiro ano do curso, favorecendo, desse modo, 

maior intercâmbio entre teoria e prática. Para tanto, a estrutura curricular trabalha com temas 

transversos (Sistema Único de Saúde; Saúde da Família; Epidemiologia; Ética; Cidadania; 

Processo Saúde-Doença, Meio Ambiente, educação das relações étnico-raciais e o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena) que direcionam cada disciplina à 

atualização e flexibilidade dos conteúdos e metodologias. Cada período apresenta unidades 

curriculares que desenvolvem de forma progressiva o conhecimento dos conceitos teóricos à 

aplicabilidade prática, por meio da diversidade de cenários. Os conteúdos ligados a formação 

específica, desenvolvem as habilidades técnicas inerentes da profissão, a individualização na 

realização de procedimentos, e a capacidade de refletir sobre o processo doença/saúde de forma 

individual e coletiva, buscando soluções que atendam às necessidades do paciente e/ou 

população. Os estágios supervisionados, proporcionam a consolidação e amadurecimento dos 

conceitos, habilidades e competências desenvolvidas durante a formação, oportunizando de 

forma interdisciplinar e multiprofissional a atuação do cirurgião-dentista. Permitindo a vivência 

em situações diversificadas e aos múltiplos cenários de atuação profissional. 

O contato com a pesquisa científica é desenvolvido de forma contínua e curricular, sendo 

enfatizada nos conteúdos de metodologia científica e da pesquisa, além dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso no último ano letivo, fomentando a capacidade interpretativa e de criação 

do formando. 

As bibliografias básicas e complementares foram selecionadas conforme relevância para 

os conteúdos abordados em cada unidade curricular. O quantitativo de exemplares atende com 

excelência o corpo discente. Além disso, os títulos virtuais complementam o acervo físico 

disponível. As bibliografias estão referendadas por relatório de adequação, assinado pelo NDE, 

comprovando a compatibilidade.   

Conforme previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 22/12/2005, que 

regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de Sinais - Libras e o art. 18 da 

Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do curso como 

disciplina optativa, com carga horária de 60 horas, e está em consonância com a política 

nacional de inclusão e com a legislação emanada da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

e do Ministério de Educação. 
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Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 

de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) as seguintes disciplinas 

atendem plenamente aos ajustes exigidos: 

1º. Período:  

• Odontologia, Ética e Legislação 

• Saúde Coletiva I 

• Antropologia e Sociologia 

3º. Período: 

• Saúde Coletiva II 

• Bioética e Biossegurança 

4º. Período 

• Psicologia  

Tópicos Avançados em Odontologia – Seminários Integrados do 1º período ao 5º período. 

Em relação as políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). As seguintes disciplinas distribuídas na matriz 

curricular atendem plenamente aos ajustes exigidos pela citada lei e decreto: 

1º. Período:  

• Odontologia, Ética e Legislação 

• Saúde Coletiva I 

• Antropologia e Sociologia 

3º. Período: 

• Saúde Coletiva II 

• Bioética e Biossegurança 

• Farmacologia 

7º. Período: 

• Administração e gerenciamento em Saúde Bucal 

Tópicos Avançados em Odontologia – Seminários Integrados do 1º período ao 5º período. 

 Por fim o Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP No 8, de 06/03/2012, que originou 

a Resolução CNE/CP No 1, de 30/05/2012 são plenamente abrangidas pelas disciplinas:  

1º. Período:  

• Odontologia, Ética e Legislação 
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• Saúde Coletiva I 

• Antropologia e Sociologia 

3º. Período: 

• Saúde Coletiva II 

• Bioética e Biossegurança 

Tópicos Avançados em Odontologia – Seminários Integrados do 1º período ao 5º período. 

 

1.7 METODOLOGIA  

 

A metodologia do curso de Odontologia, constante no PPC, emprega os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos de formação de cirurgiões dentistas dispostos nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 03/2002). O curso organiza a 

formação de alunos em prol de competências e habilidades que sejam desenvolvidas de modo 

processual no decorrer do curso, percebendo cada conhecimento integrado ao outro, em análises 

teórico-práticas das diferentes perspectivas de atuação do cirurgião-dentista.  

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

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

comunidades e nos serviços de saúde, garantindo a diversidade de cenários de aprendizagem. 

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

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

transformações sociais. Logo, o UNIEURO reconhece a importância da mediação do professor 

e outros agentes sociais de formação para o favorecimento das múltiplas aprendizagens. Nesse 

contexto, há um constante estímulo desta IES para a utilização de novas metodologias ativas, 

valorizando a problematização e atribuindo ao discente o papel mais ativo na dinâmica de 

ensino e aprendizagem. 

A formação acadêmica proposta busca qualificar cirurgiões dentistas frente aos 

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

relações de trabalho em saúde e sociedade, mirando o aprimoramento da dinâmica de gestão, a 

qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a partir do 

reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas. Com o pensar 

voltado para a formação prospectiva, antecipando os desafios que aguardam os egressos no 

futuro, que ainda não se conhece o contorno, busca-se uma aprendizagem ativa e 

problematizadora, que considere em primeiro plano as realidades social, cultural e 
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epidemiológica do Distrito Federal, formando cirurgião-dentista comprometido à resolução de 

problemas da realidade cotidiana. 

As metodologias de ensino aprendizagem e de avaliação a serem implementadas devem, 

logo, considerar o conjunto de competências e habilidades almejada aos discentes. A 

fundamentação teórica deste entendimento emana da educação emancipatória e transformadora: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser.  

• Aprender a conhecer – o prazer da descoberta, da curiosidade, de compreender, 

construir e reconstruir o conhecimento; 

• Aprender a fazer – valoriza a competência pessoal que capacita o indivíduo a 

enfrentar novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da 

pura qualificação profissional; 

• Aprender a viver juntos – significa compreender o outro, ter prazer no esforço 

comum, participar em projetos de cooperação; 

• Aprender a ser – desenvolvimento integral do ser humano: inteligência, 

sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, 

pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. 

 

A metodologia de ensino aprendizagem assim delineada deve buscar: 

• superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates 

e mesas-redondas, onde se procurará estimular o aluno a atividades individual e 

coletiva de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de 

saberes, como usualmente acontece;  

• conferir maior ênfase aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas 

disciplinas do curso, sendo sugerido que os docentes possam exigir, sempre que 

possível, a realização de trabalhos e artigos de conclusão das disciplinas; 

• recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores 

na Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da 

atividade profissional a ser futuramente desempenhada; 

• valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber. 

A metodologia para organização das atividades do curso de Odontologia está 

comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico e com 

a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. Podemos citar a prepararão e apresentarão dos 

seminários integrativos, que são apresentados dentro das disciplinas desde o início do Curso, 
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articulando temas que possibilitem aos discente a oportunidade em trabalhar assuntos 

multiprofissionais e interdisciplinares.  

 Ademais seu embasamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Odontologia, promove os seguintes referenciais metodológicos:  

I – a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo, que leve em consideração o perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa;  

II – socialização do conhecimento produzido, levando em conta a evolução 

epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença; 

III – articulação de atividades teóricas e práticas empregadas desde o início do curso, 

permeando toda a formação do cirurgião-dentista, de forma integrada e interdisciplinar; 

IV – a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o 

aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

V – a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber fazer e o saber 

conviver, visando a desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o 

aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à 

formação do cirurgião-dentista; 

VI – o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos por favorecerem a discussão e as 

relações interpessoais; 

VII – a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

cirurgião-dentista atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade. 

 

1.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

O Estágio Curricular Supervisionado implantado no curso está institucionalizado e 

segue as considerações assumidas pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

É considerado Estágio Curricular o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudante que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. O Estágio 

Supervisionado propende o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho. Ele é contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, 

observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-práticos 
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assimilados entre a teoria e prática, sendo uma etapa de aplicação do conhecimento e do 

aperfeiçoamento de habilidades em situação real.  

O Estágio Curricular do curso será executado de forma a cumprir as exigências da Lei 

Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e tem por objetivo oferecer oportunidade de 

aprendizagem aos estagiários, constituindo-se em instrumento de integração, de treinamento 

prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. A carga 

horária mínima do estágio curricular supervisionado atinge 20% da carga horária total do Curso 

de Graduação em Odontologia (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº. 03/2002). A estrutura curricular 

do Curso de Graduação em Odontologia possui 800 horas de estágio supervisionado que serão 

avaliadas pelo desempenho discente nas atividades práticas, relatórios e avaliações 

institucionais, e orientadas pelas normas presentes no Regulamento de Estágio Supervisionado 

do Curso. 

O estágio curricular será realizado nas clínica-escola, adequadamente equipadas para tal 

finalidade e em instituições, órgãos e empresas conveniadas com o UNIEURO, com orientação 

docente e supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em razão do 

processo de formação do estudante de Odontologia, considerando o perfil do egresso, os 

objetivos do curso e o desenvolvimento de competências, etc. 

 

1.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

O Curso de Graduação em Odontologia do UNIEURO inclui no seu currículo, 

obrigatoriamente, as atividades teóricas, práticas, complementares, trabalho de conclusão de 

curso (TCC) e estágios curriculares sob supervisão docente. Essas atividades propiciarão a 

integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando ao alcance do perfil profissional 

desejado.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, 

de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade.  

As atividades complementares no Curso de Odontologia possuem carga horária total de 

160 horas. Elas serão desenvolvidas do 1° ao 10° período. Os alunos deverão cumprir durante 

o curso de Odontologia em diversas modalidades, dispostas abaixo: 
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I - seminários; 

II – monitorias; 

III – estágios; 

IV - programas de iniciação científica; 

V - programas de extensão; 

VI - estudos dirigidos; 

VII - cursos realizados em áreas afins; 

VIII - disciplinas optativas; 

IX – trabalhos publicados em periódicos; 

X – apresentação de trabalhos em eventos oficiais. 

 

A validação de qualquer das atividades depende de prévia aprovação do Curso de 

Odontologia.  

As atividades complementares apresentam regulamento próprio, visando a sua 

regulamentação, gestão e aproveitamento das atividades para formação geral e específica. O 

processo de desenvolvimento das atividades complementares é atualizado periodicamente, 

visando à constante e plena compatibilidade com as indulgências de formação do egresso, com 

foco em seu perfil e competências. 

 

1.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 

O Trabalho de Conclusão Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a ser 

desenvolvido nos 9º e 10º períodos do Curso de Odontologia do UNIEURO. Consiste em um 

trabalho científico, desenvolvido sob diferentes direcionamentos metodológicos (pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo, estudo de caso, e pesquisa experimental) e desenvolvida pelo 

aluno, sob orientação docente. 

Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do Curso de Odontologia a 

oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de pesquisa, 

estimulando a produção de conhecimento na área de saúde. 

O TCC é organizado em duas disciplinas: a primeira atividade (TCC I) terá carga horária 

de 40 (quarenta) horas, desenvolvida no decorrer do 9º semestre do curso. Deverá contemplar 

aspectos Teóricos e Metodológicos de Trabalhos Científicos, independente de ser de natureza 

clínica, trabalho de campo, ou laboratorial. O aluno deverá escolher um tema e, de acordo com 

o assunto, um orientador informal para o trabalho. O produto final da disciplina é o projeto de 
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TCC, escrito e apresentado oralmente para a turma e para o professor responsável pela 

disciplina. O modelo completo do projeto, capítulos, conteúdo, layout, tipo de letra e tipo de 

referências bibliográficas serão distribuídos aos alunos no início do semestre em um documento 

a parte.  

A segunda atividade de ensino (TCC II) terá carga horária de 40 horas devendo ser 

desenvolvida no 10º semestre. Consistirá, na elaboração de um trabalho na forma de artigo 

científico. Ao final do semestre, o aluno deverá fazer a apresentação pública do TCC, perante 

uma banca previamente instituída pela Coordenação. O aluno terá 15 minutos para sua 

apresentação. Da mesma forma, os examinadores terão tempo semelhante para seus 

questionamentos. 

Para atendimento à política institucional de estímulo à inter-relação entre “ensino, 

pesquisa e extensão”, o curso de Odontologia reconhece a implantação das clínicas-escola, 

como um eixo de articulações teórico e práticas à formação do alunado, não apenas à realização 

de atividades próprias ao seu estágio, mas como possibilidade de lidar com temas e situações 

propícias as suas investigações relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

1.11 APOIO AO DISCENTE  

 

Com a finalidade de apoiar a permanência com êxito do estudante nos cursos de 

graduação, o UNIEURO dispõe dos seguintes e programas e núcleos de apoio devidamente 

institucionalizados e que são implementados para os discentes do Curso de Odontologia:  

I. Programa de Acolhimento ao Ingressante – Desenvolvimento de uma semana de 

integração para apresentação do campus, conhecimento de normas institucionais e do projeto 

pedagógico do curso; atividades de ambientação com os docentes, aulas temáticas e atividades 

de integração entre ingressantes e veteranos.  

II. Núcleo de Apoio ao Discente e ao Docente (NADD). Este núcleo composto por um 

pedagogo (a) e um psicólogo (a) e tem por objetivo promover o atendimento a discentes e 

docentes de todos os cursos do UNIEURO. O apoio ao Docente é realizado por meio do 

Programa de Capacitação Docente, que contempla uso de novas metodologias e tecnologias de 

ensino e incentivo à produção acadêmica. O apoio ao Discente, com a finalidade de acompanhar 

o processo de aprendizagem, será realizado com atendimento individual, a fim de proporcionar 

a acessibilidade pedagógica.  
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III. Programa de Nivelamento. A Instituição oferece o Programa de Nivelamento de 

Estudos, que é ofertado ao estudante matriculado nos semestres iniciais do Curso de 

Odontologia, em horários e turnos diversos das atividades acadêmicas regimentais.  

IV. Ampliação dos cenários/espaços para as práticas, com vistas a diversificar os 

ambientes apropriados para desenvolvimento de atividades práticas, em condições similares de 

trabalho profissional;  

V. Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade;  

VI. Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o estudante na pesquisa 

científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível regional e 

nacional;  

VII. Programa de Monitoria de ensino, que, a cada semestre e ano, publicam editais e 

selecionam estudantes para atuar em monitoria de ensino concedendo-lhes bolsa para que estes 

atuem como monitores, trabalhando com o(a) professor(a) na condução das unidades 

curriculares.  

VIII. Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, 

estimulando o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade, na promoção à extensão aberta à participação da população, com o 

intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição.  

IX. Mobilidade Acadêmica. Os estudantes de Odontologia podem desenvolver parte de 

suas atividades acadêmicas e científicas como cursos, simpósios, eventos, estágios e pesquisas 

que visem à complementação e ao aprimoramento da formação do estudante em instituição de 

ensino distinta tanto no território nacional quanto no exterior, seguindo a regulamentação da 

Instituição.  

X. Programa Ibero-Americana. Promove intercâmbio, por até um semestre, de 

estudantes de 09 países da região Ibero-Americana: Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, 

Porto Rico, Portugal, México e Uruguai. 
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1.12 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA   

 

A gestão do curso será realizada pela equipe de coordenação, pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do PPC. 

A Coordenação do Curso de Odontologia do UNIEURO conta com um coordenador 

adjunto, uma secretária e uma técnica de saúde bucal. 

O NDE conta com docentes experientes, todos com formação Stricto sensu e regime de 

trabalho de tempo integral ou parcial.  

O Curso de Odontologia do UNIEURO possui uma estrutura de gestão e funciona com 

o plano de ação a curto, médio e longo prazo e prevê indicadores de desempenho de avaliação 

da coordenação do curso e de seu corpo de docentes. 

O processo de avaliação interna e externa são fundamentais para o planejamento da 

gestão. Assim, a avaliação do Curso de Odontologia é desenvolvida regularmente, por meio do 

estudo do desempenho do curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da 

comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as 

determinações legais vigentes, é realizada em dois níveis: Interno e Externo, em sintonia com 

o programa de avaliação institucional do UNIEURO que tem como referência o SINAES. É 

realizada a triangulação dos dados gerados pela atuação ativa dos seguintes órgãos colegiados: 

Comissão Própria de Avaliação – CPA; NDE; Colegiado de curso.  

1º Nível – Indicadores Internos:  

O processo de avaliação interna será conduzido por uma Comissão Própria de Avaliação 

– CPA (Institucional), Coordenação do Curso, NDE. 

A CPA é o órgão responsável pela condução dos processos de avaliação internos da 

Instituição e atua em conformidade com a Lei do SINAES, estando devidamente 

institucionalizada. A CPA do UNIEURO trabalha para conduzir uma prática auto avaliativa 

construída coletivamente, considerando o caráter técnico, político, ético, social e cultural 

inerente a esse processo, com representação paritária dos diferentes segmentos. Para tanto, são 

alocados fundos específicos para a CPA com a finalidade de garantir a continuidade do processo 

de avaliação de maneira permanente e cíclica.  

Os resultados das avaliações são fornecidos à Reitoria, aos órgãos colegiados e aos 

interessados (coordenador do curso, docentes e estudantes, etc.), com o objetivo de comparar a 

situação existente com a situação ideal desejada. Os resultados devem contribuir para a tomada 

de decisões acerca de mudanças que deverão ser introduzidas com a finalidade de se obter a 
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melhoria desejada. No final do processo, a partir da avaliação de todos os cursos e a avaliação 

global da Instituição, é elaborado e publicado um Relatório da Instituição.  

As ações da CPA contemplam as seguintes fases:  

1- Planejamento Participativo – elaboração de indicadores para as dimensões avaliadas 

e instrumentos avaliativos diversificados  

2- Sensibilização da comunidade acadêmica para relevância dos processos;  

3- Tratamento dos Dados  

4- Comunicação dos Resultados  

5- Elaboração de plano de melhorias;  

6- Reavaliação dos métodos, processos e resultados e o replanejamento das ações para 

os períodos subsequentes.  

Os relatórios gerados pela CPA servem para que o curso identifique os acertos e as 

ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades, envolvendo-se num processo de 

reflexão que retroalimentará o PPC.  

A coordenação do Curso de Odontologia, em constate contato com os estudantes e 

colegiado de curso, debate com o NDE questões que direta ou indiretamente interferem no 

desenvolvimento do projeto do curso, tais como práticas pedagógicas, posturas dos professores 

e estudantes, avaliações das aprendizagens, institucional e externa, metodologias de ensino, 

entre outras.  

O NDE exerce papel fundamental de suporte para a implantação e desenvolvimento do 

PPC e o acompanhamento das atividades do mesmo, o qual conta com o apoio da Comissão de 

Avaliação no acompanhamento dos processos e resultados das avaliações internas, analisando 

os indicadores da avaliação da aprendizagem dos estudantes, sempre com foco no perfil do 

egresso estabelecido a partir das competências e habilidades.  

2ª fase- Indicadores Externos  

A coordenação do curso, em conjunto com a CPA, o NDE e o Colegiado de Curso, fará 

o acompanhamento sistemático dos indicadores externos gerados pela seguinte avaliação: o 

Enade. Trata-se de um componente curricular obrigatório, sendo condição para a diplomação. 

Destaca-se que compete ao coordenador do curso articular esse conjunto de informações que 

servem como indicadores de desenvolvimento do PPC para subsidiar as tomadas de decisões 

do NDE em relação ao desenvolvimento curricular.  

Em síntese, a triangulação dos dados gerados nas avaliações internas e externas 

possibilitam, em seu conjunto, o desencadeamento de ações com objetivo de aperfeiçoar o 
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desenvolvimento do currículo: atualização dos conteúdos, das estratégias de ensino-

aprendizagem adotadas e dos procedimentos e instrumentos avaliativos utilizados. 

 

1.13 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas no processo de ensino e 

aprendizagem são dirigidas para atender de maneira excelente o corpo docente e discente da 

Instituição. 

A sala dos professores é equipada com terminais conectados à internet; impressora Laser 

Samsumg; dois pontos livres para acesso à internet, por meio de pontos de rede; 17 pontos de 

acessos à rede sem fio, que permitem o acesso à internet de qualquer lugar da IES. Por meio do 

site da Instituição, o professor pode disponibilizar material didático e avisos aos alunos. 

Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter acesso ao 

site da Instituição, seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e às bases de dados mantidas pela 

Instituição, por meio de assinatura/contrato, a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer 

computador com acesso à internet. 

Além dos pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à internet de qualquer 

lugar da instituição, atualmente o UNIEURO disponibiliza 204 equipamentos para usos 

acadêmicos, no período de 8:00h às 22:35h, distribuídos em laboratórios, equipados com 

Datashow fixo ou móvel quando solicitado. 

O UNIEURO, ainda coloca à disposição, de seus docentes e alunos, recursos 

audiovisuais e Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles Projetores 

multimídia, aparelhos de DVD, TVs, microfones com caixa de som portátil, microfones com 

fio, microfones sem fio com speakers, telas retráteis com tripé. 

O Curso de Odontologia, possui salas de aula, sala tutorial e laboratórios Multiodonto I 

e II, equipados com projetores de multimídia, acesso à internet sem fio. Além de um consultório 

equipado com um sistema de áudio e vídeo, para realização de procedimentos clínicos ao vivo, 

possuindo um auditório que possibilita ao aluno assistir toda a realização do atendimento ao 

paciente diretamente ou por meio de monitores. Essa transmissão pode ser expandida para uma 

das clínicas. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte dos 

professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do referido 
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software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que avaliará e, se 

aprovado pela Reitoria, encaminhará ao setor de compras. 

O Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de licenciamento com 

Microsoft Office 365 e Image que permite a instalação nos laboratórios de vários softwares. 

O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da instituição. A IES 

ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não permitindo acesso a 

sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e em outros ambientes é gratuita para alunos e professores. 

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa acompanha a demanda e evolução do quantitativo de alunos e possibilita um ambiente 

satisfatório para a pesquisa e o estudo. Atualmente o UNIEURO conta com um link dedicado 

de 50MB da empresa Sitelbra e 50MB ADSL da empresa Vivo. 

 

1.14 PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar sua 

reflexão no sentido de decidir sobre as alternativas e estratégias que são selecionadas para a 

resolução desses problemas. A avaliação não pode ser considerada simplesmente uma 

verificação à aprendizagem, mas também em relação ao ensino praticado pelo professor. A 

avaliação é o momento que o docente utiliza para também avaliar-se como parte do processo 

ensino-aprendizagem. 

A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo articulado 

incidindo a prática de avaliação em relação a determinados critérios e instrumentos (frequência 

e o aproveitamento do aluno) nas seguintes atividades: pesquisa, exercícios, arguições, 

trabalhos práticos, seminários, provas escritas, estágios, atividades práticas e monografias.  

Nesse sentido, o Curso de Odontologia obedece a uma sistemática de avaliação 

criteriosa, por meio do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos 

docentes, utilizando, portanto, como instrumentos de registro de dados, os planos de ensino, 

cronogramas, roteiros de atividades e diários de classe. 
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Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que constam 

ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de avaliação e 

bibliografia da disciplina. 

Em cada período letivo haverá, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

Prova Parcial 1 (N1), conteúdo ministrado no primeiro bimestre; Prova Parcial 2 (N2) conteúdo 

ministrado no semestre letivo; Prova Substitutiva (NS), unidades temáticas de todo o semestre 

letivo.  

O resultado de cada avaliação será expresso em notas de zero a dez, em número inteiro 

ou em número inteiro mais cinco décimos. A nota final do aluno, em cada componente 

curricular, será o resultado da média aritmética simples das provas parciais (N-1 e N-2), sendo 

facultada a substituição da menor nota parcial pelo resultado da Prova Substitutiva. 

Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas por 

competências, em cada disciplina e em cada período letivo, constituem-se temáticas do 

Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre. 

Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo que, na 

modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para avaliação individual, 

não podendo ser superior a 30% do total da nota. 

As atividades práticas são consideradas para compor a nota de cada bimestre, de acordo 

com o “peso” adotado nas disciplinas e registrado nos planos de ensino. 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Práticas, às Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, 

quando for o caso. 

 

1.15 NÚMERO DE VAGAS  

 

O UNIEURO oferta 100 (cem) vagas anuais (Portaria MEC n.º 253 de 07 de julho de 

2011 DOU de 08/07/2011), com 02 (duas) turmas com 50 alunos cada turma. Para a definição 

do quantitativo de vagas a instituição trabalha com critérios como a dimensão do corpo docente 

e condições de infraestrutura física e tecnológica da IES, salienta-se que anualmente, durante a 

avaliação do curso pela CPA é avaliado a adequação da infraestrutura e corpo docente e relação 

ao quantitativo de vagas autorizadas. 
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1.16 INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE 

(SUS).  

 

O UNIEURO possui convênios com o intuito de propiciar aos alunos e professores 

diversos cenários de aprendizagem localizados, preferencialmente, na região de Brasília e no 

entorno. Cabe ressaltar que o parceiro preferencial é a Secretaria do Estado de Saúde do Distrito 

Federal, no sentido de articular a formação acadêmica do cirurgião-dentista ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

O UNIEURO propõe-se buscar e manter parcerias com entidades, instituições públicas, 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos científico, técnico, 

tecnológico e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de aprendizagem para 

os alunos do Curso de Graduação em Odontologia.  

Foram celebrados convênios com a Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal 

para o desenvolvimento das atividades práticas e de estágio curricular supervisionado nas 

unidades de saúde vinculadas. São utilizados para supervisão dos alunos, docentes da instituição 

ou preceptores da SES-DF, conforme as cláusulas do convênio e de acordo com a demanda do 

campo disponibilizado, atendendo aos princípios éticos da formação e atuação profissional e 

respeitando a relação máxima de 8 alunos por supervisor.  

No âmbito da Secretaria de Saúde o aluno é inserido em diferentes cenários dos SUS, 

trabalhando em equipes multidisciplinares e multiprofissionais. 

1.18 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREAS DA SAÚDE. 

 

Os cenários de uma atividade prática real na área da saúde se diversificam ao longo do 

curso, conforme a complexidade da aprendizagem, atendendo plenamente o projeto pedagógico 

proposto.  

As unidades curriculares estão estruturadas com atividades que asseguram a unicidade 

entre teoria e prática, por meio de situações problema, observações laboratoriais, situações e 

problemas em laboratórios específicos e nas práticas clínicas. São realizadas atividades em 

espaços internos e em cenários externos, sob supervisão de docentes que fazem a integração 

com a programação curricular. Para tanto, essas atividades estão devidamente regulamentadas. 

A diversidade de cenários empregados, nas clínicas e laboratórios Institucionais, além 

dos campos adotados: escolas, unidades de saúde, visitas domiciliares à comunidade, dentre 

outras, proporcionam maior integração entre os preceitos teóricos e as ações práticas, 
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oportunizando aos discentes experiências que consolidam seus conceitos técnicos e humanizam 

o atendimento.  

 

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

 

2.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE  

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Odontologia do UNIEURO é 

composto por cinco professores do Curso, contando com a atuação conjunta do coordenador, 

todos em regime de trabalho integral ou parcial, conforme determina a Resolução do CONAES 

nº 1, de 17 de junho de 2010. 

O curso de Odontologia apresenta 100% do NDE com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu e 80% possui formação acadêmica na área do curso, 

sendo eles: Fernando Koibuchi Sakane, mestre, cirurgião-dentista, regime de trabalho em tempo 

integral, Ana Carolina Venção, doutora, cirurgiã-dentista, regime de trabalho em tempo 

integral, Mirian Cândida da Costa, mestre, bióloga, regime de trabalho em tempo integral, 

Jucely Aparecida da Rosa, doutora, cirurgiã-dentista, regime de trabalho em tempo integral e 

Silvia Lustosa de Castro, doutora, cirurgiã-dentista, regime de trabalho em tempo integral. 

Em adição, o curso de Odontologia apresenta 100% dos docentes do NDE com 

contratação em regime de tempo parcial ou integral. 

Esse Núcleo, promove a atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 

bem como a sua consolidação no contexto institucional. Por meio do acompanhamento das 

unidades curriculares, objetivando aprimorar os processos de avaliação da aprendizagem e 

introduzir metodologias ativas de ensino, utilizando diversos cenários acadêmicos. Conduz os 

processos de reestruturação curricular junto aos docentes e discentes da Graduação, em 

consonância com as definições do Colegiado de Curso. Analisa o impacto do sistema de 

avaliação de aprendizagem na formação do discente e, por meio da análise e avaliação dos 

Planos de Ensino dos componentes curriculares que integram a Matriz Curricular do Curso, 

define propostas de melhorias que possam contribuir na formação do egresso, conforme 

evolução do mercado de trabalho, assim como atender as demandas estabelecidas na atualidade. 

O NDE avalia e elabora propostas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão no 

âmbito da Graduação, atendem as necessidades do Curso graduação e as exigências do mercado 

de trabalho, afinadas às políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso. 

Contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso e para o alcance dos objetos 
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presentes no PPC. Assessorando a Coordenação do Curso em suas atividades acadêmicas 

específicas. 

A renovação dos membros ocorre de forma planejada, permitindo a integração e a 

transição por parte dos seus membros (Resolução CONSU nº 01/2010). 

 

2.2 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A)  

 

O coordenador desenvolverá suas atividades de gestor do Curso de acordo com o 

regimento da instituição, por meio de um plano de ação decorrente de um planejamento 

participativo para o desenvolvimento de atividades a curto, médio e longo prazo. Salienta-se 

que tal planejamento tem como um dos norteadores os resultados da avaliação do curso pela 

CPA e dos indicadores internos e externos periodicamente sistematizados pela Comissão de 

Avaliação do Curso de Odontologia.  

O coordenador do curso, de acordo com o sistema de gestão, será avaliado anualmente 

por indicadores de desempenho documentados e disponibilizados publicamente pela CPA do 

UNIEURO.  

Está à frente da coordenação do Curso de Odontologia o professor Fernando Koibuchi 

Sakane, com carga horária de 40 horas semanais, em tempo integral. Possui graduação em 

Odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (2003), mestrado 

em Odontologia pela Universidade de Taubaté (2007) e registro de especialista em Endodontia 

no Conselho Federal de Odontologia (2008). Foi Oficial da Força Aérea Brasileira 

(especialidade Endodontia) no período de 2008 a 2014. Endereço no currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9324919201213723. 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março de 2005 

(DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 022/2013, de 10 

de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por professor, designado pelo Reitor, 

atendidas as normas específicas. Em caso de ausência, o Coordenador de Curso é substituído 

por professor designado pelo Reitor. 

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso: 

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e 

representá-lo; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 
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III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades; 

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou 

emergência comprovados; 

VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- administrativo; 

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento Geral, 

assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo;  

XV – delegar competência. 

 

2.3 REGIME DE TRABALHO DO (A) COORDENADOR (A) DO CURSO  

 

O Coordenador do Curso de Odontologia, se dedica, integralmente, ao cumprimento 

efetivo das atividades planejadas no projeto pedagógico do curso. É responsável pela condução 

do Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso na construção do projeto pedagógico do curso 

e pelo cumprimento de todo o previsto no PPC, respeitando as exigências regulatórias do 

Ministério da Educação - MEC, as normas institucionais e as demais legislações que regem o 

ensino superior. É quem coordena os trabalhos dos professores e cuida para que o processo de 

ensino-aprendizagem se desenvolva a contento tanto para os alunos quanto para o UNIEURO. 

O regime de contratação do coordenador é de tempo integral de dedicação à gestão do curso, 

com atribuições diversas, tais como: atendimento aos alunos e professores; relação com os 

docentes e discentes, inserção do curso justificando sua relevância e contextualização; constante 
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atualização e comprometimento com o PPC, conta ainda com o auxilio de uma coordenação 

adjunta no desempenho de suas atribuições. 

 

2.4 CORPO DOCENTE: TITULAÇÃO 

 

O corpo docente do curso de Odontologia averigua a pertinência dos conteúdos 

curriculares perante às competências que compõem o perfil do egresso, relacionando-os a cada 

disciplina e também em suas adequações perante uma visão interdisciplinar na matriz curricular, 

sobretudo, promove sua integração à formação reflexiva e crítica do corpo discente frente 

autonomia para a pesquisa, para a análise de seu papel social e profissional e busca por formação 

contínua.  

A titulação do corpo docente do Curso de Odontologia do UNIEURO é constituída por 

97% de professores contendo título de Mestres e Doutores, sendo 20 Doutores (60 %). Os 

docentes que atuam no Curso de Graduação em Odontologia foram selecionados mediante 

processo seletivo, visando a capacidade técnico-científica para que possam, em conjunto com 

o NDE, discutir sobre os conteúdos presentes nos planos de ensino e analisar sua relevância na 

formação do egresso. A aderência do professor ao componente curricular, são fundamentais 

para que este possa estimular a formação de grupos de estudos para a atualização de 

conhecimento mediante a leitura e discussão de artigos científicos, acompanhamento das 

inovações do mercado de trabalho, atendimento as necessidades do contexto loco regional e 

para formação de grupos de pesquisa, desenvolvimento de projetos e fomento à produção 

científica.  

Os professores, além de abordar a relevância de cada conteúdo ministrado na formação 

profissional também proporciona o acesso aos conteúdos de pesquisa de ponta na realização de 

atividades em sala ou trabalhos acadêmicos sempre relacionados aos objetivos da disciplina e 

o perfil do egresso. 

Os estudantes são estimulados a participarem dos processos seletivos do programa de 

Pesquisa e Iniciação Científica, publicado todos os anos por edital, a formarem grupos de 

estudo, além de buscar maiores conhecimentos e esclarecimentos, quanto aos conteúdos 

abordados nas atividades acadêmicas, de forma a diversificarem as fontes de pesquisa e 

conhecimento. 
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Quadro 04 – Quadro Docente do Curso de Odontologia  

Nome do Docente Titulação Formação 
Acadêmica 

Disciplina Regime 
de 

Trabalho 
Ana Carolina Venção Doutor Cirurgiã-dentista Endodontia I e II/ 

Bióetica e 
Biossegurança 

Integral  

Ana Luiza Rego Julio Mestre Cirurgiã-dentista Dentística I e II Horista 

Andreia Zulato Marcolla Mestre Jornalista Antropologia e 
Sociologia/ Psicologia 

Integral 

Carlos Henrique 
Guimarães Jr. 

Doutor Cirurgião-dentista Ortodontia Parcial 

Carla Cisotto Mestre Cirurgiã-dentista Epidemiologia/ Saúde 
Coletiva 

Horista 

Cláudio Wilson L. F. 
Cabral 

Doutor Cirurgião-dentista Protese fixa I Horista 

Douglas Rangel Goulart Doutor Cirurgião-dentista Cirurgia Parcial 

Elaine Maria Franzoti Doutor Farmacêutica Farmacologia Integral 

Emanuela De Carvalho 
Franco Leite 

Mestre Cirurgiã-dentista ODEL/Endodontia 
II/Patologia Aplicada/ 
Radiologia/ 
Farmacologia 
Aplicada/ Adm e 
Gestão 

Horista 

Fabiano Maluf Doutor Cirurgião-dentista OABS/ ESF Horista 

Fernando Koibuchi 
Sakane 

Mestre Cirurgião-dentista Endodontia I  Integral 

Gisele Lago Martinez Doutor Cirurgiã-dentista Dentística II Parcial 

Greice Maria Rodrigues Doutor Bióloga Fisiologia/ Histologia Horista 

Gustavo José De Oliveira Mestre Cirurgião-dentista Implantodontia/ 
Protese Fixa I 

Horista 

João Paulo Lyra E Silva Doutor Cirurgião-dentista Materiais 
Dentários/Protése Fixa 
I 

Horista 

José Ricardo Mariano Doutor Cirurgião-dentista Protese Fixa I e II Parcial 

Jucely Aparecida Rosa Doutor Cirurgiã-dentista Patologia Aplicada/ 
Radiologia 

Integral 

Livia Pimentel De 
Santana Dourado 

Doutor Nutricionista Micro e Imuno Horista 

Livia Roberta Malpeli 
Gomes 

Mestre Cirurgiã-dentista Materiais 
Dentários/Protése Fixa 
I e II 

Horista 

Luisa Andrade Valle Mestre Cirurgiã-dentista Periodontia I e II/ Horista 

Luzirlane Dos Santos 
Barbosa Braun 

Doutor Bióloga Patologia Horista 

Marcelo Francisco Xavier Mestre Matemático, 
Pedagogo, 
Engenheiro de 
Alimentos 

Bioestatística Horista 

Marcelo Sampaio Moura Doutor Cirurgião-dentista Endodontia I e II/ 
Anestesiologia 

Horista 
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Marcelo Sousa Gomes Doutor Cirurgião-dentista Periodontia II/ Oclusão Integral 

Mateus Veppo Dos 
Santos 

Mestre Cirurgião-dentista Cirurgia/Periodontia I 
e II 

Horista 

Marcio Sousa Jerônimo Doutor Biomédico Anatomia I Horista 

Mirian Cândida da Costa Mestre Bióloga Citologia e 
Embriologia/ Genética/ 
Histologia Bucal 

Integral 

Osmundo Brilhante Doutor Engenheiro 
agrônomo 

Bioquímica e Biofísica Horista 

Roberto Gomes De 
Andrade 

Mestre Biólogo Anatomia II Horista 

Thais Ranielle Souza De 
Oliveira 

Doutor Bióloga Parasitologia Horista 

Thalita Natalia Nogueira Esp Cirurgiã-dentista Odontopediatria I Horista 

Senda Charone Doutor Cirurgiã-dentista Saúde Coletiva I/ 
Dentistica I e II 

Parcial 

Viviane Fragoso De 
Moura Lane 

Doutor Bióloga Metodologia cientifica Horista 

Walkíria Mendes De 
Lima 

Mestre Cirurgiã-dentista Dentística II Horista 

 

2.5 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

O regime de trabalho de cada docente foi elaborado considerando: a carga horária de 

sala de aula e atividades extraclasse. As atividades de sala de aula correspondem às atividades 

desenvolvidas para executar o plano de ensino, a dinâmica das unidades curriculares constantes. 

A carga horária extraclasse consta de atividades de planejamento didático, de gestão acadêmica, 

atendimento ao estudante, participação no NDE e colegiado, participação em atividades 

culturais, de pesquisa cientifica, de extensão, de orientação científica e demais atividades 

estabelecidas no planejamento do curso.  

No Regime de Trabalho de Tempo Integral, o docente cumpre jornada semanal de 40 

(quarenta) horas semanais, assegurado o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da carga horária 

semanal para atividades extraclasse. O Regime de Trabalho em Tempo Parcial, por sua vez, é 

caracterizado pela prestação de, no mínimo, 12 (doze) horas de trabalho semanal, das quais, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dedicadas às atividades extraclasse. Por exclusão, os 

docentes que não se enquadrem nos regimes de tempo integral ou de tempo parcial, são 

considerados horistas. 

Cada docente em Regime de Trabalho de Tempo Integral e Parcial apresenta um Plano 

Individual de Trabalho, ao Coordenador do Curso, para análise e aprovação. Ao final do ano 

letivo, o docente deverá entregar o Relatório Individual de Trabalho com o registro sintético 

das atividades desenvolvidas e documentação comprobatória, tais como cópia de certificados 
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de participação em congressos, seminários, palestras, oficinas, bancas, artigos e demais 

produções técnicas, entre outros. O plano de trabalho servirá como ferramenta de gestão, 

possibilitando ao Coordenador do Curso o acompanhamento e a avaliação do docente, pois este 

constitui um dos indicadores de desempenho docente. 

 

2.6 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE  

 

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de cinco anos de experiência 

profissional. Possibilitando a contextualização de situações em cenários de prática e vivência 

profissional, demonstrando aos estudantes a importância do embasamento teórico para atuação 

na prática em diversos cenários de competência do profissional da odontologia e da 

interdisciplinaridade como preceito da profissão e exigência do mercado de trabalho. A 

participação em cursos e eventos científicos é fomentada aos docentes, por meio de editais de 

incentivo e políticas de bonificação à produção científica, que corroboram com o 

aperfeiçoamento técnico-científico.  

O programa de capacitação docente, desenvolvido nas semanas pedagógicas 

institucionais, encontros setoriais específicos, por curso, e capacitações sobre as competências 

a serem desenvolvidas pelos conteúdos, dentro das unidades curriculares na formação do 

Cirurgião-dentista. 

 

2.7 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de cinco anos de experiência em 

docência do ensino superior. A experiência pedagógica do corpo docente na docência superior 

possibilita a promoção de ações que permitem identificar as dificuldades dos discentes, expor 

o conteúdo em linguagem compatível às características da turma, apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, e elaborar atividades 

específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades. De acordo com 

suas experiências no campo da docência superior, o corpo docente busca continuamente 

desenvolver diferentes métodos de avaliações diagnósticas, formativas e somativas, traçando 

um elo com o planejamento pedagógico no qual os resultados identificados, são projetados para 

redefinição de sua prática docente. O corpo docente representa liderança não somente pela sua 

produção, mas primordialmente pela sua postura ao reconhecer a importância da formação do 
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aluno e fortalecimento de seus vínculos com a realidade, mediando novas e frutíferas 

possibilidades para o crescimento acadêmico e profissional do corpo discente. 

 

2.8 ATUAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

As atribuições do Conselho de Curso (colegiado) estão definidas no Art. 22 do Estatuto 

do UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de 

março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e por um 

representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático 

de cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração 

superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos transferidos 

ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de 

disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento Geral e demais normas aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão 

de sua área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, professores para 

participarem de cursos de pós-graduação; e 

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 
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As questões discutidas nas reuniões do Colegiado do curso são registradas em ata e as 

decisões constantes nas mesmas são encaminhadas aos setores competentes para registro. 

O Conselho (Colegiado) de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o 

semestre letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, 

cujas decisões são registradas em atas e encaminhadas pela coordenação do curso para que as 

decisões sejam direcionadas aos setores competentes para as providências das determinações. 

As atividades do Colegiado são avaliadas pela CPA, cujos apontamentos são utilizados no 

planejamento de gestão do curso, refletindo nos planos de ação para melhoria de desempenho 

do Colegiado do Curso. 

 

2.9 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA  

 

O corpo docente do curso de Odontologia, tem se organizado para continuamente expor 

suas experiências e resultados de pesquisa junto a eventos científicos, ou mesmo, na publicação 

de artigos em periódicos, sendo muitos desses trabalhos dinamizados pela orientação de 

discentes, seja na organização de dados dos trabalhos de conclusão de curso, ou até por 

publicações alcançadas por discentes envolvidos com grupo de estudos do UNIEURO. Por esse 

mérito, mais de 50% do corpo docente apresenta produções nos três últimos anos. 

 

3. INFRAESTRUTURA  

 

3.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

O curso de Odontologia possui um espaço físico contendo gabinetes de trabalho para os 

professores que atuam em Regime de Tempo Integral, atuando na pesquisa, extensão, 

orientação de monografia, além do NDE. Contendo uma sala privativa de 5,0 m X 5,85 m com 

mesas, cadeiras, arquivos, computadores conectados à internet Wireless e banda larga, 

impressora, copa, banheiro e armários individuais com cadeado; uma sala de atendimento ao 

aluno com 4,0 m X 5,0 m com mesas e cadeiras que garante a privacidade para uso de recursos 

e o atendimento ao discente e orientados. Salienta-se que estes espaços são excelentes 

considerando os aspectos que envolvem dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

Além disso, a IES disponibiliza, em sua estrutura física, outros gabinetes adicionais de 

trabalho para os professores que atuam em tempo integral (TI). As salas são equipadas com 
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mesas, cadeiras, arquivos, computadores conectados à internet Wireless e banda larga, 

impressora. Salienta-se que esses espaços são excelentes considerando os aspectos que 

envolvem dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. Há aproximadamente 50 gabinetes individuais no UNIEURO. Os espaços de 

trabalho para docentes em Tempo Integral viabilizam ações acadêmicas, como planejamento 

didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem recursos de tecnologias 

da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade para uso dos recursos, para o 

atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de material e equipamentos pessoais, 

com segurança. 

 

3.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA O COORDENADOR 

 

O curso oferece gabinete de trabalho equipado para o coordenador do curso, segundo a 

finalidade. As instalações da Coordenação do Curso de Odontologia constituem-se de uma sala 

com dimensões de 2,60m X 4,85m, com infraestrutura tecnológica diferenciada como 

computador, telefone, equipamento e mobiliário específicos, suficientes para o 

desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas que permite o atendimento de 

indivíduos e grupos com privacidade. 

A infraestrutura física do UNIEURO apresenta dimensões, ergonomia, iluminação, 

quantitativo, acústica, climatização, higienização adequados aos índices estabelecidos por 

norma. Espaços, mobiliários e equipamentos cumprem às normativas de acessibilidade (LEI 

10.098/2000; DECRETO 5.296/2004; ABNT NBR 9050/2004). 

 

3.3 SALA COLETIVA DE PROFESSORES  

 

As instalações destinadas aos docentes agregam uma sala de professores com 180 m², 

uma sala de refeições e/ou reuniões e uma sala de descanso. Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência.  

A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, possui recursos de 

tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes através 
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de mesas e baias com computadores, além de cabines para uso de notebooks. Há armários 

(escaninhos) para professores organizados em toda a extensão da sala de trabalho.  

Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de móveis, 

pisos e equipamentos. A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores 

em regime parcial ou integral de trabalho e horistas. Este ambiente permite o acesso a mesas 

coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). 

Próximo ao local, há uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos. Na entrada 

da sala de professores há o apoio técnico-administrativo estruturado por um balcão de 

atendimento ao público. Dentro da sala coletiva há sanitários feminino e masculino. 

Os ambientes da sala coletiva de professores apresentam dimensões, ergonomia, 

iluminação, quantitativo, acústica, climatização, higienização adequados aos índices 

estabelecidos por norma. Espaços, mobiliários e equipamentos cumprem às normativas de 

acessibilidade (LEI 10.098/2000; DECRETO 5.296/2004; ABNT NBR 9050/2004). 

 

3.4 SALAS DE AULA  

 

As salas de aula estão equipadas segundo a finalidade e atendem, aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessários à 

atividade proposta. O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino-aprendizagem, 

no curso de Odontologia totaliza 10 salas de aulas, com dimensões que variam de 50 a 70 m², 

cuja capacidade destina, no mínimo, 1,4 m² por aluno.  

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica adequadas para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos índices 

estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem específica são 

suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza e 

manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e equipamentos existentes.  

As salas de aula dispõem de recursos de tecnologias da informação e comunicação 

adequados às atividades a serem desenvolvidas, permitindo uma diversidade de situações de 

ensino-aprendizagem e atuação dos discentes junto aos conhecimentos, além de flexibilidade 

nas configurações espaciais. Com dimensões, ergonomia, iluminação, quantitativo, acústica, 

climatização, higienização adequados aos índices estabelecidos por norma. Espaços, 

mobiliários e equipamentos cumprem às normativas de acessibilidade (LEI 10.098/2000; 

DECRETO 5.296/2004; ABNT NBR 9050/2004). Em todas as unidades do UNIEURO são 
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atendidas no mínimo 10% do total de salas de aula com mesa adaptada e sinalizada para 

cadeirantes. 

 

3.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

 

O curso disponibiliza de laboratórios de informática com acesso à internet, na proporção 

de um terminal para até trinta (30) alunos, considerado o total de matrículas dos cursos em 

funcionamento, possibilitando acesso dos alunos a equipamentos e serviços de informática. 

Atualmente o UNIEURO disponibiliza 204 equipamentos para uso acadêmico, 

distribuídos em laboratórios equipados com Datashow. O funcionamento dos laboratórios é de 

segunda a sexta das 8h às 22h35min, sempre com a presença de um responsável qualificado, 

auxiliando os usuários em suas dúvidas com as bases de dados e ferramentas de pesquisas 

disponíveis. Além de 17 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à internet de 

qualquer lugar da instituição. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte dos 

professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do referido 

software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que avaliará e, se 

aprovado pelo Reitor, encaminhará ao setor de compras. 

O Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de licenciamento com a 

Microsoft com o pacote Office 365 e Image, que nos dão direito de uso de vários softwares. 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de última 

geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, envio de 

mensagens para o contato com instituições de ensino.  

O Centro Universitário Euro-Americano, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos 

acadêmicos e professores, disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo 

pedagógico da instituição. A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente 

atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mails e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A utilização da 

Internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada para alunos. Esta 

limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade, capacidade e utilização.  

A atual velocidade disponível dos 2 links de internets são de 50 MB dedicados com a 

empresa Sitelbra e outro de 50 MB ADSL com a Vivo. A quantidade de equipamentos 
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disponíveis para fim de pesquisa acompanha a demanda e evolução do quantitativo de alunos, 

para que possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. 

 

3.6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA POR UNIDADE CURRICULAR   

 

O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos 

conteúdos descritos no PPC. Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das 

disciplinas na proporção de no mínimo um exemplar para 14 vagas anuais autorizadas, 

referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e está 

atualizado e tombado junto ao patrimônio do UNIEURO.  

O UNIEURO conta com políticas de atualização constante de seu acervo bibliográfico, 

assim como disponibiliza a base de dados EBSCO, Minha Biblioteca, Pearson, Evolution, e as 

Bases de Livros, o que permite ao estudante, o acesso aos periódicos especializados 

relacionados ao curso de Odontologia.  

Da mesma forma, o acervo está referendado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de 

vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.  

Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e 

recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de 

ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Portanto, 

as bibliotecas virtuais oferecem acesso simultâneo de consulta. 

 

3.7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR POR UNIDADE CURRICULAR  

  

O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares 

(UC) e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC, desse 

modo, o acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, referidas nos 

programas das disciplinas, tendo a proporção de cinco títulos com, no mínimo, dois exemplares 

por unidade curricular.  

O UNIEURO conta com políticas de atualização constante de seu acervo bibliográfico, 

assim como disponibiliza a base de dados EBSCO, Minha Biblioteca, Pearson, Evolution, Bases 

de Livros o que permite ao estudante, o acesso aos periódicos especializados relacionados ao 

curso de Odontologia.  
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Da mesma forma, o acervo está referendado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o 

número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a 

quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e 

recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de 

ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. Portanto, 

as bibliotecas virtuais oferecem acesso simultâneo de consulta. 

 

3.8 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO BÁSICA 

Os laboratórios contam com regulamento específico, destinado à realização das aulas 

práticas, contando com espaços, equipamentos e serviços voltados ao atendimento pleno das 

atividades propostas às demandas do curso. 

Unidade Técnica: Tamanho (56m2), tem em seu interior, sala de preparo, sala de lavagem e 

esterilização, exaustor profissional, capela, tubulação com gás e ar comprimido, bancada em L 

com armários. Caixa de primeiros socorros, equipamentos de proteção coletiva – EPCS e 

diversos materiais referentes as aulas práticas; 

Laboratório de Fisiologia: Tamanho (56m2) tem em sua estrutura seis bancadas, chuveiro e lava 

olhos, 4 pias, capela e exaustor profissional, ar condicionado, tubulação de gás, armários, fogão, 

caixa de primeiros socorros. Equipamentos de proteção coletiva – EPCS e diversos materiais 

referentes as aulas práticas; 

Bioquímica / Física/ Química: Tamanho (56m2) tem em sua estrutura com seis bancadas, 

chuveiro e lava olhos, pias e tubulação de gás, armários, caixa de primeiros socorros, ar 

condicionado. Equipamentos de proteção coletiva – EPCS. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. 

Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia: Tamanho (56m2) tem em sua estrutura 

três bancadas em fila, e uma bancada em L acompanhando o fundo e a lateral das paredes, com 

duas pias, sendo uma funda e uma rasa, exaustores, capela profissional, mini vaso sanitário, 

caixa de primeiros socorros, ar condicionado, microscópios além dos equipamentos de proteção 
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coletiva – EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente 

distribuição espacial; 

Laboratório de Anatomia Humana: Tamanho (80m2) tem em sua estrutura Conjunto de Mesa 

com Cadeira, 1 Pia, Armários de 6 portas em Vidro, 1 Quadro Branco, 1 Data Show e diversas 

Peças Anatômicas. Comporta atender em aulas experimentais de 45 a 50 alunos com excelente 

distribuição espacial; 

Análises Clínicas: Tamanho (82m2) tem em sua estrutura ambientes distintos, separados por 

especificidades Microbiologia, Parasitologia, Uroanálise, Bioquímica, Hematologia e 

Imunologia, com 6 pias ao longo das bancadas, armários, computador, estufa, exaustor com 

filtro de ar, sala de coleta e recepção, caixa de primeiros socorros. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial; 

Histologia / Histopatologia: Tamanho (56m2) tem em sua estrutura com 6 bancadas laterais e 

uma de fundo, 4 pias, ar condicionado, exaustor, TV, Microscópios e Equipamentos de proteção 

coletiva – EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 40 alunos com excelente 

distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas; 

Os laboratórios Polivalentes de Biociências são parte integrante do UNIEURO no 

atendimento aos cursos da área da saúde. A funcionalidade dos Laboratórios é apresentada por 

meio de estrutura central denominada Unidade Técnica (U.T.) constituída por um laboratório 

que oferece vantagens técnico-pedagógicas, além das oferecidas pelos laboratórios tradicionais 

como: otimização de recursos, versatilidade, melhor qualidade no preparo e apresentação das 

atividades experimentais, vantagens ambientais, institucionais, legais, maior integração com 

corpo docente e implementação das normas de biossegurança, além de agregar em sua estrutura 

um almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e esterilização. Essa unidade 

funciona como uma central, que da suporte aos laboratórios multidisciplinares e específicos em 

suas atividades práticas experimentais. 

As atividades práticas desenvolvidas em laboratório são avaliadas pela CPA e pela 

coordenação do curso para constante incremento da qualidade das atividades práticas. 
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3.9 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA  

Laboratório Multiodonto I - 56 lugares, distribuídos em 04 bancadas de 14 lugares cada, com 

equipos odontológicos de bancada, individuais com 03 pontas e aspiração; refletores de bancada 

e simuladores modelo BOB/PRONEWS (cabeça montada em haste metálica), para cada 

unidade; escaninhos, mobiliário adequado; datashow e tela de projeção. Além de pias e 

bancadas no fundo da sala; atende as atividades pré-clínicas das disciplinas relacionadas 

Laboratório Multiodonto II - 56 lugares, distribuídos em 04 bancadas de 14 lugares cada, com 

equipos odontológicos de bancada, individuais com 03 pontas e aspiração; refletores de bancada 

e simuladores modelo BOB/PRONEWS (cabeça montada em haste metálica), para cada 

unidade; escaninhos, mobiliário adequado; datashow e tela de projeção. Além de pias e 

bancadas no fundo da sala. Atende as atividades pré-clínicas das disciplinas relacionadas. 

Laboratório para demonstração de procedimentos clínicos - consultório odontológico completo, 

equipado com um sistema de áudio e vídeo, para realização de procedimentos clínicos ao vivo, 

possuindo um auditório de 53 lugares, que possibilita ao aluno assistir toda a movimentação e 

a realização do atendimento ao paciente com visão direta ao local e por meio de monitores 

fixados. Essa transmissão pode ser expandida para uma das clínicas. Possui climatização na sala 

de atendimento e no auditório. 

Central de Radiologia - equipada com 06 aparelhos de tomadas radiográficas periapicais, sala 

de revelação e sala para interpretação radiográfica, contendo 08 bancadas adaptadas com 

negatoscópio, para leitura de imagens em filmes. 

O curso de Odontologia do UNIEURO, além dos laboratórios didáticos de formação 

específica, apresenta duas clínicas equipadas com um total de 54 consultórios completos e 04 

aparelhos para tomadas radiográficas periapicais. Mobiliário adequado para fornecer aos alunos 

e usuários condições dignas de trabalho e atendimento, climatizada e aparelhada com 

equipamentos periféricos modernos. Permitindo ao aluno o aprendizado das técnicas 

tradicionais e contemporâneas, e proporcionando ao usuário, atendimento das diversas 

necessidades para devolver e manter sua saúde bucal. 

As atividades práticas desenvolvidas em laboratório são avaliadas pela CPA e pela 

coordenação do curso para constante incremento da qualidade das atividades práticas. 
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3.10 LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DE SAÚDE 

 

O curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares implantados para as 

abordagens de diferentes disciplinas distribuídas na grade curricular do curso, desenvolvendo 

enfoques celulares e moleculares. Através do complexo laboratorial de biociências e 

específicos, listado abaixo, a IES atende as necessidades de atividades práticas e teórico-práticas 

de ensino do curso de Odontologia: 

- Laboratório de Fisiologia; 

- Laboratório de Bioquímica/Física/Química; 

- Laboratório de Histologia/Histopatologia; 

- Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia; 

- Laboratório de Anatomia Humana; 

- Laboratório Multiodonto I; 

- Laboratório Multiodonto II; 

- Laboratório para demonstração de procedimentos clínicos; 

- Central de Radiologia; 

- Clínica odontológica I; 

- Clínica odontológica II. 

Os espaços possuem equipamentos novos, climatização, iluminação e limpeza 

adequados, dispositivos de segurança segundo as normas de biossegurança, regulamento 

próprio com normas de manutenção e funcionamento. Os ambientes apresentam identificação 

visual, sinalização tátil e acessibilidade. 

 

3.11 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO está credenciado na CONEP do 

Ministério da Saúde, (Ofício 81/2015 CONEP/CNS/GB/MS) com base na Resolução CNS Nº 

196/1996, que dispõe sobre Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos e na Resolução CNS Nº 370, de 8/3/2007, que trata do registro e 

credenciamento ou renovação de registro e credenciamento do Comitê.  

Este Comitê é atuante e tem como missão primária salvaguardar os direitos dos 

voluntários (sujeitos da pesquisa), colaborando para que seus direitos e dignidade sejam 

preservados. Além disso, o Comitê contribui para a qualidade dos trabalhos científicos e para a 

discussão do papel da produção de conhecimento no desenvolvimento institucional e social da 
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comunidade. Contribui, ainda, para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento 

de adequação ética de sua proposta. 

 

 

4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

O quadro abaixo ratifica o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos 

exigidos ao curso, assim como destaca apontamentos (segunda coluna) que demonstram como 

e onde tais dispositivos legais foram implantados na proposta do curso. 

 

Dispositivo Legal 
 

Implantação no âmbito do curso de 
Odontologia 

SIM NÃO 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso.  
 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Odontologia (Resolução CNE/CES 3, 
de 19 de fevereiro de 2002). 
Toda a organização do curso, desde 
sua matriz curricular até sua 
metodologia de ensino e abordagem 
de conteúdos está pautada nas 
referidas diretrizes. 

X  

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-brasileira e 
Indígena (Lei n° 11.645 de 
10/03/2008; Resolução 
CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). 

As seguintes disciplinas distribuídas 
na matriz curricular atendem 
plenamente aos ajustes exigidos pela 
citada Lei e Resolução: 
1º. Período:  

• Odontologia, Ética e 
Legislação 

• Saúde Coletiva I 
• Antropologia e Sociologia 

3º. Período: 
• Saúde Coletiva II 
• Bioética e Biossegurança 

4º. Período 
• Psicologia  

Disciplinas Optativas: 
• Temas Contemporâneos – 

Seminários Integrados 
Tópicos Avançados em Odontologia – 
Seminários Integrados 
 

X  

Titulação do corpo docente  
(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 
de dezembro de 1996)  

O corpo docente é composto por 20 
doutores, 14 mestres e uma 
especialista. 
 

X  

Núcleo Docente 
Estruturante (NDE)  
(Resolução CONAES N° 1, 
de 17/06/2010)  

NDE atende plenamente às atribuições 
definidas na referida Resolução. 

X  
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Denominação dos Cursos 
Superiores de Tecnologia  
(Portaria Normativa N° 
12/2006)  

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

Carga horária mínima, em 
horas – para Cursos 
Superiores de Tecnologia  
(Portaria N°10, 28/07/2006; 
Portaria N° 1024, 
11/05/2006; Resolução 
CNE/CP N°3,18/12/2002)  

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

Carga horária mínima, em 
horas – para Bacharelados 
e Licenciaturas  
Resolução CNE/CES N° 
02/2007 (Graduação, 
Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CES N° 
04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas)  
Resolução CNE/CP Nº 1 
/2006 (Pedagogia)  

O curso de graduação em Odontologia 
do UNIEURO atende plenamente às 
disposições referentes à carga horária 
mínima em horas, nas prerrogativas de 
estágio, atividades complementares ou 
quaisquer outras definições trazidas 
pelo citado dispositivo legal 
compatível. 

X  

Tempo de integralização  
Resolução CNE/CES N° 
02/2007 (Graduação, 
Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CES N° 
04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial).  
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas)  

O curso atende às disposições trazidas 
pelo requisito legal, portanto, limite 
mínimo para integralização de 5 
(cinco) anos. 
 

X  

Condições de acesso para 
pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida  
(Dec. N° 5.296/2004, com 
prazo de implantação das 
condições até dezembro de 
2008)  

A infraestrutura e condições gerais 
pertencentes ao curso de Odontologia 
atendem plenamente às condições de 
acesso para pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida (pessoas 
com necessidades especiais) por 
intermédio de rampas de acesso 
dispostas em diferentes locais da 
unidade, assim como a implantação de 
demais medidas primordiais ao 
atendimento do referido decreto. 

X  

Disciplina de Libras  
(Dec. N° 5.626/2005)  

A disciplina compõe a matriz 
curricular do curso de Odontologia 
como disciplina optativa.  

X  

Prevalência de avaliação 
presencial para EaD  
(Dec. N° 5.622/2005 art. 04 
inciso II, § 2)  

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

Informações acadêmicas  
(Portaria Normativa N° 40 de 
12/12/2007, alterada pela 
Portaria Normativa MEC N° 

Todas as informações acadêmicas 
exigidas estão disponibilizadas pela 
forma impressa e virtual. 

X  
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23 de 01/12/2010, publicada 
em 29/12/2010)  
Políticas de educação 
ambiental  
(Lei nº 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002)  

As seguintes disciplinas distribuídas 
na matriz curricular atendem 
plenamente aos ajustes exigidos pela 
citada lei e decreto: 
1º. Período:  

• Odontologia, Ética e 
Legislação 

• Saúde Coletiva I 
• Antropologia e Sociologia 

3º. Período: 
• Saúde Coletiva II 
• Bioética e Biossegurança 
• Farmacologia 

7º. Período: 
• Administração e 

gerenciamento em Saúde 
Bucal 

Disciplinas Optativas: 
• Temas Contemporâneos – 

Seminários Integrados 
• Tópicos Avançados em 

Odontologia – Seminários 
Integrados 

X  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 
 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1998 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento loco-

regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, aperfeiçoando-se 

como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para uma 

crescente ação interdisciplinar; 

III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da educação 

superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar e de apresentar 

alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de reflexões 

dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da concepção de saber, de 

ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, ao cidadão e ao profissional que se 

obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando à 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços 

à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências os 

princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer seus cursos e 

programas de nível superior e para informar a sociedade a respeito do desenvolvimento de suas 

atividades; 

VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, conduzindo 

e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 
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IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova postura 

em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para a discussão 

dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários âmbitos 

e caracterizações;  

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres 

políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao meio ambiente.  

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos espaços das 

conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o Brasil, e os países das 

Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os objetivos 

educacionais que expressam os pressupostos e encaminhamentos puramente acadêmicos do ato 

de educar, para os quais os docentes do UNIEURO recebem orientação ao ingressar na 

instituição: 

� Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

� Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

� Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de 

vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos conceitos; 

� Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e abordagens 

dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

� Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar e 

interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para a 

organização em que atua; 

� Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer a 

liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de decisões assertivas; 

� Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e profissional. 

 

 

 



             P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  d e  C u r s o  ( P P C )                   
67 |                                                         Graduação em Odontologia 

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE  

 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários campos de 

conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais, 

valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da cidadania plena e universal.  

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro Universitário que 

oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento - consolidadas e 

emergentes-, pautado nas ações de ensino, investigação científica e extensão, tendo como 

diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e nacional, a responsabilidade 

social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade buscando o 

desenvolvimento da construção da aprendizagem com observância da legislação em vigor.  

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua formação 

profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, conscientizando-os de seu 

papel social de envolvimento com as mudanças sem, no entanto, perder a perspectiva da visão 

empreendedora no sentido da consolidação de novos negócios, sempre em um contexto de 

atualização contínua, proporcionando aos alunos formação acadêmica que possibilite atuação 

no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

Visando a atender a esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que norteiem 

o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro Universitário Euro-

Americano: 

� Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, 

investigação científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade 

brasiliense e brasileira; 

� Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
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pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as práticas 

sociais; 

� Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção e o 

desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o 

desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo 

de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de 

trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

� Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais que 

compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo condições 

laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir metas 

pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais; 

� Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos processos 

internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

� Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com a 

qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas 

também com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior 

qualidade de vida à população local; 

� Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a reflexão da prática, 

pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade emerge como resultado das 

variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível projetar. Pensar o futuro implica assumir 

as bases do conhecimento, em seus princípios fundamentais, e igualmente, implica estabelecer 

os fins a serem perseguidos. 
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Por conseguinte, assume-se como fim das diversas atividades, a consolidação de sujeitos 

competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e habilidades para mobilização 

de recursos em prol da realização de objetivos pré-definidos. 

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso seja 

um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

3.1 História do Distrito Federal 

 

Figura 1: Plano Piloto 

 

 

 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por Dom 

Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de agosto 

de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante larga e comprida, 

partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15º e 20º, e que 

repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem escavar as minas ocultas, no meio 

destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito antes 

do início da construção da capital nos idos de 1956.  

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 
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XVIII e foi atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, incluíram a 

transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu movimento. Depois da 

independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823, 

o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 

se propunha à instalação da capital na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome 

seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto Central 

entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 estabeleceu a 

mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na Assembléia Nacional 

Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da nova capital. O deputado 

Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no Triângulo Mineiro, como mais 

favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que 

se repetisse simplesmente o texto da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho opinou 

a favor de Goiânia. Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que a capital 

fosse posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua campanha 

eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da República 

Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a mudança da 

capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de Anápolis, 

lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, transformada na Lei 

nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou o nome Brasília para a futura 

capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o primeiro presidente da Novacap, 

dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de novembro de 1956. Em 31/12/56, antes 
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do início da construção do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom Bosco, às margens do Lago 

Paranoá, exatamente na passagem do paralelo de 15º. 

                                                    

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a tornar 

realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar Niemeyer. Antes 

mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito da Capital, em 17 de 

abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília pelo Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, encerrou-se a pré-história da nova capital brasileira. Com o 

desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Srs. Ivo de Magalhães, Plínio Cantanhede e 

Wadjô Gomide.  

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos indicados e 

nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela primeira vez 

eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional Constituinte com a eleição de oito 

Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de Sistematização da Assembléia 

Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra 

boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO: Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 32, 

as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) Deputados 

Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 

09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do Distrito Federal foi eleito o Sr. 

Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90.  

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de 
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ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida federativa, 

com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDHM) de Brasília é de 0,824, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2013) divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP). É o maior 

IDH-M do Distrito Federal, ocupando a 9ª posição em relação ao Brasil. Em 20131 o Produto 

Interno Bruto (PIB), de Brasília foi estimado em R$ 175.362.791 mil, alcançando desde 2010 

a posição do terceiro maior PIB de todo o país. 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos acreditavam 

que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 habitantes. 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas: Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho 

Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, Sudoeste/Octogonal, 

Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Cidade Estrutural e 

Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, SIA - Setor de Indústria e 

Abastecimento, Vicente Pires e Fercal (BRASIL, 2011). 

 

3. 2 Distrito Federal em Números 

Nos quadros (1 a 3), a seguir, o Distrito Federal é apresentado em números.  

 

Quadro 01: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 
Área 5.814 Km² 
Altitude 1.200 m 
Temperatura média anual 20°C 
Umidade relativa do ar 40 a 70% 
Código de área +55 (internacional), 61 (interurbano) 

Fonte: Site Oficial do GDF, 2011 e PPA – 2012-2015/Seplan-DF 
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Quadro 02: Dados Populacionais 

Categoria Dados 
População 2.455.903 habitantes 
Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 
Crescimento demográfico 2,82% a.a 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 
Eleitores 1.518.437 
Anafalbetismo 3,4% 

Fonte: Site Oficial do GDF, 2011 e PPA – 2012-2015/Seplan-DF  

 

Quadro 3: Economia 

Categoria Dados 
Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 
Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 
Participação no PIB Brasileiro 3,8% (R$ 89,6 bilhões) 
Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 

Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 
Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de um 

pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro.  Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e quatro setas 

indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de uma mesa de reuniões, 

lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O Brasão foi instituído pelo Decreto 

n° 11 de 12 de setembro de 1960. As figuras 4 e 5 apresentam a bandeira e o brasão do Distrito 

Federal. 
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Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Economia do Estado 

 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 municípios, 

goianos e mineiros. 

Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, foi o da 

construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público e das atividades 

relacionadas ao turismo. 

O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas de sua 

população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do autoabastecimento, e chegue 

a produzir grãos, a soja em particular, em quantidade suficiente a ponto de inserção no mercado 

externo. Culturas como a de feijão, milho, ervilha, tomate industrial e batata vêm recebendo 

incentivo e suporte ao seu desenvolvimento. 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração de 

minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com 

o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. Um dos 

muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros de obras da América Latina, 

onde o ritmo da construção segue a passos mais acelerados. E esse fenômeno se constata em 

outras regiões do DF.  

Pode-se incluir nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, em áreas 

como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios modernos, assim 

como os construídos no Sudoeste.  

Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 2008, a 

construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês anterior. No 



             P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  d e  C u r s o  ( P P C )                   
75 |                                                         Graduação em Odontologia 

acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O segmento também registrou 

expansão na contratação de mão de obra da ordem de 7,89%, e operava com índice médio de 

76,69% da Utilização da Capacidade Instalada (UCI).   

Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de automóveis, o setor 

industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no segmento de indústria de 

transformação, seguido pela construção civil.  

 

4. A INSTITUIÇÃO 

 

4.1 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional do UNIEURO conta com organograma e está adequada à 

legislação vigente, bem como com condições de cumprimento das normas institucionais e com 

representação docente e discentes em seus conselhos superiores e colegiados de cursos.   

A figura 6 apresenta o organograma da instituição. 
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a. Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI aprovado 

pelo Ministério da Educação.   

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição e em 

seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o período de 

vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, o 

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos dos Cursos 

de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

b. Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e acadêmicas, 

proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de informação institucional é 

possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com presteza as informações armazenadas.  

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas nas 

tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de recursos que permite o 

enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre professores 

e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

internet (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de comunicação 

empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e interna. Paralelamente 

aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços informais se consolidam, conforme 

os mecanismos de comunicação apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 04 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

MEIOS PÚBLICO ALVO 
Site da IES Público Interno e Externo 
Jornal de circulação interna Público Interno 
Facebook institucional  Público Interno e Externo 
Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 
Correspondência eletrônica ou via 
Correios 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes 
do corpo docente, discente e técnico-
administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes 
da comunidade 

Público Externo 

Meios de comunicação de massa  
(jornais, revistas, televisão, rádio e sites 
diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 
 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público a que se 

dirige (interno ou externo).  

 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a prática 

administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do exposto, pode-

se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO que se pautou pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei Nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004.  

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário 

aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a constante 

reorientação de suas ações. 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos membros da 

comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o futuro. 
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O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

� Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no envolvimento de 

todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, unidades auxiliares, conselhos, 

docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores (chefes de unidades ou 

órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

� Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo avaliativo, ou 

seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, responsabilidade social, 

inclusão social etc.; 

� Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos que 

devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão consideradas 

como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

� Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos aspectos gerais 

que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar a diversidade ou 

singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a diversidade em 

símbolo do único; 

� Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes segmentos, 

atividades e unidades da instituição; 

� Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os mesmos 

fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal técnico-

administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da comunidade 

acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e por eles; 

� Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que concerne à 

participação e aos resultados esperados; 

� Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem como um 

máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da especificidade, valoriza os 

processos compensatórios nos quais, dentro de determinados limites, as atividades 

desenvolvidas em uma categoria poderiam complementar outras, em outras categorias. 

Pressupõe o reconhecimento pela instituição de que, no contexto de suas funções básicas, 

os docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, podem apresentar 

salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas compartilham a 

consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos realizam, de uma 
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ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um feixe de funções 

harmônicas voltado aos mesmos fins; 

� Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos podem e 

devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, 

gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à elaboração de 

princípios mais includentes e ágeis. 

� Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de trabalhos 

acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, de tal sorte que a 

avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em episódios e momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser encarada 

e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

- Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos pontos 

avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

� Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação Lato sensu, em parceria com os coordenadores de 

cursos; 

� Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

� Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão universitária, 

a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 
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� Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior 

afeta ao Sistema Federal; 

� Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

� Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

� Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos 

de pós-graduação Lato sensu; 

� Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, quando 

cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas institucionais; 

� Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

� Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de 

Projetos Sociais e com a pós-graduação Stricto sensu, recebendo os relatórios 

anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-los 

com as demais áreas acadêmicas e administrativas da instituição; 

� Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da 

legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

� Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos 

os órgãos envolvidos; 

� Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

� Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

� Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos 

internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

� Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e 

execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores 

acadêmicos, de caráter formativo; 

� Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo em 

relação à cadeia de serviços;  

� Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações e 

recomendações. 
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6. INSTALAÇÕES GERAIS  

 

6.1 Instalações Docentes 

Salas de Professores  

As instalações destinadas aos docentes são: uma sala dos professores com 180 m², uma 

sala de reuniões e uma sala de descanso ambas com 30 m². Esses ambientes são suficientemente 

iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas próprias, equipados com 

computadores e mobiliários específicos e suficientes para o desenvolvimento das atividades de 

planejamento e atendimento às necessidades das atividades de docência. Diariamente, são 

executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores em regime parcial 

ou integral de trabalho. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, 

computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de 

professores há uma sala de reuniões específica para atendimento de alunos.  

Os cursos oferecem gabinete de trabalho equipado para os coordenadores e para os 

integrantes do NDE, segundo a finalidade. As instalações da Coordenação de cada Curso 

constituem-se de uma sala com dimensão de 09 m2, com computador, telefone, equipamento e 

mobiliário específicos, suficientes para o desenvolvimento das funções administrativo-

pedagógicas. 

 

6.2 Auditório 

 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 180m2 e capacidade de 160 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de comunicação em 

rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que obedecem aos índices 

estabelecidos segundo normas para esta finalidade.  Diariamente são executados os serviços de 

limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários para a conservação do patrimônio 

institucional. 
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6.3 Biblioteca  

6.3.1 Instalações para o acervo, estudos individuais e em grupo na Biblioteca. 

 

A Área total da Biblioteca é de 478,84m2; distribuída da seguinte forma: 
 

• 120,60 m2 para o acervo; 
• 11,40 m2 para área de circulação 
• 44,00 m2para salas de estudo em grupo; 
• 300,84 m2  para o salão de estudo;  
• 33,6 m2 para a área para estudo individual; 
• 15,00 m2 para as Ilhas de computadores. 

 
 

O Setor possui iluminação obtida por meio de 61 luminárias espalhadas por toda a área 

da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural devido à 

arquitetura do prédio; 04 extintores de incêndio, localizados em pontos estratégicos; 09 

aparelhos de ar-condicionado. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada 

tipo de ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o grande 

fluxo de pessoas. 

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, 

em seus 300,84m2  destinados somente à leitura, há 54 mesas coletivas e 40 mesas individuais, 

perfazendo um total de 238 assentos. Existem ainda 06 cabines disponíveis para grupos de 

estudos que comportam até 10 pessoas por sala. Além das 3 ilhas de computadores com 4 

terminais em cada. 

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim 

como, rampa, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de necessidades 

especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

bem como atendimento preferencial a estes usuários.   

Os usuários possuem acesso a Internet nos 12 computadores disponíveis para pesquisa 

e consulta ao acervo, além de rede Wireless para os dispositivos pessoais. 

 

6.3.2 Informatização da Biblioteca. 

 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a disseminação da 

informação.  
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Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais 

de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas 

manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic com 

base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e protocolo 

TCP/IP para acesso às informações via remota.  

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, renovação 

e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta relativos a atraso de 

livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois sempre que um material 

é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de apoio ao aluno, informando a 

chegada do material, este procedimento é viável, graças a interligação entre todos os sistemas 

da Instituição, assim como, aqueles alunos que abandonam o curso são automaticamente 

desligados na Biblioteca, impedindo que o mesmo continue a utilizar os serviços do setor 

irregularmente. Permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um 

facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão preparadas com 

etiqueta de lombada com código de barras impressas pelo sistema, facilitando o empréstimo e 

diminuindo a incidência de erro humano. Possui ainda relatórios que auxiliam no controle e 

administração do setor.      

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao aluno 

no site do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro 

Universitário UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de 

acompanhar sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

intransferível para cada usuário.  O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, 

permitindo a consulta por autor, título ou assunto.  

As Bibliotecas do Grupo vêm investindo na disponibilização de acervos virtuais. O 

acesso às bases de dados também é feito pela área do aluno, professores e funcionários no Sitio 

da Instituição. 
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6.3.3 Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e formas de sua 

operacionalização 

 

O acervo geral da biblioteca físico atualmente é composto por 26.838 títulos e 138.568 

exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de vagas ofertadas, nas áreas de 

concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes correlatos.  

A coleção de livros conta com 21.529 títulos e 117.395 exemplares distribuídos nas 

unidades I, II e III conforme quadro abaixo: 

 Asa Sul Águas Claras Asa Norte 

Títulos 11.792 5.853 3.884 

Exemplares 68.498 32.851 16.046 

 

Já o acervo virtual é composto pelas bases de dados e bibliotecas virtuais perfazendo um 

total de 12.176 livros eletrônicos e 7.329 periódicos eletrônicos que abrangem todas as áreas do 

conhecimento científico. 

A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas devidamente 

adequada ao currículo proposto. A proporção adotada segue rigorosamente a indicação do 

Instrumento do INEP/MEC, de no mínimo 1 livro para cada 14 vagas ofertadas aos alunos, 

podendo esta proporção variar para mais conforme a demanda das obras. 

A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de política 

de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: A área de interesse da Instituição; 

crescimento racional e equilibrado do acervo; estimular programas cooperativos de aquisição, 

como intercâmbio; identificar os interesses dos usuários; traçar diretrizes para a avaliação da 

coleção; analisar o uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos livros, através 

do controle bibliométrico;  atender os documentos indicados nos planos de ensino, tanto da 

bibliografia básica quanto a complementar; estabelecer parâmetros para o descarte e reposição 

de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as solicitações 

dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca ementas dos cursos 

para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas constantes. É feito 

acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades adquiridas atendem realmente às 
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necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis meses, é feita uma nova solicitação para 

adequação do acervo ao semestre que irá se iniciar, baseada na necessidade dos cursos 

ministrados pela Instituição.  

Caso seja detectada a necessidade de maior número de exemplares para determinada 

disciplina, será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca, com anuência do coordenador do curso, providencia a lista de solicitações, 

que é encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é encaminhada ao 

gabinete do Reitor para a aprovação e autorização. 

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de classificação 

bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada disponíveis para 

empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários, dando-se preferência aos periódicos em formato virtual. Periódicos 

informativos: jornais e revistas gerais (Veja, Isto é) são assinados ininterruptamente. 

 

Bibliotecas virtuais e bases de dados: 

Desde o ano de 2007, a Instituição vem implementando novas bases de dados como 

incentivo à pesquisa e aprimoramento pessoal de toda a comunidade acadêmica. 

Em 2013 foi disponibilizado o acesso ao portal de periódicos CAPES e a assinatura de 

mais uma base de dados, VLex.  

Devido satisfação dos usuários com essas aquisições, em 2014 foram adquiridas as 

Bases da EBSCO (conforme acima mencionado) e duas Bibliotecas virtuais: Pearson e Saraiva 

ambas de conteúdo multidisciplinar. 

Importante salientar que, desde o ano de 2011, o UNIEURO, vem priorizando o 

incentivo ao acesso virtual a periódicos e e-books, por meio de bases de dados. Tal ação possui 

o intuito de disponibilizar conteúdo abrangente, atual e de fácil acesso ao usuário.  

Pelo acima exposto, no decorrer dos anos, foram assinadas as bases de dados, abaixo 

listadas, sendo que a meta é a cada ano ser incorporado ao acervo nova base virtual, ampliando 

dessa forma o conteúdo de acesso online. 
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 EBSCO Host:  

Base de Periódicos científicos 

Acesso multiusuário contínuo e reprodução ilimitada.  

• Academic Search Elite (Conteúdo Multidisciplinar) – 2.300 títulos  

• Medline (em Texto Completo) – 1.400 títulos 

• Dentistry & Oral Sciences Source – 255 títulos 

• Engineering Source – 2.000 títulos 

• Dynamed – Medicina Baseada em Evidências (base de estudos de casos) 

 

VLex - Base de dados Jurídica, de conteúdo nacional e internacional, de acesso multiusuário 

contínuo e reprodução ilimitada, composta por 7.806 títulos, sendo 1.242 periódicos e 6.564 

livros, além de Jurisprudência, Legislação, Modelos de peças judiciais e Notícias do Brasil e do 

mundo. 

 

Biblioteca Virtual Pearson (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Impressão de até 50% da obra, valor por página R$0,07 (sete centavos) 

Possui ferramentas de formatação 

 

Biblioteca Virtual Saraiva (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Possui ferramentas de formatação 

Não é possível impressão dos e-books 

 

Portal Capes (230 coleções disponíveis) 

Base parcialmente disponível para as Instituições do grupo Ceuma. 
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Possui acesso ilimitado aos periódicos disponibilizados. 

Reprodução ilimitada dos artigos científicos. 

 

6.3.4 Serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e qualidade) 

 

A biblioteca do Campus II (Águas Claras) está aberta ao público de segunda-feira a 

sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h. Oferece a seus usuários serviços via 

Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, reserva de livros e renovação (até 3 vezes) do 

material anteriormente emprestado. Estes mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro 

da própria biblioteca por meio dos terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para 

acesso à internet. Fica a critério do usuário a forma que escolherá para proceder a renovações, 

consultas e reservas. 

 Em termos gerais, os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

• Acesso à Internet; 

• Acesso gratuito à base de dados EBSCO 

• Acesso gratuito à base de dados V-LEX 

• Acesso gratuito ao portal CAPES 

• Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Pearson  

• Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Saraiva 

• Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

• Computadores para uso acadêmico. 

• Comutação bibliográfica - COMUT 

• Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

• Consulta local a Periódicos nacionais e internacionais; 

• Elaboração de fichas catalográficas; 

• Empréstimo domiciliar; 

• Empréstimo interbibliotecas da instituição; 

• Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

• Exposições permanentes; 

• Levantamentos bibliográficos; 

• Orientação à normalização de trabalhos e publicações; 
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• Orientação individual ao usuário; 

• Periódicos eletrônicos nacionais e internacionais; 

• Renovação e Reserva on-line; 

• Sala de multimídia; 

• Salas de estudo em grupo; 

• Serviço de alerta; 

• Serviço de referência; 

• Visitas técnicas; 

• Wireless 

 

A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho acadêmico 

como: Treinamentos e orientações à pesquisa em base de dados e bibliotecas virtuais, assim 

como a busca de informações para desenvolvimento de pesquisas; orientação individual aos 

alunos graduandos sobre normatização de trabalhos acadêmicos, além de confecção de fichas 

catalográficas e acompanhamento do processo de preparação e finalização de monografias. 

É disponibilizado por meio de convênio com COMUT, o acesso a informações de outros 

centros de informação a nível nacional e internacional. Assim como, incentiva o uso de 

repositórios de teses e dissertações, bases de dados EBSCO, Scielo, BVS, Domínio Público, 

portal de periódicos CAPES, dentre outras referendadas pelos pesquisadores e professores que 

compõem nosso corpo docente. 

A biblioteca funciona como suporte para toda comunidade acadêmica da Instituição 

além de receber, diariamente, a visita de ex-alunos que procuram um ambiente agradável de paz 

e tranquilidade com a finalidade de estudarem para provas de concursos. Entretanto, ex-alunos 

possuem acesso apenas ao espaço físico e acervos virtuais, pois a partir do rompimento do 

vínculo com a Instituição não é possível a utilização do acervo destinado à graduação. 

 

6.4 Instalações Sanitárias – Adequação e Limpeza 

 

As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários, sendo 

iluminados e ventilados, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o seu tipo de uso. 

As referidas instalações possuem pisos e revestimentos, louças, espelhos e metais suficientes, 

bem como materiais de higiene adequados para a sua utilização. 



             P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  d e  C u r s o  ( P P C )                   
89 |                                                         Graduação em Odontologia 

Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, corroborando 

para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 

6.5 Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais 

 

A infraestrutura de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais inclui: 

 

• As Rampas de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com dificuldades 

físicas (pessoas com necessidades especiais) aos espaços de uso coletivo do UNIEURO. 

As rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 08/10/98, seção 04, 

artigos 122 a 125; 

• Os banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados, que dispõem de portas 

largas; 

• Barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  

• Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes físicos; 

• Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas. 

 

Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas 

apresentando pessoas com necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, 

preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar térreo. 

 

6.6 Infraestrutura de Segurança 

 

O UNIEURO possui infraestrutura de segurança por meio de duas vertentes: (i) 

Vigilância Interna e (ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho. O serviço de 

vigilância interna é da própria IES. Determinadas incumbências de prevenção de incêndio e de 

acidentes no trabalho são desenvolvidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). Ao se reunirem, levantam todas as necessidades institucionais no que diz respeito à 

segurança do trabalho e higienização do ambiente de trabalho. 
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7. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA  

 

EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 
 

1º. PERÍODO 
 
 

1) ODONTOLOGIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO  
Ementa 
Estudo da trajetória histórica da Odontologia. Análise dos Órgãos de classe. Explicitação dos postulados 
e fundamentos da Ética Geral e da Odontologia. Exame de questões acerca das implicações legais no 
exercício profissional. Estabelecimento de relações entre Lei do Exercício Profissional, Código de Ética 
e Odontologia frente a diversos dilemas éticos profissionais. Análise da Relação entre cirurgião-dentista, 
paciente e família. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das 
políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP No 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP No 1, 
de 30/05/2012. 
 
Bibliografia Básica 
BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Código de Ética Odontológica. Brasília: CFO, 2012. 
Disponível em: < http://cfo.org.br/website/wp-content/uploads/2018/03/codigo_etica.pdf >. 
FORTES, R. Ética e Saúde – questões éticas, deodontológicas e legais: autonomia e direitos do 
paciente. São Paulo: EPU, 2002. 
NIGRE, A.L. Atuar do Cirurgião-dentista. São Paulo: Rúbio, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
FURTADO, J.F. Odontologia história restaurada. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
GOES, P. S. A. Gestão da pratica em saúde bucal. Porto Alegre: Artmed, 2014.   
PEREIRA A.A., Ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas. São Paulo: Ed. Pallas, 
2013. 
SANTOS, R. B. dos; CIUFFI, F. Aspectos éticos e legais da prática odontológica. São Paulo: Ed. 
Santos, 2009. 
SILVA, R. H.A. Orientação profissional para o cirurgião dentista. São Paulo: Santos, 2015.  
 

2) SAÚDE COLETIVA I 
Ementa 
Estudo da Saúde Coletiva e seus desdobramentos teóricos e práticos. Interface entre Saúde, Cidadania e 
Cultura. Análise do Estado de saúde da população, sistema de atenção em saúde e práticas assistenciais 
formais e informais. Investigação do Processo de Trabalho em Saúde. Orientação sobre a Saúde Bucal 
Coletiva. Análise do Processo saúde doença como expressão das condições concretas de existência. 
Reflexão sobre Cuidado em Saúde: integral, humanizado e multiprofissional ao cidadão, família, 
comunidade e profissionais de saúde. Busca de compreensão da Integralidade da atenção bucal. 
Discussão acerca dos níveis de prevenção e aplicação. Análise da perspectiva da Educação em Saúde. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental 
(lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
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associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP nº 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia Básica 
BURT, B. A. Odontologia: prática dental e a comunidade. São Paulo: Santos, 2007. 
PINTO, V.G. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 2014. 
SILVA, A. N. Fundamentos em saúde bucal coletiva. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2004. 
CARVALHO, S. R. Saúde Coletiva e Promoção da Saúde. São Paulo: Hucitec, 2005. 
PEREIRA, A.C. Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia. São Paulo: Napoleão, 2009. 
SARTI, F.M. Ética pesquisa e políticas públicas. Rio de Janeiro: Rubio, 2010 
SILVA, A.A. Prática clínica baseada em evidências na área da saúde. São Paulo: Santos, 2009.  
 

3) ANATOMIA HUMANA I 
Ementa 
Introdução à Anatomia Humana. Descrição dos aspectos morfológicos e anatomia macroscópica 
funcional dos sistemas orgânicos (Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistema Circulatório, Sistema 
Linfático, Sistema Respiratório, Sistema Nervoso, Sistema Digestório, Sistema Urinário, Sistema 
Genital Masculino e Feminino). 
 
Bibliografia Básica 
CÂNDIDO, P.L. Anatomia para o Curso de Odontologia geral e específica. São Paulo: Santos, 2012. 
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana, Sistêmica e Segmentar. São Paulo: Atheneu, 
2006. 
ROHEN, J.W. Anatomia funcional e topográfica do corpo humano. São Paulo: Manole, 
2012. 
 
Bibliografia Complementar 
LOGAN, B.M. Atlas Colorido de Anatomia da Cabeça e do Pescoço de McMinn. São Paulo: 
Artes médicas, 2005.  
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia Funcional. Rio de Janeiro: Atheneu, 2014. 
PAULSEN, F. Sobotta: Atlas de Anatomia Humana; v.3. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 
ROHEN, J.W. Anatomia Humana: Atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. São 
Paulo: Manole, 2010. 
TEIXEIRA, L. M. S., REHER, P., REHER, V.G.S. Anatomia aplicada à Odontologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara, 2008. 
 

4) CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA 
Ementa 
Aplicação dos conhecimentos da Citologia e Embriologia na Odontologia. Estudo dos Fundamentos das 
Técnicas Citológicas e da Microscopia Óptica. Definição de procariontes e eucariontes. Análise da 
membrana plasmática e das organelas celulares. Investigação sobre o processo de divisão celular. Estudo 
do desenvolvimento embrionário e anexos embrionários. Estudo dos fundamentos da Embriologia 
Bucal. 
 
Bibliografia Básica 
HIBB, J.; De ROBERTIS, E. M. F. Bases da biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
JUNQUEIRA, L. C. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 
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Bibliografia Complementar 
 ALLEY, K.; MELFI, R. Histologia e embriologia oral de Permar. São Paulo: Santos, 2010. 
KATCHBURIAN, E; ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. São Paulo: Panamericana, 2014. 
MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana. São Paulo: Saraiva, 2014.  
NORMANN, C.A. Práticas em Biologia Celular. São Paulo: Univ. Metod., 2008.         
SADLER, T. W. Langman Embriologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
                                                             

5) BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA 
Ementa 
Fundamentação da Bioquímica e Biofísica. Estudo da composição da Água, Proteínas, aminoácidos, 
Carboidratos e Lipídios. Pesquisa sobre o metabolismo dos compostos biológicos. Estudo da 
composição bioquímica das Enzimas, vitaminas e coenzimas. Pesquisa sobre o metabolismo de 
proteínas, carboidratos e lipídios. Busca de compreensão do processo de Integração e Regulação 
metabólica. Estudo do Ciclo de Krebs. Reflexão sobre a importância da Bioquímica na Odontologia. 
Desenvolvimento de uma visão integrada da Bioquímica do meio bucal. Análise da composição química 
do dente, da composição da saliva e de sua importância na saúde bucal. Estudo da Bioquímica da cárie 
dental. Investigação sobre os fluoretos em Odontologia. Exame dos Aspectos físicos nos processos 
biológicos e fenômenos elétricos celulares. Desenvolvimento de correlações físico-químicas na 
dinâmica do organismo humano. 
 
Bibliografia Básica 
BERG, J. M.; STRYER, L.; TYMOCZYO, J. L. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
MOURÃO JUNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. Biofísica essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 
SANCHES, J.G. Bases da Bioquímica e tópicos da biofísica um marco inicial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
ARANHA, F. L. Bioquímica odontológica. São Paulo: Sarvier, 2009. 
CHAMPE, P.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
COMPRY-NARDI, M. Prática de laboratório de Bioquímica e Biofísica.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006, 
DURAN, J.E.R. Biofísica conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: Pearson, 2011. 
MOURÃO JUNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. Curso de biofísica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. 
 

6) ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA 
Ementa 
Estudo do Processo histórico de formação e abordagem das Ciências Sociais. Análise da dinâmica 
cultural no contexto da saúde. Interpretação das Concepções e representações da saúde e da doença. 
Interface entre Globalização e saúde. Reflexão sobre a construção social da prática odontológica. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental 
(lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP 
nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia Básica 
MARCONI, N.A. Antropologia uma introdução. São Paulo: Atlas, 2014.  
SANTOS, P.A. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2013. 
ZUGNO, P.L. Sociologia da Saúde. Rio Grande do Sul: EDUCS, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 
DIAS, R. Introdução a sociologia. São Paulo: Pearson, 2010. 
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FANTIN, M. E. Educação ambiental: saúde e qualidade de vida. Curitiba: InterSaberes, 2017. 
JUBILUT, L. Direito à diferença: Aspectos de proteção específica às minorias e aos grupos 
vulneráveis; V.2. São Paulo: Saraiva, 2013.  
MONDAINI, M. Direitos humanos no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.   
PIOVESAN, F. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 
 

2º. PERÍODO 
 

1) BIOESTATÍSTICA 
Ementa 
Caracterização do Sistema de Informação em saúde. Investigação sobre o Quantitativo e Dinâmica 
populacional. Investigação sobre Coeficientes, índices e proporções. Discussão das Medidas de 
tendência central e da variabilidade. Aprofundamento acerca dos Sistemas de informação, decisão e 
controle em saúde. Análise do Sistema de informação de estatísticas vitais e de serviços de saúde. 
Indicadores de controle de produção de serviço de saúde. Análise do Sistema de planejamento e 
programação dos serviços de saúde. 
 
Bibliografia Básica 
PEREIRA, J.C.R. Bioestatística em outras palavras. São Paulo: EDUSP, 2010, 
VIEIRA, S. Introdução a Bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 
BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P.; GOTLIEB, S. L. D. Bioestatística. São Paulo: EPU, 1981. 
LAURENTI, R. Estatísticas de Saúde – revista e atualizada. 2ª ed. São Paulo: EPU, 2005. 
PAGANO, M. Princípios de bioestatística. São Paulo: Cencage Learn, 2008. 
JEKEL, J. F. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
GLANTZ, S. A. Princípios de bioestatística. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 

2) ANATOMIA HUMANA II 
Ementa 
Estudo dos fundamentos da Anatomia aplicada à Odontologia. Análise da anatomia dental, estrutura dos 
dentes e de suas características gerais. 
 
Bibliografia Básica 
BAKER, E.W. Anatomia de Cabeça e Pescoço para Odontologia. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 
CARIA, P.H.F. Anatomia Geral e Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 
MADEIRA, M. C. Anatomia do Dente. São Paulo: Sarvier, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
 
ALTRUDA FILHO, L. Anatomia Topográfica da Cabeça e do Pescoço. São Paulo: Manole, 2005. 
CÂNDIDO, P. L. Anatomia para o Curso de Odontologia Geral e Específica. São Paulo: Santos, 
2012. 
LOGAN BARI M. Atlas Colorido de Anatomia da Cabeça e Pescoço de McMinn. São Paulo: Artes 
Médicas, 2005. 
TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. Anatomia aplicada à odontologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
VIEIRA, G.F. Atlas de Anatomia de dentes permanentes. São Paulo: Santos, 2010. 
 

3) FISIOLOGIA HUMANA 
Ementa 
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Análise dos Mecanismos de funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano. Estudo dos 
princípios físicos do sistema biológico e da Biofísica da água, soluções e membranas. Fundamentação 
da Radiobiologia. Investigação sobre o Equilíbrio ácido básico. Análise da Organização funcional do 
corpo humano e do controle do meio interno da fisiologia das membranas, contração e excitação da 
musculatura esquelética. Detalhamento dos Processos fisiológicos básicos e seus mecanismos de 
regulação (sistema renal e líquidos corporais; sistema nervoso; sistema digestivo; sistema 
cardiorrespiratório; sistema endócrino e reprodutor, sistema sensorial). Interfaces do Funcionamento do 
Sistema Estomatognático com a prática clínica odontológica. 
 
Bibliografia Básica 
AIRES, M.M.  Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
GUYTON, A.; HALL, J. Fundamentos De Fisiologia. Rio de janeiro: Elsevier, 2012. 
MOURÃO JUNIOR, C. A. Fisiologia Essencial. Rio de Janiero: Guanabara Koogan, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
BERNE, R. M; LEVY, M. N. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
DELAMARCHE, P. Anatomia, fisiologia e biomecânica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
GUYTON A. C; HALL J. E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
SINGI, G. Fisiologia para Odontologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogam, 2005.  
TORTORA, G. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 
 

4) EPIDEMIOLOGIA  
Ementa 
Análise do Perfil epidemiológico de uma população. Investigação sobre as Medidas de mortalidade e 
morbidade. Estudo das características e processo de endemias e epidemias. Busca de compreensão sobre 
a Informática aplicada à saúde e métodos epidemiológicos de estudo. Fundamentação da Vigilância 
epidemiológica e sanitária.  Desenvolvimento das Técnicas de amostragem e apuração de dados. Análise 
das Medidas de tendência central e de disposição de amostras. Explicitação dos Conceitos de 
delineamento de experimentos. Orientação sobre Estatística descritiva, Distribuições de frequências e 
representação gráfica. Estudo das Noções de teoria probabilidade. Análise da Curva da distribuição 
normal, Amostragem e Variância. Introdução aos estudos de Epidemiologia Clínica. 
 
Bibliografia Básica 
ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. Epidemiologia da saúde bucal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2006. 
MOYSES, S. J. Saúde Coletiva - Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes De Atenção 
Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA FILHO, N. de; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
GALLEGUILLOS, T. G. B. Epidemiologia indicadores de saúde e análise de dados. Sao Paulo: Érica, 
2014. 
GOES, P. S.A. Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde Bucal. São Paulo: Artes Médicas, 2012. 
JEKEL, J. F.; KARTZ, D. L.; ELMORE, J. G. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 
MEDRONHO, R. A.; BLOCH, K. V.; WERNECK, G. L. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 
2009. 

5) HISTOLOGIA 
Ementa 
Análise dos Métodos e técnicas para estudo histológico e microscopia óptica da histologia geral e 
específica. Estudo da Histologia e Histofisiologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, adiposo, 
cartilaginoso, ósseo, muscular, sanguíneo e nervoso.  
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Bibliografia Básica 
ARANA, V. Biologia Celular e tecidual para Odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
ROSS, M.H. Histologia texto e atlas. Correlações com Biologia Celular e molecular. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
CORMACK, D. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
GARTNER, L. P. Histologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
GARTNER, L. P. Atlas colorido de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
SOBOTTA, J. Atlas de Histologia - citologia, histologia e anatomia microscópica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 
STEVENS, A. Histologia humana. São Paulo: Manole, 2001. 
 

6) METODOLOGIA CIENTÍFICA 
Ementa 
Análise do Método científico para resolução de problemas. Desenvolvimento de Trabalhos de 
investigação em Odontologia. Orientação sobre Método científico na investigação dos problemas de 
Saúde e de Odontologia. Explicitação dos Fundamentos de Coleta, organização, análise e discussão de 
dados. Caracterização do Relatório de pesquisa e divulgação dos resultados. Estabelecimento de relações 
entre Pesquisa científica e suas finalidades, métodos e técnicas, etc.  
 
Bibliografia Básica 
BARROS, A. J. P. LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Makron 
Books, 2010. 
FERREIRA, H. Redação de trabalhos acadêmicos nas áreas das ciências biológicas e da saúde. São 
Paulo: Rubio, 2011. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas. 
Campinas: Papirus, 2010. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2009. 
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 
2004. 
RUDIO, F. V. Introdução a Projeto de Pesquisa. São Paulo: Vozes, 2010. 
SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
 

 
3º. PERÍODO 

 
1) GENÉTICA HUMANA 

Ementa 
Estudo da Estrutura e função dos cromossomos e genes. Exame de questões sobre Duplicação, Mutação, 
Recombinação e Mecanismos de Reparo do DNA. Estudo da Síntese e Processamento de RNA. 
Explicitação do Código genético e síntese de proteínas. Análise do Controle da expressão gênica. Estudo 
do Controle genético do desenvolvimento. Investigação sobre as Técnicas de DNA recombinante. 
Análise dos Padrões de herança monogênica e Alterações Cromossomais.  
 
Bibliografia Básica 
DUDEK, R.W. Genética humana básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
GRIFFITHS, J. F. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
TREVILATTO, P.C. Genética Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 
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Bibliografia Complementar 
BORGES-OSORIO, M. Genética humana. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
MOTTA, P. A. Genética Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
NASSBAUM, R. L.; Thompson & Thompson Genética Médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
PIMENTEL, M. Genética essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
STRACHAN, T. Genética molecular humana. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 

2) SAÚDE COLETIVA II 
Ementa 
Discussão da importância social da Odontologia na Promoção da Saúde. Exame de questões sobre os 
Serviços Odontológicos no Distrito Federal. Interface entre a Odontologia e as Profissões da Área de 
Saúde. Investigação sobre as Necessidades Básicas da Comunidade. Introdução à Cariologia. 
Fundamentação da Dieta Alimentar em Saúde Bucal. Detalhamento da Educação em Saúde Bucal e os 
autocuidados básicos em Saúde Bucal. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de 
junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CN nº1, de 30/05/2012. 

 
Bibliografia Básica  
BURT, B. Odontologia: prática dental e a comunidade. São Paulo: Santos, 2007. 
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e Saúde Bucal. São Paulo: Santos, 2013. 
DIAS, C. R. Promoção e proteção da saúde bucal na família. São Paulo: Ed. Santos, 2007. 
 
Bibliografia Complementar 
DIAS, A. A. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 2007. 
PEREIRA, A.C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo: Napoleão, 2009. 
PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 2014. 
SILVA, A. A. Prática clínica baseada em evidências na área da saúde. São Paulo: Santos, 2009. 
SILVA, A. N. Fundamentos em saúde bucal coletiva. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 
 

3) BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA 
Ementa 
Estudo da Ética na experimentação clínica. Exame de questões sobre a Ética em pesquisa envolvendo 
seres humanos. Discussão da Ética em pesquisas biológicas, com o meio ambiente, no trato a animais e 
em processos envolvendo tecnologia de DNA recombinante. Estabelecimento de relações entre Bioética 
e Odontologia. Apreciação das Políticas de Biossegurança no Brasil e demais países. Investigação da 
Qualidade em Biossegurança na Odontologia. Análise de Técnicas de Esterilização de Materiais. 
Diagnóstico dos tipos de risco, Biossegurança e acidentes de laboratório. Estudo da Biossegurança em 
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das áreas de ciências biológicas e da saúde. Reflexões acerca 
da Biossegurança e doenças infectocontagiosas. Desenvolvimento de relações entre Biossegurança e 
organismos transgênicos. Descrição da Arquitetura e organização de laboratórios, clínicas e consultórios 
odontológicos. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP No 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP No 1, de 30/05/2012. 
 
Bibliografia Básica 
NARESSI, W.G. Ergonomia e Biossegurança em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013.  
SILVA, A.S.F. Biossegurança em Odontologia e ambientes de saúde. São Paulo: Ícone, 2009. 
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Bibliografia Complementar 
BOLICK, D. Segurança e Controle de Infecção. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2000. 
CARDOSO, T. A. O. Biossegurança - Estratégias de Gestão de Riscos, Doenças Emergentes e 
Reemergentes: Impactos na Saúde Pública. São Paulo: Santos, 2012. 
HINRICHSEN, SYLVIA LEMOS. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário hospitalar. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
PESSINI, L.; BARCHI, F. Problemas Atuais de Bioética. São Paulo: Loyola, 2005. 
PEREIRA A.A. Ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas. São Paulo: Ed. Pallas, 
2013. 
 

4) PATOLOGIA 
Ementa 
Introdução à Patologia: conceito de doença; etiologia; patogenia; alterações estruturais, funcionais e 
moleculares. Estudo dos Mecanismos operativos de lesão e envelhecimento celular. Estudo dos 
Mecanismos operativos de distúrbios hemodinâmicos. Investigação dos Mecanismos operativos da 
fisiopatologia da inflamação e reparo tecidual. Análise das Alterações do crescimento celular. 
Investigação sobre a Neoplasia benigna e maligna. Estudo da Etiopatogenia das neoplasias. Apreciação 
dos Mecanismos operativos da carcinogênese experimental. 
 
Bibliografia Básica 
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
KUMAR, V. R. col. Robins & Cotran Patologia – bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016.  
MONTENEGRO, M. R. Patologia de Processos Gerais. São Paulo: Atheneu, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, O. De P. Patologia oral. Sao Paulo: Artes médicas, 2016.  
CONTRAN, R. Robbins: Patologia estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
FARIA, J. L. Patologia Geral: fundamentos das doenças com aplicações clínicas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 
NEVILLE, B.; DAMM, D.; ALLEN, C. M. Col. Patologia oral e maxilofacial. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 
REGEZI, J. A. Patologia oral - correlações clinico-patológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 

5) FARMACOLOGIA 
Ementa 
Estudo da Evolução histórica e conceitos em Farmacologia. Investigação sobre os princípios gerais de 
Farmacologia. Fundamentação dos Conhecimentos das vias de administração de medicamentos e a 
influência da via no efeito farmacológico. Análise do Destino e ação das drogas em vários níveis 
(molecular, celular, nos órgãos e no organismo como um todo). Reflexão sobre o Mecanismo geral de 
ação dos fármacos. Introdução à Farmacocinética: absorção, distribuição, metabolização e excreção dos 
fármacos. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002).  
 
Bibliografia Básica 
BACHMANN, K. Farmacologia: princípios e pratica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2012. 
KATSUNG, B. G. Farmacologia Básica e Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
MORETHSON, P.  Farmacologia para clínica odontológica. São Paulo: Santos, 2015.   
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, E. D. Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica em Odontologia: Odontologia 
Essencial - Parte Básica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
BRUNTON, L. Goodman e Gilman: Bases farmacologicas da terapêutica. Rio de Janeiro:Mcgrah 
Hill, 2006. 
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DELUCIA, R., et al. Farmacologia integrada. São Paulo: Revinter, 2007. 
DESTRUTI, A.B.; ARONE, E.M.; PHILIPPI, M.L.S. Cálculos e conceitos em farmacologia. São 
Paulo: SENAC, 2004. 
RANG, H.P. B. G. Farmacologia. São Paulo: Elsevier, 2003. 
 
 

6) PARASITOLOGIA 
Ementa 
Estudo da sistemática, morfologia e biologia dos parasitos (Helmintos e Protozoários) e seus vetores. 
Análise da Relação parasito hospedeiro e a patogenia. Investigação sobre Manifestações clínicas, 
diagnóstico, epidemiologia e profilaxia das enfermidades de origem parasitária. Diagnóstico das 
Principais espécies de parasitas e sua inter-relação com hospedeiro humano e o ambiente. Apreciação 
das Causas e consequências das parasitoses humanas e o seu inter-relacionamento com o meio ambiente 
e as condições sociais. Introdução aos Conceitos gerais, relação parasito-hospedeiro, o estudo dos 
protozoários e helmintos, ciclo biológico, patogenia, sintomatologia, diagnóstico laboratorial, 
epidemiologia e profilaxia. 
 
Bibliografia Básica 
FERREIRA, M. U. Parasitologia contemporânea. Rio de janeiro: Guanabara, 2012. 
NEVES, D. P. Parasitologia Dinâmica.  2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.  
REY, L. Bases da parasitologia médica: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos 
ocidentais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 
Bibliografia Complementar 
BERENGUER, JAIME GALLEGO. Manual De Parasitologia: Morfologia E Biologia Dos Parasitos 
De Interesse. Argos, 2006. 
CIMERMAN, B.; FRANCO, M. A. Atlas de Parasitologia – artrópodes, protozoários e helmintos. 
São Paulo: Atheneu, 2005. 
NEVES, D. P. Parasitologia humana.  Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. 
NEVES, D.P. Atlas Didático de Parasitologia. São Paulo: Atheneu, 2009. 
VERONESI, R. Tratado de infectologia. v.1. São Paulo: Atheneu, 2005. 
 

7) HISTOLOGIA BUCAL 
Ementa 
Introdução à Histologia bucal. Estudo da composição do Esmalte, Dentina, Polpa e Cemento. Análise 
da estrutura do Ligamento Periodontal. Análise da estrutura do Osso Alveolar. Investigação sobre o 
funcionamento da Mucosa bucal e Glândulas salivares. Diagnóstico da Erupção dentária. Investigação 
sobre a Substituição dos dentes decíduos. Exame do funcionamento da Articulação têmporomandibular, 
dos Seios paranasais e das Tonsilas. 
 
Bibliografia Básica 
ALLEY, K.; MELFI, R. C. Embriologia E Histologia Oral De Permar: Um Compêndio Para 
Estudantes De Odontologia. São Paulo: Santos, 2010. 
FEHRENDACH, M.J.; BATH-BALOGH, M. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das 
Estruturas Orofaciais. Rio de Janeiro: Manole, 2008. 
KATCHBURIAN, E; ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. 
 
Bibliografia Complementar 
BACHMANN, L. ZEZELL, D. M. Estrutura e composição do esmalte e da dentina. São Paulo: 
Física, 2005. 
BREW, M. C.; FIGUEIREDO, J. A. P. de. Histologia geral para Odontologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 
JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
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KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e Biologia Celular: Uma introdução à Patologia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 
NANCI, A. Ten Cate Histologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 

 
4º. PERÍODO 

 
1) MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

Ementa 
Estudo da inter-relação do ser humano com a Morfofisiologia dos microorganismos. Fundamentação da 
Microbiologia, Micologia e Virologia. Investigação sobre substâncias antimicrobianas e resistência 
antimicrobiana a drogas. Análise da Fisiologia e morfologia do sistema imunológico; imunizações, 
obtenção de anticorpos imunodeficiências e mecanismos de autoagressão. Busca de compreensão de 
questões de Esterilização e desinfecção. Estudo da Imunidade passiva e ativa. Reflexão acerca do 
Controle genético da resposta imune. Estudo da Histocompatibilidade, Tolerância imunológica, 
Imunomoduladores e Imunopatologias.  
 
Bibliografia Básica 
TORTORA, G. Microbiologia. São Paulo: Artmed, 2017. 
SPOLIDORO, D.M.P. Microbiologia e imunologia geral e odontológica; v.1. Artes Médicas, 2013. 
SPOLIDORO, D.M.P. Microbiologia e imunologia geral e odontológica; v.2. Artes Médicas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
ABBAS, A.K. Imunologia celular e molecular. São Paulo: Revinter, 2011. 
FISCHER, G. B.; SCROFERNEKER, M. L. Imunologia Básica e Aplicada. São Paulo: Segmento 
Farma, 2007. 
JANEWAY, C. Imunologia: o sistema imunológico na saúde e na doença. Artmed, 2007. 
JORGE, A. O. C. Microbiologia bucal. São Paulo: Ed. Santos, 2007. 
TRAULBUSI, L. R. Microbiologia. São Paulo: Ateneu, 2008. 
 

2) PATOLOGIA APLICADA 
Ementa 
Análise da Patologia dos tecidos duros dos dentes, da cárie dentária, da polpa dentária, da região 
periapical e dos cistos da cavidade oral. Diagnóstico patológico de neoplasias: odontogênicas e benignas 
não odontogênicas. Estudo da Patologia dos processos proliferativos não neoplásicos. Investigação sobre 
a Patologia das lesões cancerizáveis e das neoplasias malignas da cavidade oral. Fundamentação da 
Patologia óssea e das glândulas salivares. 
 
Bibliografia Básica 
BORAKS, S. Semiotécnica, Diagnóstico e Tratamento das Doenças da Boca. São Paulo: Artes 
Médicas, 2013. 
NEVILLE, B.; DAMM, D.; ALLEN, C. M. Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier, 2008. 
WOO, Sook-Bin. Atlas de Patologia Oral. Elsevier, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CIRIADES, P. G. J. Manual de patologia clínica, análises clínicas, toxicologia, biologia molecular 
e citologia. São Paulo: Atheneu, 2009. 
LASKARIS, George. Doenças da boca. Artmed, 2007. 
MONTENEGRO, M. R. Patologia: processos gerais. São Paulo: Atheneu, 2015. 
REGEZI, J. Atlas de patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
SOUTHAM, J.C.; SOAMES, J.V. Patologia oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
 

3) FARMACOLOGIA APLICADA 
Ementa 
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Fundamentação da Farmacologia Básica. Aplicação de Drogas e Medicamentos na Clínica 
Odontológica. Investigação sobre o uso de fármacos pelo Cirurgião-dentista na prática clínica 
Odontológica. 

Bibliografia Básica 
ANDRADE, E. D. de. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 
FONTOURA, R. A. da. Terapêutica e Protocolos Medicamentosos em Odontologia. São Paulo: 
Napoleão, 2013. 
WANNMACHER, L.; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia Clínica para Dentistas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013.  
 
Bibliografia Complementar 
ARMONIA, P. L., TORTAMANO, N. Como prescrever em Odontologia: marcas e genéricos. São 
Paulo: Santos, 2010. 
ARMONIA, P. L., TORTAMANO, N. Guia Terapêutico Odontológico – GTO. São Paulo: Santos, 
2008. 
BRUNTON, L. Goodman e Gilman: Bases farmacologicas da terapêutica. McGraw Hill, 2012.  
KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica e Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
NEIDLE, E.; YAGIELA. Farmacologia e terapêutica para dentistas. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 
 

4) ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
Ementa 
Estudo das Bases teóricas e legislação do Programa Saúde da Família. Análise da Equipe de saúde e das 
atribuições do Programa Saúde da Família. Exame de questões frente à Integralidade da atenção 
Desenvolvimento de relações entre o Cirurgião-Dentista e o Programa Saúde da Família. Investigação 
sobre o Sistema Único de Saúde, Estratégia Saúde da Família e Atenção à Saúde Bucal. 
 
Bibliografia Básica 
DIAS, C. R. PSF- Promoção e proteção da saúde bucal na família - O cotidiano da prevenção. 
São Paulo: Ed. Santos, 2007. 
GOES, Paulo Sávio Angeiras. Gestão da Prática em Saúde Bucal: Série Abeno: Odontologia 
Essencial -Temas Interdisciplinares. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 
MOYSES, S. J. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes de Atenção 
Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
COSTA Jr., S. Programa saúde da Família: cuidados com câncer bucal. Napoleão, 2012. 
GARCIA, M. L. B. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015. 
FONTINELE JUNIOR, K. Programa Saúde da Família. Goiânia: AB Editora, 2008. 
MINAYO, M. C. de S. Tratado de Saúde Coletiva. HUCITEC, 2007. 
PEREIRA, A. C. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e promovendo saúde. Artmed, 
2003. 
 

5) METODOLOGIA DA PESQUISA 
Ementa 

Desenvolvimento de Atividades de estudo e de pesquisa, trabalhos científicos, teses, dissertações, 
monografias e artigos sobre Odontologia. Métodos de trabalho científico,  aquisição de conhecimentos, 
documentação, elaboração de projetos de pesquisa e da formulação de referências bibliográficas. 
Fundamentação teórico-prática para a elaboração de projetos e trabalhos acadêmico-científicos. 
 
Bibliografia Básica 
MEDEIROS, J.B. Redação de artigos científicos. Atlas, 2017.  
RUDIO, F. V. Introdução a Projeto de Pesquisa. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
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SPECTOR, N. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
 
Bibliografia Complementar 
CARVALHO, M. C. M. Construindo o saber: metodologia científica, fundamentos e técnicas. 
Campinas: Papirus, 2010. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2009. 
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa Abordagem Teórico Prática. Campinas: Papirus, 2010.  
POPE, C.; MAYS, N. Pesquisa Qualitativa na Atenção à Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
VIEIRA, S. Metodologia Científica para área da saúde. Elsevier, 2001. 
 

6) ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
Ementa 
Interfaces da Atuação do Cirurgião-Dentista com o Sistema Único de Saúde e com a Integralidade da 
Atenção em Saúde. Estudo de Ações de promoção da saúde bucal e de prevenção da doença bucal. 
Fundamentação da Assistência odontológica individual e coletiva. Desenvolvimento da Educação em 
Saúde Bucal.  
 
Bibliografia Básica 
BUSSADORI, S.K. Remoção química e mecânica do tecido cariado. São Paulo: Santos, 2010. 
DIAS, C. R. Promoção e proteção da saúde na família. São Paulo: Ed. Santos, 2007. 
MOYSES, S. J. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes de Atenção 
Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
   
Bibliografia Complementar 
BURT, BRIAN A. Odontologia: prática dental e a comunidade. Santos, 2007. 
COSTA JUNIOR, SYLVIO. Programa Saúde da Família: cuidados com câncer bucal. Napoleão, 
2012. 
MINAYO, M.C. de S. Tratado de saúde coletiva. HUCITEC, 2007. 
PEREIRA, A. C. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e promovendo saúde. Artmed, 
2003. 
PEREIRA, A.C. Saúde coletiva: métodos preventivos para doenças bucais. Artes Médicas, 2013. 

 
7) PSICOLOGIA 

 
Ementa 
Reflexão sobre a Psicologia como ciência e seu objeto de estudo. Interface entre a Psicologia, Senso 
Comum e Ciência. Estudo da Psicologia e sua Evolução. Exame de questões sobre a Psicologia como 
profissão. Investigação sobre as principais teorias psicológicas. Estudo da Psicologia com sua 
interdisciplinaridade com a saúde. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 
de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). 
 
Bibliografia Básica 
FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. Artmed, 2015. 
MORRIS, C. G. Introdução à psicologia. Pearson, 2010. 
STRAUB, R. O. Psicologia da saúde. Artmed, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
ANGERAMI, V. Psicologia da saúde: um novo significado para a prática clínica. Pioneira, 2002. 
BOCK, Ana Merces Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. Saraiva, 2009. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. Makron Books, 2010. 
PORTNOI, A. Psicologia da dor, A. Guanabara Koogan, 2014. 
UGO, N. Psicologia geral. Vozes, 2010. 
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QUINTO PERÍODO 
 

1) OCLUSÃO 
Ementa 
Análise estrutural e funcional da Anatomia dental. Estudo da importância da oclusão na prática diária. 
Estudo dos Componentes anatômicos e fisiológicos do sistema estomatognático. Introdução à Fisiologia 
neuromuscular. Fundamentação da oclusão e dos movimentos mandibulares. Estudo dos Contatos e 
registros oclusais. Investigação sobre a história, análise e tratamento das DTMs.  
 
Bibliografia Básica 
FERNANDES NETO, A. J. Oclusão. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
OKESON, J. P. Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 
SANTOS JUNIOR, J. dos. Oclusão: princípios e tratamentos. Quintessense, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
GOLDENBERG, J. Disfunção Temporomandibular (DTM): conheça seu impacto em sua saúde.  
São Paulo: Atheneu, 2011. 
JIMENEZ-LOPES, V. Ajuste Oclusal Em Implantes e Dentes Naturais: Oclusão em 3D. Napoleão, 
2017. 
MENDES, W.B. Fundamentos de oclusão em odontologia restauradora. São Paulo: Napoleão, 2013. 
SIQUEIRA, JOSÉ TADEU TESSEROLI. Dores orofaciais: diagnóstico e tratamento. Artes Médicas, 
2012. 
TORRES, C. R. G. Odontologia Restauradora – Estética e Funcional – Princípios para a prática 
clínica. Santos, 2013. 
 

2) MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
Ementa 
Introdução ao estudo dos materiais odontológicos e de suas aplicações clínicas. Classificação, indicação 
e propriedades gerais de materiais odontológicos. Estudo dos Materiais protetores do complexo dentino-
pulpar. Classificação, indicação e propriedades dos materiais odontológicos de moldagem. Investigação 
sobre a importância de Ligas metálicas para uso odontológico. Análise de Materiais estéticos 
restauradores indiretos (cerômeros e cerâmicas). 
 
Bibliografia Básica 
ANUSAVICE, K. J. Phillips materiais dentários. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
CHAIN, M.C. Materiais dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2013 
OLIVEIRA, A. DA S. Materiais dentários protéticos: conceito, manuseio, conservação e 
manutenção. Érica, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
DARVELL, B.W. Ciência dos materiais para odontologia restauradora. Santos, 2012. 
MANAUTA, J. Layers Camadas - Atlas Sobre a Estratificação da Resina Composta. São Paulo: 
Quintessence, 2013, 
PICONI, C. Aplicações da Zircônia em Odontologia. Revinter, 2012. 
RUSSO, E. M. A. Dentística – Restaurações Diretas. São Paulo: Santos, 2010. 
RUSSO, E. M. A. Dentística – Restaurações Indiretas. São Paulo: Santos. 2010 
 

3) RADIOLOGIA 
Ementa 
Estudo do Conceito, importância e história dos Tubos, aparelhos de raios-X, filmes e processamentos 
radiográficos. Análise das Técnicas radiográficas intrabucais. Investigação sobre os Efeitos biológicos 
do raio-X. Criação da imagem radiográfica. Análise dos Princípios de interpretação radiográfica. Estudo 
da Anatomia dental e maxilo-mandibular. Aplicação do exame de imagens na Odontologia: tomografia 
computadorizada, ressonância magnética, outros. 
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Bibliografia Básica 
FREITAS, C. F. Imaginologia – Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. 
WATANABE, P. Imaginologia e Radiologia Odontológica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
WHITE, S.E. Radiologia Oral: princípios e interpretação. Elsevier, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
CAPELLA, L.R. Atlas de radiografia panorâmica para o CD. São Paulo: Santos, 2014. 
CAVALCANTI, M. Diagnóstico por Imagem da Face. São Paulo: Santos, 2012. 
FENYO-PEREIRA, M. Radiologia Odontológica e Imaginologia. São Paulo: Santos, 2017. 
ALMEIDA, O. De P. Patologia Oral. Artes Médicas, 2016. 
WHITE, S.E. Radiologia Oral: Fundamentos e interpretação. Elsevier, 2007. 
 

4) PERIODONTIA I 
Ementa 
Estabelecimento de relações da Periodontia com as demais especialidades odontológicas. Análise do 
Plano Integrado de tratamento periodontal. Introdução à Epidemiologia da doença periodontal. Estudo 
da Patogênese e classificação da doença periodontal. Estudo do Diagnóstico e Prognóstico em doenças 
periodontais. Detalhamento da Promoção da Saúde do periodonto.  
 
 
Bibliografia Básica 
CARRANZA Jr., FERMIN, A. Carranza Periodontia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 
OPPERMANN, R. V. Periodontia Laboratorial e Clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CIMÕES, R. Manual Prático de Cirurgia Periodontal e Periimplantar. São Paulo: Napoleão, 2013. 
DUARTE, C. A. Cirurgia Periodontal- Pré-protética, Estética e Peri-implantar. Santos, 2015. 
HARPENAU, L. Periodontia e Implantodontia – Algoritmos de Hall para prática clínica. Santos, 
2016. 
ROMANELLI, H. 1001 dicas em periodontia. Quintessense, 2015. 
WOLF, H. F. Manual de periodontia. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
 

5) ENDODONTIA I 
Ementa  
Estudo dos Princípios básicos em Endodontia. Análise da Morfologia Interna Dental. Análise do Preparo 
biomecânico em Endodontia: meios químicos, físicos e mecânicos. Explicitação do uso de Medicação 
intra-canal e do processo de Obturação dos canais radiculares. Apreciação das Técnicas para tratamento 
da Biopulpectomia e Necropulpectomia. Investigação sobre a Etiologia, diagnóstico e tratamento das 
lesões pulpares, apicais e periapicais. Aplicação de Noções de instrumentação com limas de níquel-
titânio. 
 
Bibliografia Básica 
ESTRELA. C. Endodontia laboratorial e clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
SOARES, I. J. Endodontia técnicas e fundamentos. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
SOUSA FILHO, F.J. Endodontia passo a passo. Artes Médicas, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
COHEN, S. Caminhos da polpa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
LEONARDO, M. R. Tratamento de canais radiculares: avanços tecnológicos. Porto Alegre: Artes 
Medicas, 2012. 
LOPES, H. P. Endodontia – Biologia e Técnica. Rio de Janeiro: Guanabara        Koogan, 2013. 
REIS, FERNANDO. Tecnologias Endodonticas. Santos, 2015. 
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SOUSA, E.L.R. Antibiótico em endodontia. São Paulo: Santos, 2014. 
 

6) DENTÍSTICA I 
Ementa:  
Estudo da Nomenclatura e classificação de cavidades. Análise dos Princípios gerais de preparos 
cavitários. Experimentação de Instrumentos utilizados em Dentística. Explicitação dos procedimentos 
de Isolamento do campo operatório. Estudo das Indicações, técnicas de preparo cavitário e restaurações 
de amalgáma, de resina composta e cimento de ionômero de vidro. Análise do Acabamento e polimento 
das restaurações. 
 
Bibliografia Básica 
BARATIERI, L.N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas – v.1.  São Paulo: Santos, 
2010. 
BARATIERI, L.N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas – v.2. São Paulo: Santos, 
2010. 
BUSATO, ADAIR LUIZ. Cariologia: aspectos de dentística restauradora. Artes Médicas, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
ANUSAVICE, K. J. Phillips Materiais Dentários. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  
SILVA, A. F. Dentística restauradora: Do planejamento à execução. Santos, 2016. 
MONDELLI, J. Fundamentos de Dentística Operatória. Santos, 2013.   
RUSSO, E. M. A. Dentística Restaurações indiretas. São Paulo: Santos, 2010. 
RUSSO, E. M. A. Dentística Restaurações diretas. São Paulo: Santos, 2010. 
 

6º. PERÍODO 
1) DENTÍSTICA II 

Ementa:  
Investigação sobre o Diagnóstico e plano de tratamento da cárie. Aplicação clínica dos materiais 
protetores do complexo dentino-pulpar. Explicitação de Tratamentos preventivos e restauradores 
conservadores. Estudo do processo de Clareamento dental. Análise da Relação dentística/periodontia. 
Experimentação da Colagem de fragmentos e Reparo de restaurações. Estudo das Lesões cervicais não 
cariosas. Orientação sobre o funcionamento da Clínica de atendimento a pacientes.  
 
Bibliografia Básica 
CALLEGARI, A. Especialidade em Foco- Beleza do Sorriso v.1. Napoleão, 2013. 
SILVA, A. F. da. Dentística restauradora: do planejamento à execução. Santos, 2016. 
TORRES, C.R.G. Odontologia Restauradora – Estética e Funcional – Princípios para a prática 
clínica. São Paulo: Santos, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
FONSECA, A. S. Odontologia estética. Artmed, 2014. 
GARONE FILHO, W. Lesões Não-cariosas. São Paulo: Santos, 2008. 
KYRILLOS, M. Arquitetura do Sorriso. São Paulo: Quintessense, 2014. 
MANAUTA, J. Layers Camadas – Atlas Sobre a Estratificação da Resina Composta. São Paulo: 
Quintessense, 2013. 
NOCCHI, E. Visão horizontal: Odontologia estética para todos – 2 volumes. Dental Press, 2013. 
 

2) ENDODONTIA II 
Ementa  
Análise de aspectos clínicos, histológicos e patológicos da inflamação pulpar, nas suas diversas fases. 
Apreciação de Procedimentos terapêuticos. Desenvolvimento da capacidade de diagnóstico, tratamento 
e controle das alterações endodônticas. Orientação sobre o funcionamento da Clínica de atendimento a 
pacientes.  
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Bibliografia Básica 
BRAMANTE, C. Cavidade pulpar: Aspectos Morfológicos Voltados à Endodontia. Quintessense, 
2016. 
COHEN, S. Caminhos da polpa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
LOPES, H. P. Endodontia – Biologia e Técnica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
ESTRELA. C. Endodontia laboratorial e clínica. Porto Alegre: Artes Medicas, 2013. 
LEONARDO, M. R. Tratamento de canais radiculares: avanços tecnológicos. Porto Alegre: Artes 
Medicas, 2012. 
MACHADO, M. E. Endodontia: ciência e tecnologia. Quintessense, 2017. 
SOARES, I. J. Endodontia técnicas e fundamentos. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
SOUZA FILHO, F. J. Endodontia passo a passo. Artes Médicas, 2015. 
 

3) ANESTESIOLOGIA 
Ementa 
Análise anatômica da Cabeça e Pescoço. Investigação sobre os princípios de anestesia bucal, soluções 
anestésicas e vasoconstrictores, dose máxima recomendável e efeitos da superdosagem. Estudo das 
Técnicas anestésicas para a mandíbula e maxila, planejamento em exodontia, acidentes e complicações 
em anestesia local. Fundamentação de Anestesias infiltrativas na maxila e na mandíbula. Estudo dos 
procedimentos de Anestesias regionais e gerais. Estudo da Sedação consciente com óxido nitroso. 
 
Bibliografia Básica 
ANDRADE, E. D. Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica em Odontologia: Odontologia 
Essencial - Parte Básica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
MALAMED, S. Sedação na odontologia. Elsevier, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
BARASH, PAUL G. Manual de anestesiologia clínica. São Paulo: Artmed, 2011. 
DUKE, J. Segredos em anestesiologia. São Paulo: Dilivros, 2013. 
MILLER, R.D. Bases da anestesia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
MILORO, M. Tratamento das Complicações em Cirurgia Bucomaxilofacial. Santos, 2013. 
PENARROCHA, M. Anestesia Local em Odontologia. Guanabara Koogan, 2008. 
 

4) PRÓTESE DENTÁRIA FIXA I 
Ementa 
Análise dos Elementos constituintes da Prótese Dentária Fixa. Diagnóstico, planejamento e 
considerações sobre oclusão. Estudo dos Princípios biológicos, mecânicos e estéticos dos preparos 
dentários. Fundamentação dos Preparos para coroa total metálica, coroa metalocerâmica e coroa de 
porcelana. Investigação sobre Próteses provisórias, Retentores intrarradiculares e Técnicas de 
moldagem. 
 
Bibliografia Básica 
BARATIERI, L. N. Visão clínica: casos e soluções. Ponto, 2010. 
PAGANI, C. Preparos dentários: ciência e arte. Napoleão, 2014. 
PEGORARO, L. F. Fundamentos de prótese fixa. Artes Médicas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CALLEGARI, A. Especialidade em Foco - Beleza do Sorriso v.1. São Paulo: Napoleão, 2013. 
LIMA, S.C. Prótese Dentária - Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Ponto, 2011. 
PEGORARO, L.F. Prótese Fixa - Bases para o Planejamento em Reabilitação Oral. São Paulo: Artes 
Médicas, 2013. 
ROCHA, R.G. Clínica Integrada em Odontologia. São Paulo: Artes médicas, 2013. 
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VOLPATO, C. Próteses Odontológicas – Uma visão contemporânea – Fundamentos e Procedimentos. 
Santos, 2015. 

 
 

5) PERIODONTIA II 
Ementa 
Elaboração de diagnóstico de enfermidades periodontais e planejamento de ações preventivas/curativas 
de pacientes portadores de gengivite e periodontite. Fundamentação dos aspectos biológicos e das 
técnicas cirúrgicas no tratamento das patologias periodontais, trauma oclusal, tratamento de lesões de 
furca. Estabelecimento de relações entre as alterações do periodonto com lesões endodônticas e 
procedimentos restauradores. Orientação no Atendimento clínico de pacientes. Análise de 
procedimentos regenerativos e procedimentos plásticos periodontais. 
 
Bibliografia Básica 
CIMÕES, R. Manual Prático de Cirurgia Periodontal e Periimplantar. São Paulo: Napoleão, 
2013. 
LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. 
OPPERMANN, R. V. Periodontia para todos-da prevenção ao implante. São Paulo: Napoleão, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CARRANZA Jr., FERMIN A. Carranza Periodontia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
DUARTE, C. A. Cirurgia Periodontal – Pré-protética, Estética e Peri-implantar. Santos, 2015. 
OPPERMANN, R. V. Periodontia Laboratorial e Clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. 
ROMANELLI, H. 1001 dicas em periodontia. São Paulo: Quintessence, 2015. 
ZUCCHELLI, G. Cirurgia estética mucogengival. São Paulo: Quintessence, 2012. 

 
 

7º. PERÍODO 
 

1) ORTODONTIA 
Ementa 
Introdução à Ortodontia. Explicitação do processo de Crescimento e desenvolvimento crânio-facial. 
Fundamentação da dentição e da oclusão. Estudo classificatório e etiológico das maloclusões. Estudo 
dos Princípios mecânicos da movimentação dentária. Análise de Perdas precoces decíduos e 
mantenedores de espaço. Investigação das Perdas de espaço nos arcos dentários e recuperadores. Análise 
dos processos de Mordidas cruzadas e descruzadas de mordida. 
 
Bibliografia Básica 
GUIMARÃES JUNIOR, C. H. Ortodontia: tópicos para especialização. Santos, 2015.  
JANSON, G. Introdução a Ortodontia. São Paulo: Artes médicas, 2013.  
MITCHELL, L. Ortodontia básica. São Paulo: Santos, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
ABRAÃO, J. Ortodontia Preventiva - diagnóstico e tratamento. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 
ENLOW, D. Noções Básicas sobre Crescimento Facial. São Paulo: Santos, 2012. 
PROFITT, W. Ortodontia Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
SILVA FILHO, G.O. Ortodontia interceptativa: protocolo de tratamento em duas fases. Artes 
Médicas, 2013. 
STALEY, Robert. Fundamentos em Ortodontia: Diagnóstico e Tratamento. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014. 
 

2) CIRURGIA I  
Ementa 
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Estudo da Anatomia aplicada à Cirurgia. Estudo do Ambiente cirúrgico e do trabalho em equipe 
cirúrgica. Fundamentação do manuseio de instrumental básico e da prática cirúrgica. Estudo dos 
princípios técnicos em cirurgia odontológica. Pesquisa sobre a Avaliação e preparo pré-operatório. 
Análise das Técnicas, Acidentes e complicações das exodontias. Análise das condições de Urgência e 
emergência em cirurgia odontológica. Investigação sobre infecções do complexo bucomaxilofacial. 
Discussão acerca do tratamento dos dentes inclusos. Fundamentação da Cirurgia periapical e pré-
protética. Desenvolvimento de noções de enxerto, biópsia, transplante e reimplante dental.  
 
Bibliografia Básica 
ALI-KHAN, H.; BELL, R. B.; BAGHERI, S. C. Terapias Atuais em Cirurgia Bucomaxilofacial. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2013. 
ANDRADE, E.D. Emergências Médicas em Odontologia. Artes Médicas, 2011.  
MILORO, M. Tratamento das Complicações em Cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo: santos, 
2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CHIAPASCO, M. Procedimentos de Cirurgia Oral Considerando a Anatomia. São Paulo: Santos, 
2010. 
DAVARPANAH, M. Cirurgia Bucal. Artmed, 2007. 
HUPP, J.H.; ELLIS III, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 
MILORO, M. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial, v.1. São Paulo: Santos, 2013.  
MILORO, M. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial, v.2. São Paulo: Santos, 2013. 
 

3) PRÓTESE DENTÁRIA FIXA II 
Ementa 
Exame de questões sobre Planejamento e plano de tratamento. Fundamentação do Uso de articuladores. 
Análise dos Registros interoclusais e Seleção de cor. Detalhamento do Ajuste funcional e estético em 
metalocerâmica. Estudo da Cimentação. Análise dos Sistemas de próteses livres de metal. Exame de 
questões sobre Atendimento a pacientes na clínica. 
 
Bibliografia Básica 
PEGORARO, L.F. Prótese Fixa - Bases para o Planejamento em Reabilitação Oral. São Paulo: Artes 
Médicas, 2013. 
PERGORARO, L. F. Fundamentos de prótese fixa. Artes Médicas, 2013. 
VOLPATO, C. Próteses Odontológicas - uma Visão Contemporânea - Fundamentos e 
Procedimentos. São Paulo: Santos, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
CHU, S.J. Fundamentos da Cor - Seleção e Comunicação da Cor em Odontologia Estética. São 
Paulo: Quintessence, 2012. 
CONCEIÇÃO, E. N. Restaurações estéticas: compósitos, cerâmicas e implantes. Artmed, 2005. 
MIYASHITA, E. Reabilitação Oral – Previsibilidade e Longevidade. Napoleão, 2011.  
MUNIZ, L. Reabilitação Estética em Dentes Tratados Endodonticamente. São Paulo: Santos, 2010. 
PEREIRA, J.R. Retentores Intrarradiculares. Artes Médicas, 2011. 
 

4) IMPLANTODONTIA 
Ementa 
Estudo dos Implantes dentários: evolução e bases científicas para sua aceitação recente pela comunidade 
odontológica. Fundamentação do Planejamento e da execução das técnicas cirúrgicas e protéticas. 
Análise das Características da biologia molecular e osseointegração. Fundamentação da Anatomia e 
imaginologia aplicadas à Implantodontia. Orientação sobre a Seleção de pacientes. Estudo dos Sistemas, 
técnicas cirúrgicas e procedimentos protéticos.  
 
Bibliografia Básica 
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SGROTT, E. Anatomia Aplicada a Implantodontia. Santos, 2013. 
SHIBLI, J. Implantodontia clínica Baseada em Evidencia Científica - v.1, Prótese. São Paulo: 
Quintessence, 2013. 
SHIBLI, J. Implantodontia clínica Baseada em Evidencia Científica - v.2, Cirurgia. São Paulo: 
Quintessence, 2013. 
 
Bibliografia Complementar: 
BIANCHINI, M.A. Passo a passo cirúrgico na implantodontia. Santos, 2011. 
CARVALHO, P. S. P. Fundamentos em Implantodontia – Uma visão contemporânea. Quintessense, 
2011. 
DAVARPANAH, M. Manual de Implantodontia Clínica - Conceitos, protocolos e inovações. São 
Paulo: Artmed, 2013. 
DINATO, J.C. Noções de prótese sobre implante. Artes Médicas, 2014. 
MIYASHITA, E. Odontologia estética: os desafios da clínica. Napoleão, 2014. 
 

5) ODONTOPEDIATRIA I 
Ementa 
Desenvolvimento da Odontologia para o bebê. Fundamentação da Cariologia. Estudo das dentições. 
Estudo do processo de crescimento e desenvolvimento humano. Introdução à Ortodontia preventiva. 
Orientação sobre Radiologia. Exame de questões sobre Psicologia e manejo. 
 
Bibliografia Básica 
MASSARA, M. de L. Manual de referência para procedimentos clínicos em Odontopediatria. 
Santos, 2017. 
PORDEUS, I. Odontopediatria. Artes Médicas, 2014. 
TOLEDO, O. A. Odontopediatria: Fundamentos para a prática clínica. São Paulo: Medbook, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
CORREA, M. S. N. P. Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos, 2011.  
DUQUE, C. Odontopediatria – uma visão contemporânea. Santos, 2013.  
FELDENS, C. A. Cárie dentária na infância – uma abordagem contemporânea. Santos, 2013.  
PITTS, N. Cárie Dentária - diagnóstico e monitoramento.  São Paulo: Artes Médicas 2012. 
WAELE, M. Controle da dor, do medo e da ansiedade em Odontopediatria. Santos, 2014. 
 
 

6) ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL 
Ementa 
Análise dos Elementos básicos da Administração. Estudo dos Princípios científicos e bases legais da 
Administração aplicados a hospitais, clínicas e centros de Odontologia. Introdução ao Serviço de 
Odontologia: planejamento, montagem, coordenação, e administração. Orientação sobre registros, 
impostos, convênios, horários, honorários profissionais e encargos trabalhistas. Discussão acerca da 
Força de Trabalho em Saúde: Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar. Exame de questões sobre a 
função de marketing no processo gerencial e suas inter-relações com outras áreas. Reflexão sobre a 
Estruturação do mercado, planejamento de produto, orçamento, promoção, canais e pesquisa de 
mercado. Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 
 
Bibliografia Básica  
NANA, M. Marketing na Odontologia - Estratégias para o Sucesso. São Paulo: Medbook, 2013. 
CHIAVENATO, I. Administração para não administradores. Manole, 2011. 
GOES, P.S.A. Gestão da prática em saúde bucal: Série Abeno: Odontologia Essencial – Temas 
Interdisciplinares. Artes Médicas, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
GOES, P. S. A. Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. Artes Médicas, 2012. 
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MODAFORE, P. M. Capacitação em Administração e Marketing na Odontologia. São Paulo: Ed. 
Ícone, 2010. 
CARREON, T. Geração de modelos de negócios em odontologia. Napoleão, 2015. 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. Gaia, 2014. 
TOMAZ, P. A. R. Marketing para Dentistas. São Paulo: Ed Navegar, 2011. 

 
 

8º. PERÍODO 
 

1) CIRURGIA II 
Ementa 
Orientação sobre o Tratamento das comunicações e fístulas buco-nasais e buco-sinusais. Orientação 
sobre o Tratamento dos cistos e tumores do complexo bucomaxilofacial. Fundamentação do Tratamento 
cirúrgico das patologias de glândulas salivares. Pesquisa sobre complicações pós-operatórias. Análise 
da Propedêutica clínica e cirúrgica. Fundamentação da Reparação tecidual. Experimentação de 
Manobras cirúrgicas fundamentais. Explicitação da Urgências e emergências na prática odontológica. 
Discussão sobre Suporte básico de vida. 
 
Bibliografia Básica 
GIL, J.N. Cirurgia do Terceiro Molar Impactado - Passo a Passo. São Paulo: Santos, 2012. 
POGREL, M.A. Cirurgia Bucomaxilofacial. Santos, 2016. 
RIBEIRO, F. B. Emergências médicas e suporte básico de vida em Odontologia. Santos, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
ANDRADE, E.D. Emergências Médicas em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2011. 
MILORO, M.Tratamento das Complicações em Cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo: santos, 
2013. 
ROCHA, R.G. Clínica Integrada em Odontologia – Série Abeno. Artes Médicas, 2013. 
SANTOS, P.S.S. Medicina Bucal - a Prática na Odontologia Hospitalar. São Paulo: Santos, 2013. 
SHEAR, M. Cistos da Região Bucomaxilofacil. Santos, 2011. 

 
2) PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL 

Ementa 
Estudo conceitual e terminológico das próteses parciais removíveis. Estudo do Delineador. Classificação 
dos arcos parcialmente desdentados. Análise dos elementos constituintes da PPR. Análise da Linha de 
fulcro e retentores indiretos. Investigação sobre Inclusão e fundição da PPR. Desenvolvimento de 
Planejamento das próteses parciais removíveis. Fundamentação do Exame clínico e preparo da boca para 
a PPR. Delineamento dos modelos de estudo, dos guias de transferência e da criação de área retentiva. 
Estudo da Moldeira individual e moldagem funcional. Estudo da Prova e ajuste da armação metálica e 
da Prova da montagem dos dentes. Análise do Registro intermaxilar. Estudo da Montagem dos modelos 
em A.S.A. Orientação sobre instalação e orientações posteriores. 
 
Bibliografia Básica 
CARR, A.B. McCracken Prótese Parcial Removível. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
PORTO, V. C. Prótese parcial removível. Quintessense, 2017. 
RUSSI, S. Prótese Total e Prótese Parcial Removível. Artes Médicas, 2015.  
 
Bibliografia Complementar 
CARREIRO, A. da F. P. Prótese Parcial Removível Contemporânea. São Paulo: Santos, 2013. 
CÉSAR, E. A. Prótese Dentária – Princípios fundamentais e técnicas laboratoriais. Napoleão, 2014. 
DI FIORI, S.R. Atlas de Prótese Parcial Removível. São Paulo: Santos, 2013. 
KAISER, F. FRESADO - no Laboratório, en el Laboratorio. São Paulo: Quintessence, 2010. 
KAISER, F. PPR - no Laboratório, en el Laboratorio. São Paulo: Quintessence, 2010. 
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3) PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL REMOVÍVEL 
Ementa 
Introdução à prótese total. Estudo da Retenção e estabilidade em prótese total. Exame clínico do 
edentado total. Análise das Moldagens e modelos, placas bases e planos de orientação. Estudo dos 
Registros da oclusão em PT. Fundamentação da Montagem em articulador, seleção e montagem de 
dentes artificiais. Orientação sobre Ceroplastia, inclusão, acrilização, acabamento e polimento da prótese 
total. Experimentação da Remontagem e ajuste oclusal. Exame de questões acerca da Estética no 
paciente reabilitado com prótese total. Investigação sobre Ajustes clínicos e controle da prótese total. 
 
Bibliografia Básica 
CUNHA, V. P. P. da. Prótese total contemporânea na reabilitação bucal. São Paulo: Santos, 2014. 
RUSSI, S. Prótese Total e Prótese Parcial Removível. São Paulo: Artes Médicas, 2015. 
TURANO, J.C.; TURANO, L.M. Fundamentos de prótese total. São Paulo: Santos, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 

CÉSAR, E. A. Prótese Dentária – Princípios fundamentais e técnicas laboratoriais. Napoleão, 2014.  
CORREA, G. A. Prótese total - passo a passo. São Paulo: Santos, 2005. 
SHAFIE, H. Overdentures sobre implantes - manual clínico e laboratorial. São Paulo: Artmed, 2009. 
VEDOVATO, E. Protocolo Branemark - Prótese total fixa mandibular. São Paulo: Quintessence, 2013. 
ZARB, G. Tratamento protético para os pacientes edêntulos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 
 

4) ODONTOPEDIATRIA II 
Ementa 
Estudo da Endodontia. Investigação sobre Controle Químico e Mecânico do biofilme. Estudo da 
Reabilitação bucal. Análise da Odontopediatria para pacientes com necessidades especiais. Exame de 
questões sobre a Responsabilidade profissional do Odontopediatra. Reflexão sobre o processo de 
organização do consultório. Orientação sobre Traumatismo e Cirurgia. 
 
Bibliografia Básica 
BAUSELL, J. Interação Odontopediátrica - uma visão Multidisciplinar. São Paulo: Santos, 2011. 
Guedes-Pinto, A. C. Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2012. 
KRAMER, P.F. Traumatismos na Dentição Decídua - prevenção, diagnóstico e tratamento. São Paulo: 
Santos, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
CORREA, M. S. Odontopediatria na Primeira Infância. São Paulo: Santos, 2011. 
FEJERSKOV, O. Cárie dentária : a doença e seu tratamento clínico. São Paulo: Santos, 2017. 
FELDENS, C. A. Cárie Dentária na Infância - Uma Abordagem Contemporânea. São Paulo: Santos, 
2013. 
IMPARATO, J.C.P. Anuário de odontopediatria clínica integrada e atual ; v.1. Napoleão, 2013.  
MEYER-LUECKEL, H. Cariologia : Ciência e prática clínica. Elsevier, 2016. 
 

5) ODONTOGERIATRIA  
Ementa 
Estudo dos objetivos e fundamentos psicológicos e sistêmicos da Odontogeriatria. Orientação sobre o 
exame clínico do paciente geriátrico. Estudo da Fisiologia do envelhecimento oral. Exame de questões 
sobre as principais patologias orais dos idosos. Explicitação dos efeitos do envelhecimento sobre o 
periodonto. Análise da Estomatologia, identificação e prevenção de lesões e reabilitação oral. 
Conscientização para a necessidade da otimização do cuidado do paciente geriátrico. Investigação 
anatômica e fisiológica do envelhecimento. Exame de questões sobre a Idade e deficiência imunológica. 
Orientação sobre Distúrbios e doenças orais na velhice. Pesquisa sobre as consequências do uso 
permanente de certas drogas medicamentosas. Discussão sobre o uso de saliva artificial para tratamento 
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de desordens das glândulas salivares em pacientes idosos. Organização do Tratamento da cárie de raiz 
em pacientes geriátricos. Análise de Programas de manutenção da higiene oral para pacientes geriátricos. 
 
Bibliografia Básica 
ALENCAR, M.J.S. Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos, 2013. 
BRUNETTI-MONTENEGRO, F. Odontogeriatria - uma visão Gerontológica. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 
VENDOLA, M. C. C., NETO, A. R. Bases Clínicas em Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2009. 
 
 
Bibliografia Complementar 
BRAGA, C. Saúde do Adulto e do Idoso. Érica, 2014.  
MELLO, H.S. Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2005. 
TOMASSO, A. B. G. Di. Geriatria - guia prático. Guanabara Koogan, 2016.  
VARELLIS, M.L. O paciente com necessidades especiais na Odontologia. São Paulo: Santos, 2013. 
WOO, S-B. Atlas de Patologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 

6) ODONTOLOGIA LEGAL  
Ementa 
Discussão sobre Ética profissional, leis pertinentes ao exercício da profissão e responsabilidade 
profissional. Análise das técnicas de atuação profissional na função de perito. Estudo da Legislação e 
desenvolvimento de perícias. Estudo das Noções de Direito na Odontologia: exercício e 
responsabilidade profissional. Fundamentação da Traumatologia Odonto-Legal. Análise de documentos 
legais em Odontologia e Laudo Pericial. Discussão acerca do campo de trabalho do Odonto-Legista, 
segredo profissional, infortunística, honorários e hipnodontia. 
 
Bibliografia Básica 
DARUGE JUNIOR, E. Tratamentos de odontologia legal e deontologia. São Paulo: Santos, 2016. 
GALVÃO, L.C.C. Medicina Legal. São Paulo: Santos, 2013. 
NIGRE, A.L. A Odontologia a Luz do Direito. São Paulo: Rubio, 2012. 
 
Bibliografia Complementar 
BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Resolução nº 118/2012 - Código de Ética Odontológica. 
Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf>. 
COUTO, R.C. Perícias em Medicina e Odontologia Legal. São Paulo: Medbook, 2011. 
NIGRE, A.L. O Atuar do Cirurgião-Dentista. São Paulo: Rubio, 2015. 
VANRELL, J.  P. Vade Mecum - de Medicina Legal e Odontologia Legal. São Paulo: JH Mizuno, 
2011. 
ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 
 

7) ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Ementa 
Estudo do Conceito, histórico e classificação das Pessoas com Necessidades Especiais em Odontologia. 
Fundamentação teórica e aplicação prática na abordagem, manejo e condicionamento psicológico para 
aceitação do tratamento odontológico (formação do vínculo). Análise das modalidades de assistência 
odontológica conforme as necessidades do paciente especial em consultório, domiciliar (ou 
Institucional) e hospitalar, tanto a nível preventivo como terapêutico ou cirúrgico. Exame de questões 
sobre a Odontologia preventiva, conforme as necessidades individuais dos diversos grupos. Reflexão 
sobre a atuação multidisciplinar.  
 
Bibliografia Básica 
ELIAS, R. Atendimento a Pacientes de Risco em Odontologia. São Paulo: Revinter, 2009. 
ELIAS, R. Odontologia para pacientes com necessidades especiais - do zero aos dezoito. Napoleão, 
2014. 
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VARELLIS, M. L. Z. O Paciente com Necessidades Especiais na Odontologia - manual prático. São 
Paulo: Santos, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
ALENCAR, M.J.S. Odontologia Integrada na Terceira Idade.  São Paulo: Santos, 2013. 
BRUNETTI-MONTENEGRO, F. Odontogeriatria - uma visão Gerontológica. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 
ECHEVERRIA, S. Tratamento Odontológico para Gestantes. São Paulo: Santos, 2014. 
JUBILUT, L. Direito à diferença : Aspectos de proteção específica às minorias e aos grupos 
vulneráveis; v.2. Saraiva, 2013.  
MADRUGA, S. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 
Saraiva, 2016.  
 
 

9º. PERÍODO 
 

1) ESTÁGIO SUPERVISIONADO MULTIPROFISSIONAL I 
 

Ementa 
Orientações gerais sobre a disciplina Estágio Supervisionado Multiprofissional I. Desenvolvimento do 
Estágio Curricular como proposta de aquisição de competências e habilidades necessárias à formação 
do Cirurgião-Dentista. Estudo da Odontologia preventiva e promoção de saúde. Apreciação do contexto 
da Educação em Saúde Bucal com motivação para prevenir; estimulando o autocuidado em Saúde Bucal: 
uso de escova dental com creme fluoretado, fio dental, soluções fluoretadas, consumo racional de açúcar, 
visita periódica ao profissional. Investigação sobre Problemas em Odontologia: cárie, doença 
periodontal, má oclusão, câncer bucal e traumatismo dentário. Exame de questões sobre Epidemiologia. 
Análise das necessidades básicas da comunidade. Reflexão sobre a prevenção e tratamento de cárie 
dentária. Estudo da Integralidade da Atenção Bucal. Pesquisa em Odontologia. Contextualização do 
Cirurgião-dentista no mercado de trabalho. 
 
Bibliografia Básica 
GOES, P. S. A. Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. Artes Médicas, 2012. 
SANTOS, A. E. C. Odontologia integrada no adulto. São Paulo: Santos, 2015. 
SILVA, A. A. Prática clínica baseada em evidências na area da saúde. São Paulo: Santos, 2009. 
 
Bibliografia Complementar 
BUSSADORI, S. K. Remoção quimica e mecanica do tecido cariado. São Paulo: Santos, 2010. 
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e Saúde Bucal. São Paulo: Santos, 2013. 
LENZI, R. Qual é o seu negocio em odontologia? A pergunta que não pode ficar sem resposta. São 
Paulo: Santos, 2015. 
MOYSES, S. J. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes de Atençao 
Odontológica - Série Abeno. Artes Médicas, 2013.  
SOLHA, R. K. de T. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 
2014. 
 
 

2) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INTEGRADA I 
 
Ementa 
Orientações gerais sobre a disciplina Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I. Desenvolvimento 
do Estágio Curricular como proposta de aquisição de competências e habilidades necessárias à formação 
do Cirurgião-Dentista. Envolvimento do estagiário no tratamento odontológico integral e humanizado: 
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde bucal, com ênfase na Semiologia, 
Diagnóstico e Planejamento. Desenvolvimento de vivências em situações reais do exercício da 
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Odontologia, sob a orientação de docentes para a organização e aplicação dos conhecimentos 
indispensáveis à formação profissional.  
 
Bibliografia Básica 
 
COELHO-DE-SOUZA, Fábio H. Tratamentos Clínicos Integrados em Odontologia. Revinter, 2012. 
PEREIRA, José Carlos. Dentística : uma abordagem multidisciplinar. Artes Médicas, 2014. 
ROCHA, Rodney Garcia. Clínica Integrada em Odontologia - Série Abeno. Artes Médicas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
BOYD, Linda R. B. Manual de Instrumentais e Acessórios Odontológicos - por especialidades. 
Elsevier, 2012.   
DIAS, Reinaldo. Odontologia do esporte : uma abordagem multiprofissional. Medbook, 2014. 
EDUARDO, Carlos de Paula. Estética Dental - Como Fazer e Como Manter. Santos, 2012.  
MEDEIROS, Dudu. Click Dudu - Fotografia odontológica & Marketing - Unindo dentistas, 
laboratório & clientes. Ponto, 2013. 
MILORO, M. Tratamento das Complicaçoes em Cirurgia Bucomaxilofacial. Santos, 2013.  
 

3) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Ementa 
Estudo dos Tipos de pesquisa em Odontologia. Fundamentação do Método científico e do 
desenvolvimento das etapas do projeto de pesquisa. Explicitação dos procedimentos ao desenvolvimento 
do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação. Discussão da importância da apresentação do projeto 
de pesquisa ao Comitê de Ética.  
 
Bibliografia Básica 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2009. 
SASSI, L. M. Manual Prático para Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Teses. São Paulo: 
Santos, 2011. 
SORDI, J.O. Elaboração de pesquisa cientifica - seleção, leitura e redação. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
PERROTI-GARCIA, A.J. Glossário de termos odontológicos. São Paulo: Santos, 2012. 
BASTOS, C.L. Aprendendo a aprender: introdução a metodologia cientifica. Rio de Janeiro: Vozes, 
2011. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009. 
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa Abordagem Teórico Prática. São Paulo: Papirus, 2010. 
RUDIO, F. V. Introdução a Projeto de Pesquisa. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
 

10º. PERÍODO 
1) ESTÁGIO SUPERVISIONADO MULTIPROFISSIONAL II 

Ementa 
Orientações gerais sobre a disciplina Estágio Supervisionado Multiprofissional I. Desenvolvimento do 
Estágio Curricular como proposta de aquisição de competências e habilidades necessárias à formação 
do Cirurgião-Dentista. Estudo da Odontologia preventiva e promoção de saúde. Apreciação do contexto 
da Educação em Saúde Bucal com motivação para prevenir; estimulando o autocuidado em Saúde Bucal: 
uso de escova dental com creme fluoretado, fio dental, soluções fluoretadas, consumo racional de açúcar, 
visita periódica ao profissional. Investigação sobre Problemas em Odontologia: cárie, doença 
periodontal, má oclusão, câncer bucal e traumatismo dentário. Exame de questões sobre Epidemiologia. 
Análise das necessidades básicas da comunidade. Reflexão sobre a prevenção e tratamento de cárie 
dentária. Estudo da Integralidade da Atenção Bucal. Pesquisa em Odontologia. Contextualização do 
Cirurgião-dentista no mercado de trabalho. 
 
Bibliografia Básica 
BUSATO, A. L. Cariologia : aspectos de dentistica restauradora. Artes Médicas, 2014. 
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FORTES, P. A. C. Saúde global. Manole, 2014.  
SILVA, A.N. Fundamentos em saúde bucal coletiva. São Paulo: Medbook, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
ALENCAR, M. J. S. Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos, 2013. 
BAUSELLS, J. Interação Odontopediátrica - Uma Visão Multidisciplinar. São Paulo: Santos, 2011. 
PRETEL, H. Harmonização Orofacial - Toxina Botulínica - Preenchedores Orofaciais - 
Fototerapia. Plena, 2017.  
SIQUEIRA-BATISTA, R. Perguntas e respostas comentadas de saúde pública. São Paulo: Rúbio, 
2010. 
FABBRO, C. D.; CHAVE-JÚNIOR, C. M.; TUFIK, S. A Odontologia na medicina do sono. Dental 
Press, 2012.  
 

2) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INTEGRADA II 
Ementa 
Orientações gerais sobre a disciplina Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II. Desenvolvimento 
do Estágio Curricular como proposta de aquisição de competências e habilidades necessárias à formação 
do Cirurgião-Dentista. Envolvimento do estagiário no tratamento odontológico integral e humanizado: 
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde bucal, com ênfase na Semiologia, 
Diagnóstico e Planejamento. Desenvolvimento de vivências em situações reais do exercício da 
Odontologia, sob a orientação de docentes para a organização e aplicação dos conhecimentos 
indispensáveis à formação profissional.  
 
Bibliografia Básica 
LAGE-MARQUES, J. L. Traumatologia Dentária Assistida - Urgência e Acompanhamento. Artes 
Médicas, 2009. 
MANGANELLO, L. C. Cirurgia da articulação temporomandibular. São Paulo: Santos, 2014. 
ROCHA, R. G. Clínica Integrada em Odontologia - Série Abeno. Artes Médicas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar 
BIRD, D. L. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB. Elsevier, 2013. 
CONVISSAR, R. A. Princípios e práticas do laser na odontologia. Elsevier, 2011. 
DAVARPANAH, M. Manual de Implantodontia Clínica - Conceitos, protocolos e inovações. 
Artmed, 2013.  
MACIEL, R. N. Bruxismo. Artes Médicas, 2010. 
NELSON, S. J. Wheeler : anatomia dental , fisiologia e oclusão. Elsevier, 2012. 
 

3) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
 
Ementa 
Orientações gerais acerca da finalização do processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso 
(TCC). Explicitação das etapas de estruturação e procedimentos na apresentação do trabalho final. 
Organização dos encaminhamentos de conclusão do TCC. 
 
Bibliografia Básica 
AQUINO, I.S. Como escrever artigos científicos sem arrodeio e sem medo da ABNT. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
GALVÃO FILHO, S. Dicionário odonto-medico. São Paulo: Santos, 2015. 
PEREIRA, M.G. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 
 
Bibliografia Complementar 
BARROS, A.J.S. Fundamentos de metodologia cientifica: um guia para iniciação cientifica. São 
Paulo: Pearson, 2012. 
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BASTOS, C.L. Aprendendo a aprender: introdução a metodologia cientifica. Rio de Janeiro: Vozes, 
2011. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2009. 
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa Abordagem Teórico Prática. São Paulo: Papirus, 2010 

 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
O Curso de Graduação em Odontologia oferecerá a disciplina de Libras que contabilizará 60 

horas.  
 

1) LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) – a partir do 5° Período 
Ementa 
Estudo da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Discussão acerca da Libras, cultura e sociedade. 
Reflexão sobre os componentes linguísticos em Libras. Explicitação do domínio, conceitos linguísticos 
e uso básico de Libras. Análise da Libras perante a legislação vigente. 
 
Bibliografia Básica: 
GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 
SANTANA, A. P. Surdez e Linguagem. São Paulo: Summus, 2007. 
SKLIAR, C. Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, E. C.; DUARTE, P. M. Atividades Ilustradas em sinais da LIBRAS. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
CAPOVILLA, F.C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilígue: língua de sinais brasileira. São Paulo: 
EDUSP, 2009. 
SILVA, M.P.M. Identidade e surdez: o trabalho de uma professora surda com alunos ouvintes. São 
Paulo: Plexus, 2009. 
LACERDA, C.B.F. Intérprete de LIBRAS. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
QUADROS; R. M. D.; KARNOPP, L.  B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004.  
 
 

2) TEMAS CONTEMPORÂNEOS - SEMINÁRIOS INTEGRADOS 
Ementa 
Estudo da Sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão. Busca de compreensão de questões 
envolvidas com a Exclusão e minorias. Discussão sobre Biodiversidade e Ecologia. Reflexão sobre 
mapas sócio e geopolítico e consequências da Globalização. Orientação sobre Arte e Filosofia. 
Discussão sobre políticas públicas de Educação, Habitação, Saneamento, Saúde e Segurança. Discussão 
acerca das interfaces entre redes sociais e responsabilidade: setor público, privado, (terceiro setor). 
Análise das perspectivas atuais na vida urbana e rural, globalização e relações interpessoais (respeitar, 
cuidar, considerar e conviver). Discussão sobre Inclusão/exclusão digital e conceito de Cidadania. 
Estudo da Violência e Terrorismo na atualidade. Exame de questões sobre avanços tecnológicos, 
relações de trabalho e Tecnociência. Estabelecimento de relações entre propriedade intelectual, 
diferentes mídias e tratamento da informação. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 
de 25 de junho de 2002).  
 
Bibliografia 
Referências bibliográficas das disciplinas que integram esta estrutura curricular.  
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3) TÓPICOS AVANÇADOS EM ODONTOLOGIA - SEMINÁRIOS INTEGRADOS 
Ementa 
Discussão sobre os princípios éticos, bioéticos e legais inerentes ao exercício profissional. 
Desenvolvimento das competências de organização, expressão e comunicação do pensamento com os 
pacientes, profissionais da saúde e com a comunidade em geral. Desenvolvimento da atuação 
multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinarmente, com capacidade de argumentação e de 
reflexão crítica no exercício profissional. Desenvolvimento do raciocínio crítico na identificação e 
solução de problemas para o exercício da profissão articulado ao contexto social e como uma forma de 
responsabilidade social e cidadania. Estudo de métodos de observação, interpretação e análise de dados 
e informações de base populacional. Reflexão da formação profissional na promoção de saúde, 
prevenção e tratamento das doenças, reabilitação e manutenção da saúde, baseado em evidências 
científicas. Discussão da saúde como direito a condições dignas de vida e a atuação profissional em prol 
da garantia à integralidade da atenção à saúde. Explicitação da assistência à saúde como um conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos exigidos para 
cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Identificação das doenças prevalentes do 
complexo bucomaxilofacial. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 
de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das 
políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002).  
Bibliografia 
Referências bibliográficas das disciplinas que integram esta estrutura curricular.  
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APÊNDICE B – REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Odontologia – Bacharelado Presencial - do 

UNIEURO, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia, 

instituídas pela Resolução CNE/CES Nº. 03, de 19/02/2002, e com a Lei do Estágio de 

Estudantes Nº. 11.788, de 25/9/2008. 

Parágrafo primeiro: O estágio, de que trata o caput deste artigo, é de caráter obrigatório. 

Parágrafo segundo: O estágio, de que trata o caput deste artigo, tem carga horária total de 800 

horas.  

 

Art. 2º. O estágio é desenvolvido tendo como referência às ementas contidas no respectivo plano 

de ensino, visando conferir competências e habilidades: 

I – aplicação dos conhecimentos apreendidos na formação acadêmica; 

II – planejamento e administração da assistência, bem como a sistematização da assistência e 

das práticas educativas em saúde. 

 

Art. 3º. O estágio tem como finalidades principais: 

I - Aprendizado de competências próprias da atividade profissional; 

II - Contextualização curricular; e 

III - Desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

CAPÍTULO II – DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

Art. 4º. O estágio constitui-se em atividade curricular de ordem prática que permite aprofundar 

as relações do processo de formação com o processo de trabalho em saúde, respondendo às 

necessidades de saúde bucal da população. 

Art. 5º. O estágio tem como requisitos:  

I - Matrícula e frequência regular do estudante; 
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II - Celebração de termo de compromisso entre estudante, parte concedente do estágio e o 

UNIEURO; 

III - Compatibilidade entre atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso; e 

IV - Acompanhamento efetivo pelo professor orientador do UNIEURO e por supervisor da 

parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios e por menção de aprovação final. 

V - Celebração do termo de compromisso com o educando (representante/assistente legal) e 

parte concedente, indicando condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, 

à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

VI - Elaboração de normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

estudantes. 

 

Art. 6º. O Estágio Curricular Supervisionado tem os seguintes objetivos: 

I – instrumentalizar o estagiário para a inserção no mercado de trabalho; 

II – propiciar vivências na aquisição de competências para administração do processo de 

trabalho e da assistência integral em Odontologia; 

III – proporcionar experiência voltada à gerência de Unidades dos Serviços de Saúde, 

identificando as necessidades da clientela, priorizando-as e planejando a assistência requerida, 

bem como prevendo e provendo os recursos, processos e métodos de trabalho necessários para 

sua implementação e avaliação, de modo a garantir a qualidade da assistência prestada. 

Art. 7º. O número de alunos por docente supervisor estará vinculado à disponibilidade dos 

campos de estágio e será de, no máximo, cinco estudantes. 

Art. 8º. Deverá haver a participação dos cirurgiões-dentistas dos serviços de saúde no 

planejamento, no desenvolvimento, na supervisão e na avaliação das atividades do estudante 

durante o período do estágio. 

Art. 9º. As instituições que disponibilizam campos de Estágio devem manifestar seu interesse 

no desenvolvimento das atividades, na supervisão e avaliação do discente. 

 

 

CAPÍTULO III – DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ESTÁGIO 
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Art. 10. O Estágio Curricular Supervisionado terá como referência os seguintes princípios: 

I – criar a vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

II – incentivar o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, visando ao 

aprofundamento da qualificação técnico-científica e ético-política do aluno, o desenvolvimento 

da profissão e divulgação dos conhecimentos produzidos; 

III – desenvolver postura crítica, reflexiva e espírito científico; 

IV – promover respeito aos valores ético-legais da profissão e ao ser humano; 

V – valorizar o exercício da cidadania; 

VI – estimular à participação e o envolvimento do discente: 

a) na construção do conhecimento e no aperfeiçoamento dos Planos de Disciplinas; 

b) do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) na análise da problemática vivenciada e na intervenção na prática profissional e nas 

instituições-campo de Estágio, como elementos desencadeadores de processos de mudança e de 

melhoria da assistência prestada à clientela. 

VII – envolver o cirurgião-dentista do serviço no processo ensino-aprendizagem; 

VIII – valorizar o compromisso, de atitudes éticas e solidárias, e da importância da efetiva 

participação nos Serviços e Unidades de Saúde; 

IX – estabelecer compromisso com a apreensão da realidade, diagnóstico, priorização das 

necessidades de saúde da clientela, planejamento, execução, avaliação e aperfeiçoamento da 

assistência, e, também, com a gerência dos serviços de saúde e com o processo de formação dos 

trabalhadores de Odontologia; 

X – promover a valorização dos princípios de universalidade, equanimidade, hierarquização, 

integralidade e resolutividade das ações de saúde em todos os níveis de assistência. 

CAPÍTULO IV – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA 

Art. 11. O Estágio Curricular Supervisionado deve propiciar os conteúdos programáticos 

previstos para essa atividade acadêmica no PPC de Odontologia. 

Art. 12. Do cronograma constarão todas as atividades desenvolvidas para alcance do perfil e 

dos objetivos propostos, bem como as relacionadas à elaboração do relatório final e à sua 

divulgação. 

Art. 13. O relatório deverá conter: 
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I – introdução; 

II – desenvolvimento; 

III – metodologia (contemplar o caminho percorrido para a resolução das dificuldades 

apontadas no diagnóstico); 

IV – resultados obtidos e sua aplicabilidade na prática, relevância para a clientela, família e 

equipe de trabalho da Instituição envolvida; 

V – utilização das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 14. O Curso de Odontologia terá um Coordenador de Estágio escolhido dentre os 

professores cirurgiões dentistas desse Curso.  

Parágrafo único. O Coordenador de Estágio será eleito entre os docentes do Curso de 

Odontologia, tendo sua indicação legitimada em reunião do Colegiado do Curso, com carga 

horária de 12 horas semanais. 

 

Art. 15. Compete ao Coordenador de Estágio: 

I – coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágios do Curso, submetendo-o à 

apreciação do Colegiado de Curso; 

II – coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades do Curso de Odontologia, 

de conformidade com os planos de ensino e planos de acompanhamento das supervisões; 

III – contatar, selecionar e cadastrar as instituições potencialmente concedentes de estágio; 

IV – encaminhar para assinatura, os termos de convênio ou acordo de cooperação com 

instituições que se habilitam como campo de estágio, bem como o termo de compromisso 

individual do aluno com o campo de estágio; 

V – manter cadastro de alunos e das organizações concedente de estágio e do desenvolvimento 

do estágio; 

VI – favorecer, mediante orientação à articulação ensino, pesquisa e extensão, numa perspectiva 

interdisciplinar do estágio curricular supervisionado; 

VII – zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 

VIII – garantir um processo de avaliação continuada da atividade de estágio, envolvendo alunos, 

professores supervisores, profissionais da área e representantes dos campos de estágio; 

IX – apresentar ao Colegiado de Curso, anualmente, relatório sobre as atividades desenvolvidas; 

X – encaminhar, e manter atualizado junto à Secretaria, relação de alunos estagiários com os 

respectivos campos de estágio; 
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XI – encaminhar à Secretaria os planos de acompanhamento de estágio; 

XII – assinar termo de compromisso para realização dos estágios; 

XIII – coordenar a discussão com os professores supervisores do estágio para esclarecimento 

das dúvidas, reflexões sobre as finalidades, objetivos, atividades, metodologia, processo de 

avaliação e de supervisão; 

XIV – discutir com os professores supervisores o planejamento das ações e a sistematização da 

assistência que serão desenvolvidos pelos estagiários para que mantenham as especificidades 

caracterizadas neste regulamento; 

XV – promover reuniões periódicas, com todos os estagiários, cirurgiões dentistas supervisores 

e professores supervisores, no UNIEURO ou nas instituições-campo de estágio, com a 

finalidade de relatarem experiências, viabilizando troca de informações e análise das situações 

vivenciadas; 

XVI – encaminhar os resultados das avaliações e discussões à Coordenação do Curso de 

Odontologia; 

XVII – zelar para que sejam propiciadas condições que viabilizem o alcance das finalidades do 

Estágio Curricular Supervisionado; 

XVIII – manter reuniões periódicas com os professores supervisores para discussão da 

problemática vivenciada durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

XIX – discutir com os professores supervisores os critérios para avaliação do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

XX – acompanhar o desenvolvimento dos Estágios, propiciando o alcance dos objetivos 

planejados; 

XXI – fixar datas para entrega dos relatórios finais; 

XXII – desenvolver outras atividades correlatas, nos termos preconizados pela Política de 

Estágios vigentes no UNIEURO; 

XXIII – elaborar o cronograma anual/semestral do Estágio Curricular Supervisionado; 

XXIV - manter cadastro dos campos para Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 16. A supervisão de estágio deve ser entendida como assessoria, orientação, apoio, 

acompanhamento e avaliação dada ao aluno no decorrer de suas atividades, sob a 

responsabilidade dos docentes do Curso de Odontologia. 

Parágrafo primeiro: A supervisão de estágio é realizada com base em um programa de 

atividades e em um plano de acompanhamento de estágio, elaborados pelo docente supervisor 

para cada acadêmico sob sua orientação. 
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Parágrafo segundo: O docente supervisor deverá apresentar ao Coordenador de Estágio, o plano 

de acompanhamento de estágio até 15 (quinze) do início das atividades em campo. 

 

Art. 17. A supervisão de estágio será exercida: 

I – por docente cirurgião-dentista do Curso de Odontologia do UNIEURO; 

II – por profissionais cirurgiões-dentistas do campo de estágio, como supervisor técnico. 

Art. 18. A supervisão de estágio é considerada atividade de ensino. 

Art. 19. A supervisão consiste no acompanhamento e orientação, do planejamento e dos 

procedimentos, para constatação do desenvolvimento das atividades, complementando-as com 

entrevistas e reuniões com os estagiários e supervisor técnico responsável pelo estágio. 

Art. 20. Para cada plano de atividade de estágio, existe um plano de acompanhamento, a ser 

aprovado pelo Coordenador de Estágio para ser anexado ao plano de ensino. 

Parágrafo único: Quando as atividades do estágio são definidas pelo docente para um grupo de 

alunos, o plano de acompanhamento de estágio será um só, tendo anexo à relação dos estagiários 

e explicitando o cronograma do desenvolvimento das atividades. 

 

Art. 21. Ao docente supervisor compete: 

I – sensibilizar o estagiário quanto à importância do Estágio Curricular Supervisionado; 

II – orientar o discente quanto às características, objetivos, conteúdo programático, metodologia 

e critérios de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado; 

III – promover reunião preparatória na instituição-campo de Estágio para discutir o processo de 

operacionalização, considerando objetivos, cronograma, metodologia e outros elementos 

pertinentes; 

IV – estimular a participação dos profissionais dos serviços que acompanham os estagiários em 

todas as atividades, objetivos e processos desenvolvidos durante o Estágio; 

V – manter contatos periódicos com os profissionais do campo de Estágio, para otimizar sua 

participação e contribuição, bem como conhecer suas expectativas e sua percepção sobre o 

processo vivenciado; 

VI – viabilizar estratégias para apresentação dos discentes às instituições-campo de Estágio, aos 

profissionais que os acompanharão, e aos demais recursos humanos, favorecendo o 

reconhecimento da estrutura física, material e equipamento existentes, entre outra necessidades; 
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VII – instrumentalizar os estagiários para o diagnóstico das necessidades de saúde da clientela, 

planejamento das ações, sistematização da assistência, administração da assistência e gerência 

das Unidades e dos Serviços de Saúde; 

VIII – subsidiar os estagiários com discussões a respeito do referencial teórico necessário para 

o desenvolvimento de ações durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

IX – orientar durante o desenvolvimento dos estágios, esclarecendo dúvidas, auxiliando nas 

dificuldades, propondo estratégias para superação das limitações, supervisionando e avaliando 

o processo e os resultados, bem como, discutir prazos e atividades a serem realizadas para o 

alcance dos objetivos do estágio; 

X – encaminhar ao Coordenador de Estágio o plano de acompanhamento de estágio para 

aprovação do Colegiado de Curso; 

XI – manter-se em contato com demais docentes supervisores para troca de experiências e 

tomada de decisões coletivas, participando das reuniões agendadas para tal finalidade; 

XII – documentar as avaliações para melhoria do Plano de Ensino do Estágio Curricular e 

encaminhá-las ao Coordenador do Estágio; 

XIII – orientar a elaboração e aprovar o programa de atividade de estágio apresentado pelo 

aluno, encaminhando cópia ao Coordenador de Estágio; 

XIV – avaliar o relatório final do Estágio Curricular Supervisionado; 

XV – receber e analisar os relatórios e outros documentos dos estagiários conforme solicita este 

regulamento e apresentar ao Coordenador de Estágio o relatório final; 

XVI – cumprir com o plano de acompanhamento de Estágio; 

XVII – emitir parecer por escrito, após avaliação dos relatórios, com justificativa da nota 

atribuída; 

XVIII – cumprir e fazer cumprir a legislação, normas e convênios ou acordos de cooperação 

referentes ao estágio; 

XIX – responsabilizar-se, juntamente com o estagiário pela entrega de todos os documentos 

exigidos por este Regulamento. 

 

Art. 22. Ao estagiário compete: 

I – realizar as atividades propostas para alcance dos objetivos do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

II – conhecer e compreender o contexto em que será realizado o Estágio Curricular 

Supervisionado, identificando e analisando os fatores determinantes das práticas observadas; 

III – cumprir com as atividades e prazos previstos no cronograma, avaliando cada momento; 
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IV – desenvolver consciência crítica na análise situacional e contextual; 

V – cumprir com os compromissos assumidos com os cirurgiões dentistas, colegas, docentes e 

clientela; 

VI – apresentar o relatório do Estagio Curricular Supervisionado desenvolvido ao docente 

supervisor e para o profissional do serviço; 

VII – ter frequência de acordo com o Regimento do UNIEURO. 

 

Art. 23. Ao cirurgião-dentista/profissional do campo de Estágio compete: 

I – sensibilizar a equipe de trabalho da Unidade quanto à importância do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

II – participar da reunião preparatória na unidade-campo de estágio, para discutir o Estágio 

Curricular Supervisionado, seus objetivos, cronograma, metodologia, e o processo de 

operacionalização do mesmo; 

III – apresentar os estagiários ao pessoal do campo, favorecendo o conhecimento dos recursos 

físicos, materiais, equipamentos, imunobiológicos, entre outros, e a identificação da 

problemática vivenciada; 

IV – auxiliar os estagiários nos diagnósticos das necessidades de saúde da clientela, 

planejamento das ações, sistematização da assistência, administração da assistência e gerências 

das Unidades e dos Serviços de Saúde; 

V – participar das discussões a respeito do referencial teórico necessário para o 

desenvolvimento das ações durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

VI – orientar os estagiários durante o desenvolvimento das ações de saúde analisando os fatores 

determinantes da prática vivenciada e as possibilidades de intervenção; 

VII – acompanhar e avaliar o processo e os resultados; 

VIII – manter contato contínuo com os docentes-supervisores para percepção e diálogo sobre 

as expectativas e dificuldades associadas ao processo vivenciado; 

IX – contribuir para a tomada de decisões coletivas, participando das reuniões agendadas para 

tal finalidade;  

X – documentar a frequência e as avaliações feitas e encaminhá-las aos docentes supervisores; 

XI – auxiliar na avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, encaminhando críticas e 

recomendações. 

CAPÍTULO VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 24. O Estágio Curricular Supervisionado observa os seguintes critérios de avaliação: 
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I – a avaliação do Estágio deverá ser realizada sistemática e continuamente, pelo docente 

supervisor, pelos cirurgiões dentistas responsáveis pela supervisão técnica e pelo aluno; 

II – a avaliação final constará da autoavaliação e avaliação documentada em instrumento 

próprio. 

Parágrafo único. Para que a avaliação se efetive, o docente supervisor, os cirurgiões dentistas/ 

profissionais dos campos de Estágios e os discentes devem nortear-se pelo instrumento de 

avaliação constante no plano de ensino. 

 

Art. 25. A avaliação do relatório final será realizada, considerando-se o artigo 13 deste 

Regulamento. 

 

Art. 26. A nota final do Estágio será a média aritmética da nota do relatório final de estágio e 

da avaliação final do desenvolvimento do estágio. 

Parágrafo primeiro: O discente que obtiver, no mínimo, numa escala de zero a dez, grau 

numérico igual ou superior a seis de média, é considerando aprovado. 

Parágrafo segundo: A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição 

integral do Estágio, mediante nova matrícula. 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 27. O estágio obrigatório, atendidos todos os requisitos legais, não gera vínculo 

empregatício entre estagiário e parte concedente. 

Parágrafo único: o descumprimento dos requisitos ou de obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte. 

Art. 28. Os casos não contemplados neste Regulamento são resolvidos pelo Colegiado de Curso, 

com base nas normas e regulamentos internos do UNIEURO e, em grau de recurso, pelo 

Conselho Acadêmico do UNIEURO. 
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APÊNDICE C - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA 

 

O Curso de Graduação em Odontologia do UNIEURO inclui no seu currículo, 

obrigatoriamente, as atividades teóricas, práticas, complementares, trabalho de conclusão de 

curso (TCC) e estágios curriculares sob supervisão docente. Estas atividades propiciarão a 

integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando ao alcance do perfil profissional 

desejado.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, 

de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade.  

Elas serão desenvolvidas, principalmente, do 1° ao 8° período. Os alunos prepararão e 

apresentarão Seminários Integradores, articulando os temas que constam nas ementas das 

disciplinas optativas intituladas Temas Contemporâneos (Seminários integrados) e Tópicos 

Avançados em Odontologia. Cada seminário integrador, por período acadêmico, equivale à 

carga horária de 10 horas. A Libras é disciplina curricular optativa, baseada no Decreto 

5.626/2005, e tem carga horária de 60 horas.  

A seguir são apresentadas todas as atividades que em consonância com os pilares da 

Odontologia deverão ser realizadas e comprovadas pelos alunos para o reconhecimento e 

cômputo das Horas Complementares. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades Complementares 

do Curso de Graduação em Odontologia – Bacharelado Presencial - do UNIEURO. 

Parágrafo primeiro: As atividades, de que trata o caput deste artigo, é de caráter obrigatório. 

Parágrafo segundo: As atividades, de que trata o caput deste artigo, tem carga horária total de 

160 horas. 
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Art. 2º. As atividades complementares são desenvolvidas tendo como referência o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Art. 3º. A atividade complementar tem como finalidades principais: 

I – Complementação do aprendizado relativo às funções profissionais; 

II – Integralização disciplinar; e 

III - Desenvolvimento do educando para atividades docentes e de pesquisa. 

Art. 4º. As atividades realizadas deverão ser comprovadas mediante documento em papel (cópia 

autenticada) anexado ao requerimento de solicitação de Horas Complementares feito no 

protocolo da instituição. O aluno responderá legalmente pela veracidade dos mesmos. 

Art. 5º. Conforme RESOLUCAO CONSU N 011-A/2009, de 1º de junho de 2009, as atividades 

serão classificadas de acordo com o Art. 4º e pontuadas conforme o Art.9º. 

CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

Art. 6º. As atividades complementares constituem-se em atividade curricular que permite 

aprofundar as relações do processo de formação discente preenchendo as lacunas teórico-

práticas em relação a diversidade de atuação do profissional da área de saúde. 

Art. 7º. As atividades complementares têm como requisitos: 

I - Matrícula e frequência regular do estudante; 

II - Compatibilidade entre as atividades participantes e finalidades pedagógicas 

complementares. 

 

Art. 8º. As atividades complementares têm os seguintes objetivos: 

I – complementar os conhecimentos técnico-científicos do discente para sua inserção no 

mercado de trabalho; 

II – proporcionar experiências multidisciplinares, proporcionando a integralização das diversas 

áreas e disciplinas; 

III – proporcionar experiência voltada à docência e pesquisa, destacando a importância da 

multiplicação das informações e aplicação dos resultados dos trabalhos científicos na promoção 

e manutenção da saúde bucal da comunidade. 

Art. 9º. As atividades complementares serão dispostas nas seguintes modalidades: 
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I - seminários integradores; 

II – monitorias; 

III – estágios; 

IV - programas de iniciação científica; 

V - programas de extensão; 

VI - estudos dirigidos; 

VII - cursos realizados em áreas afins; 

VIII - disciplinas optativas; 

IX – trabalhos publicados em periódicos; 

X – apresentação de trabalhos em eventos oficiais. 

 

Art. 10º. A avaliação dos documentos referentes às atividades será realizada pelo Coordenador 

do Curso, após a participação do corpo docente na aprovação e na avaliação das atividades 

realizadas pelo aluno. 

Art. 11. Atividades não contempladas serão avaliadas pelo Colegiado do Curso. 

Art. 12. Todas as atividades deverão ser concluídas dentro do prazo para solicitação das Horas 

Complementares mediante requerimento protocolado até 30 dias antes do final do semestre 

letivo. 

Parágrafo Único. É responsabilidade do aluno procurar e verificar no sistema acadêmico à 

disposição no site da instituição a quantidade de Horas Complementares que possui e as 

faltantes para completar o pré-requisito para colar grau em seu curso. 

Art.13. Os casos omissos serão analisados pelos Coordenadores do Curso e de Atividades 

Complementares, e Colegiado do Curso de Odontologia do UNIEURO. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 14. As atividades complementares serão, inicialmente, apresentadas ao professor 

responsável pela disciplina ou área de maior afinidade e, posteriormente, apresentadas ao 

Coordenador do Curso e de Atividade Complementar, para aprovação e definição da carga 

horária considerada, de acordo com as atividades desenvolvidas. 

 



             P r o j e t o  P e d a g ó g i c o  d e  C u r s o  ( P P C )                   
129 |                                                          Graduação em Odontologia 

Art. 15. Compete ao Colegiado do Curso: 

I – elaborar a proposta de Regulamento das atividades complementares; 

II – avaliar as atividades desenvolvidas pelos discentes e pontuar a carga horária para o 

aproveitamento; 

 

Art. 16. Compete ao corpo docente 

I – orientar o aluno nas atividades que sejam de interesse ao Curso, respeitando os objetivos 

dispostos neste manual; 

II – deferir ou indeferir o pedido de aproveitamento das atividades complementares 

desenvolvidas pelo aluno; 

III – apresentar aos Coordenadores do Curso e de Atividades Complementares solicitação sobre 

as atividades desenvolvidas pelo aluno. 

 

Art. 17. Ao aluno compete: 

I – realizar as atividades propostas para alcance dos objetivos das atividades complementares; 

II – cumprir com as atividades e prazos previstos no cronograma do curso; 

III – apresentar o relatório, certificado ou comprovação da participação das atividades 

complementares; 

IV – solicitar, dentro do prazo estipulado, o aproveitamento das atividades complementares. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. As disposições presentes, neste Regulamento, poderão ser complementadas ou 

reformuladas pela publicação de Resoluções do Coordenador de Atividades Complementares, 

do Coordenador do Curso de Odontologia, Colegiado do Curso ou da Instituição. 

Art. 19. Os casos não contemplados neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de 

Curso, com base nas normas e regulamentos internos do UNIEURO e, em grau de recurso, pelo 

Conselho Acadêmico do UNIEURO. 
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APÊNDICE D - REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

MATRIZ 2014-1 

 

 

Seção I - Disposições Gerais 

 

Art. 1º. O presente Regulamento trata das atividades relacionadas ao processo de elaboração 

e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, requisito obrigatório para a 

obtenção do grau de bacharelado no Curso de Odontologia do Centro Universitário 

UNIEURO, nos termos da Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002. 

 

Art. 2º. Compete a Coordenação do Curso de Odontologia: 

I – apresentar ao corpo discente as linhas de investigação disponibilizadas pela Instituição; 

II – divulgar a relação dos orientadores e suas respectivas disponibilidades e áreas de 

conhecimento;  

III – designar os orientadores para acompanharem o processo de elaboração do TCC; 

IV – manter cadastro atualizado de seus integrantes e de suas atividades; 

V – promover eventos e atividades voltadas ao esclarecimento, ao debate e à orientação na 

escolha dos temas e dos assuntos pertinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

VI – receber os trabalhos de conclusão de curso, conforme o disposto no presente 

Regulamento; 

VII – designar os orientadores integrantes da Comissão de Recursos, bem como Comissões 

Extraordinárias e seus respectivos membros para análise dos trabalhos de conclusão de curso, 

quando for o caso. 

 

Art. 3º. O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso será um(a) professor(a) designado(a) 

entre os docentes do UNIEURO para a orientação dos trabalhos, conforme as linhas de 

investigação estabelecidas por esta própria Instituição de Ensino Superior. 

§ 1º Caberá ao orientador: 

I – acompanhar o discente na elaboração do TCC, propor bibliografia pertinente e sanar 

dúvidas que surgirem referente ao tema tratado; 

II – corrigir os TCCs dos seus orientandos, tanto ao longo do período de orientação como após 
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o depósito formal do trabalho perante a Coordenação do Curso de Odontologia; 

III – participar da Comissão de Avaliadores ou da Comissão de Recursos caso para  tal  seja 

designado pelo Coordenador do Curso de Odontologia. 

 

§ 2º Cada orientador terá no máximo 10 (dez) orientandos por período letivo, sendo que suas 

vagas serão preenchidas por ordem de chegada do aluno orientando, respeitando-se o início 

e o término das inscrições divulgadas pela Coordenação do Curso de Odontologia. 

 

 

Seção II – Do Processo de Elaboração do TCC 

 

Subseção I – Das Inscrições 

 

Art. 4º No prazo estabelecido no Calendário de Atividades do TCC, o aluno deverá promover 

sua inscrição vinculando-se a um orientador de acordo com a linha de investigação optada. 

I – Oportunamente, a Coordenação do Curso de Odontologia divulgará a lista dos 

orientadores para o respectivo semestre, bem como suas disponibilidades de carga horária 

para o atendimento aos alunos; 

II – A inscrição limitar-se-á à indicação pelo orientando do nome de um Orientador, previsto 

na relação dos orientadores designados pela Coordenação do Curso de Odontologia. 

III – A Coordenação do Curso de Odontologia respeitará o número de vagas previsto por 

orientador (10 orientandos) e a ordem de chegada do orientando na inscrição. 

IV - Nas inscrições fora de prazo, a Coordenação do Curso de Odontologia designará o 

orientador de acordo com as vagas remanescentes e linha de pesquisa escolhida pelo aluno. 

V – Caso o discente opte por mudar de orientador depois de realizada sua inscrição, este 

deverá fazê-lo por meio de requerimento, via protocolo, na Secretaria Acadêmica, devendo, 

respeitar a tempestividade dos prazos para orientação e depósito do TCC. 

Parágrafo único. A inscrição somente poderá ser realizada quando o discente estiver 

regularmente matriculado no Curso de Odontologia e caso o sistema pedagógico desta IES 

indicar que o mesmo está cursando a disciplina TCC II. 

 

Art. 5º O ingresso tardio do aluno não o eximirá do cumprimento das exigências previstas 

neste Regulamento. 

Subseção II – Da elaboração do TCC 
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Art. 6º A mudança de orientador somente será permitida com a devida justificativa 

apresentada pelo aluno e mediante prévia autorização da Coordenação do Curso de 

Odontologia, respeitados o número limite de vagas por orientador e os prazos estipulados pela 

referida coordenação. 

 

Art. 7º O TCC consistirá na elaboração de um trabalho do tipo monografia. 

 

Art. 8º A monografia consiste em uma dissertação elaborada a partir de um problema de 

pesquisa para tratar de um tema específico de forma sistemática e completa, utilizando-se de 

referencial teórico, contendo entre 30 a 50 laudas. 

 

Art. 9º O TCC será apresentado pelo aluno à Coordenação do Curso de Odontologia em 03 

(três) vias impressas e encadernadas em espiral preta (sendo capa transparente e contracapa 

preta) e um CD com a cópia do TCC. 

 

Art. 10º Na elaboração do TCC deverão ser observadas as regras da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT e a autenticidade do texto. 

 

Art. 11. Durante o processo de elaboração da monografia deverão ocorrer no mínimo 08 (oito) 

reuniões obrigatórias do orientando com o seu orientador, ao longo do período de orientação 

estabelecido pela Coordenação do Curso de Odontologia, sendo que o número máximo de 

encontros será aquele correspondente ao horário total de orientações do professor escolhido. 

 

Art. 12. Durante o processo de elaboração da monografia, ao extinguir o período de 

orientação, o orientador deverá autorizar ou não, mediante documento próprio padronizado 

pela Coordenação do Curso de Odontologia, o depósito, pelo aluno, de sua monografia na 

Secretaria Acadêmica, para efeito de avaliação da Comissão de Avaliadores. 
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Subseção III – Da Avaliação 

 

Art. 13. Será designada uma Banca Examinadora para a avaliação de cada TCC, composta 

por 03 (três) professores do quadro de orientadores do Curso de Odontologia, sendo 01 (um) 

o próprio orientador e os outros 02 (dois) professores designados pela coordenação, 

escolhidos por meio de sorteio entre os orientadores vinculados ao curso. 

§ 1º Cada avaliador dará uma menção de 0 (zero) a 10 (dez) no TCC, sendo que a nota final 

do trabalho será a média aritmética das três notas recebidas. 

§ 2º O aluno vinculado a um orientador, de acordo com a respectiva linha de investigação, 

terá a sua nota lançada por ata em duas vias pela Coordenação do Curso de Odontologia. A 

ata de notas referente à avaliação do TCC é um documento interno à Coordenação e não 

poderá ser disponibilizada para os discentes. 

§3º Os orientandos desenvolverão uma apresentação oral de sua monografia perante Banca 

Examinadora, tendo 15 (quinze) minutos para sua exposição, com uma tolerância de mais 5 

(cinco) minutos. Os membros da Banca Avaliadora terão 15 (quinze) minutos para sabatinar 

o discente.  

 

Art. 14. Será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, a nota 06 (seis) de média, 

calculada com base nas notas dadas pelos 03 (três) professores da Banca Examinadora. 

 

Art. 15. A inobservância dos artigos 10, 11 e do 12, deste Regulamento, leva o aluno à 

reprovação. 

Parágrafo Único. No caso de trabalho considerado inautêntico, em face da gravidade desta 

situação, além da reprovação, o aluno fica, ainda, sujeito às penalidades previstas no 

Regimento Geral do UNIEURO, bem como à legislação vigente no país. 

 

 

Subseção IV – Do Recurso 

 

Art. 16 A Coordenação do Curso de Odontologia poderá designar Comissão de Recurso para 

analisar os recursos formulados, com competência para decidir, em caráter definitivo. 
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Parágrafo único. A Comissão de Recurso será composta por 03 (três) Professores convidados 

dentre os que compõem o quadro de orientadores da Coordenação do Curso de Odontologia, 

com amplos poderes de revisão, podendo, para o fiel cumprimento de suas atribuições, 

convocar os examinandos para prestarem os eventuais esclarecimentos. 

 

Art. 17 Na hipótese de pontuação inferior ao mínimo é facultado ao aluno interpor recurso, 

apresentando as justificativas julgadas pertinentes. 

 

Art. 18 Nas hipóteses do artigo 15, deste Regulamento, é facultado, também, ao aluno interpor 

recurso, apresentando as justificativas pertinentes. 

 

Art. 19. Após a divulgação dos resultados do TCC, o aluno tem o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para interpor recurso e a Comissão de Recurso tem igual prazo para a avaliação 

do recurso do aluno e divulgação do seu parecer. 

 

 

Seção III – Da Entrega do TCC  

 

Subseção I – Do Período para Depósito do TCC 

 

Art. 20 A monografia será depositada junto ao protocolo da instituição apenas no período 

indicado no Calendário Acadêmico da Coordenação do Curso de Odontologia, divulgado no 

início de cada semestre letivo somente com a ficha de autorização de depósito emitida pelo 

Orientador, com  a sua  assinatura. Não cabendo qualquer espécie de Recurso para o depósito 

da monografia, se o orientador identificar que o orientando não cumpriu qualquer dispositivo 

deste Regulamento. 

I – A monografia deverá ser entregue apenas pelo próprio discente ou, excepcionalmente, por 

terceiro através de procuração específica para tal. 

Parágrafo Único. Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo indicado no Calendário 

da Coordenação do Curso de Odontologia, sob pena de reprovação na disciplina TCC. Os 

casos extraordinários serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Odontologia, via 

interposição de recurso referente ao depósito intempestivo. 
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Subseção II – Do Depósito 

Definitivo 

 

Art. 21 A monografia que obtiver a pontuação máxima, ou seja, menção 10 (dez), com 

recomendação à publicação da maioria ou unanimidade da banca avaliadora, será depositada, 

em caráter definitivo, na Biblioteca na unidade do UNIEURO no qual o aluno esteja 

matriculado e passará a integrar o acervo de consultas da instituição, em uma via impressa e 

encadernada, com capa dura v e r m e l h a  e letras gravadas em dourado, inclusive na 

lombada. 

 

 

Seção IV – Disposições Finais 

 

Art. 22 O Regimento do UNIEURO aplica-se subsidiariamente à implementação e ao 

desenvolvimento das rotinas previstas no presente regulamento, em especial o Capítulo III 

do Título V que dispõe sobre o Regime Disciplinar do Corpo Discente. 

 

Art. 23 Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso de Odontologia do 

UNIEURO. 

 

Art. 24 O colegiado do Curso de Odontologia do UNIEURO pode estabelecer normas 

complementares para o processo de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

atendidas as normas gerais fixadas neste Regulamento. 

 

 

 


