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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO   

  

A Universidade do Contestado é caracterizada por sua Missão, Visão e Valores.  

A missão da UNC é “Construir e difundir conhecimento e tecnologia, formando 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e 

sustentável”, visando “Ser uma Universidade de Excelência em Ensino, Pesquisa e  

Extensão”. As ações da Universidade são direcionadas e conduzidas pelos seus 

valores institucionais de: Autonomia, Qualidade, Ética, Transparência, Inovação, 

Responsabilidade Social e Ambiental.  

A Instituição congrega os Campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, 

Porto União e Rio Negrinho para a oferta de cursos na modalidade presencial e 17 

polos de educação a distância. A região de abrangência geográfica da UNC 

corresponde a 0,70% do território estadual e congrega 0,44% da população 

Catarinense, e 13 mil acadêmicos. Para avaliar a inserção regional da UNC é 

necessário admitir o pioneirismo, na década de 70, para a oferta do ensino superior 

no interior do Estado de Santa Catarina, quando a oferta desta modalidade de ensino 

concentrava-se na Capital. Da mesma forma, é imprescindível admitir que a 

consolidação da Universidade está diretamente vinculada ao desenvolvimento 

econômico, político e social destes municípios e destes à UNC.  

Na sua projeção nacional, atende estudantes das mesorregiões Oeste Norte e 

Serrana Catarinense, do sul do Estado do Paraná e norte do Estado do Rio Grande 

do Sul.  

Foi reconhecida em 1997 (Resolução nº 42/97 - D.O. S-C 03.12.1997), como 

sucessora das faculdades criadas pelos municípios de Canoinhas - Fundação das 

Escolas do Planalto Norte Catarinense (FUNPLOC) em 07.12.70; Caçador - Fundação 

Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE) em 23.09.71; Mafra - Fundação  

Universitária do Norte Catarinense (FUNORTE) em 04.11.71; Concórdia - Fundação 

Educacional do Alto Uruguai Catarinense (FEAUC) em 09.04.76; Curitibanos - 

Fundação Educacional do Planalto Central Catarinense (FEPLAC), em 24.06.76.  

Ato contínuo credenciou e reconheceu a Universidade do Contestado como 

organização acadêmica multicampi e pluridisciplinar, para formação de profissionais 

de nível superior de ensino, pesquisa e de extensão, adquirindo a tipologia acadêmico-

institucional de UNIVERSIDADE.  
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A Universidade do Contestado – UNC é uma instituição pública, de caráter 

privado, sem fins lucrativos, mantida pela FUNC, cuja Reitoria está sediada na 

Avenida Presidente Nereu Ramos, nº 1071, Mafra-SC. O Conselho Estadual de 

Educação de Santa Catarina reconheceu a UNC por meio da Resolução nº 42/97 - 

D.O.S.C 03.12.1997. A UNC passou por processo de recredenciamento nos anos de 

2006 (Resolução nº 007/2006/CEE/SC), 2010 (Resolução nº 005/2010/CEE/SC), 2012 

(Resolução nº 052/2012/CEE/SC) pelo período de 3 anos, com média conceitual de 

3,80. No ano de 2015 submetida ao processo de renovação de recredenciamento, o 

CEE/SC renovou o credenciamento por 6 anos, com média conceitual 4,69, conforme 

Decreto nº 600/2016, de 16.02.2016 (Parecer nº 170/2015/CEE/SC; Resolução nº 

081/2015/CEE/SC).  

No ano de 2010 as mantenedoras foram unificadas, com exceção da Fundação 

Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe (FEARPE), ficando as demais tuteladas pela 

mantenedora Fundação Universitária do Contestado, FUNC com sede e foro na cidade 

de Mafra-SC, cadastrada no CNPJ sob nº 83.395.921/0001-28, localizada na Avenida 

Presidente Nereu Ramos, nº 1071. Com a unificação, a sede da Reitoria da UNC foi 

estabelecida na cidade de Mafra. A sua estrutura passou ser composta pelos Campi 

de Mafra, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho.  

Para a oferta de cursos na modalidade de educação a distância, no ano de 

2004, a UNC foi credenciada nos termos da Portaria MEC nº 4.421/2004, com 

aditamento de 17 polos pela Portaria MEC nº 965/2010, antes pertencentes a Unitins. 

Passando a integrar a estrutura da Universidade os polos, localizados nos municípios 

de Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, 

Concórdia, Curitibanos, Florianópolis, Iporã do Oeste, Lages, Mafra, Porto União, Rio 

Negrinho, São Francisco do Sul, São João Batista e Tijucas. No ano de 2015 foi 

submetida ao recredenciamento com avaliação in loco nos polos de Concórdia (nota 

3), Curitibanos (nota 4) e Rio Negrinho em 2016 com (nota 4). No ano de 2018, a UNC 

foi recredenciada pelo prazo de 5 (cinco) anos para oferta de cursos superiores na 

modalidade a distância através da Portaria 196, de 07/03/2018, publicada no DOU 

nº46 de 8/03/2018.  

A Extensão está organizada e estruturada de acordo com as necessidades 

regionais da abrangência dos campi e pólos da UNC, sendo classificada nas áreas de 
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Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, 

Saúde, Trabalho, Tecnologia e Inovação.  

A UNC organiza sua pesquisa a partir dos grupos de pesquisa institucionais em 

torno de quatro linhas de pesquisa: i) Exatas, da terra e engenharias; ii) Biológicas, 

saúde e agrárias; iii) Humanas, sociais e sociais aplicadas; iv) Inovação.  

Por meio do ensino, pesquisa e extensão - indissociáveis atividades-fim, a UNC 

atua nas grandes áreas do conhecimento (ciências exatas e da terra, ciências 

biológicas, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências 

humanas, engenharias, linguística e artes), oferecendo 40 opções de cursos de 

graduação, 85 cursos de especialização, nas modalidades presencial e a distância, 

Mestrado em Desenvolvimento Regional, Mestrado Profissional em Engenharia Civil, 

Sanitária e Ambiental, Mestrado Profissional em Administração, Doutorado em 

Desenvolvimento Regional e Doutorado em Ciências Contábeis e Administração sob 

a tutela da FUCAPE.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

  

2.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL  

  

A Universidade do Contestado é uma instituição de ensino superior multi 

campi e que por meio da oferta de ensino nas modalidades presencial e a distância 

está presente nas regiões de Planalto Norte, Planalto Central, Alto Uruguai, 

MeioOeste, Centro-Oeste, Extremo-Oeste, Vale do Itajaí, Nordeste e Sudeste de 

Santa Catarina. Na modalidade presencial a UNC está presente nas cidades de Mafra, 

Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho e, nesse sentido, 

atende as cidades vizinhas. Assim, abrange uma área correspondente a 0,70% do 

território do Estado, que congrega 4,40% da população catarinense. Devido a essa 

abrangência, a Universidade insere-se em regiões com características culturais, 

econômicas e sociais diversificadas.   

A Universidade do Contestado oferta o Curso de Odontologia nos Campi de 

Concórdia, localizado na Mesorregião do Oeste Catarinense e de Mafra, localizado no 

Planalto Norte Catarinense.  

A Mesorregião do Oeste Catarinense abrange treze municípios totalizando 

142.974 habitantes. O município de Concórdia conta com 74.641 habitantes, (IBGE 

2019), Produto Interno Bruto - PIB per capita de aproximadamente R$ 45.197,17 

(dados de 2018) e um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,800 (Censo 

2010). Devido ao grande crescimento da cidade, diversas etnias podem ser 

encontradas, mas sua população mantém as características originais, sendo 

predominantemente descendente de italianos, alemães e por alguns poloneses. A 

economia se concentra nas agroindústrias e comércio, os quais são muito fortes e 

atendem toda a região, sendo a economia baseada na agropecuária, criação de 

suínos e aves e plantações de milho e soja em minifúndios.   

Concórdia pertence à Regional de Saúde do Alto Uruguai Catarinense, 

composta de 42 Estratégias Saúde da Família, 10 hospitais, sendo o de Concórdia 

referência em várias especialidades e de maior porte.   

A Atenção Básica em Saúde Bucal, especialmente na Estratégia da Saúde da 

família, na Mesorregião do Oeste Catarinense não apresenta Equipes de Saúde Bucal 

implantadas em número suficientes para atender as demandas regionais.  O SB Brasil 
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2010 mostrou que no Brasil cerca de 18% dos jovens de 12 anos nunca foram ao 

dentista. A região sul do país apresentou 9,8% de crianças nessa condição.  

Mafra com população estimada de 56.292 habitantes (IBGE, 2019), Produto 

Interno Bruto - PIB per capita de aproximadamente R$ 34.993,36 (dados de 2018) e 

um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,777 (Censo 2010), pertence a 

região de saúde denominada Planalto Norte do Estado de Santa Catarina, o qual é 

constituída por 13 (treze) municípios com uma população, segundo o IBGE (2019), de 

393,082 habitantes. Na região do Planalto Norte Catarinense há 115 Estratégias 

Saúde da Família, 12 (doze) Unidades Hospitalares, sendo 3 (três) de médio porte e 

as demais de pequeno porte. Para a atenção psiquiátrica há 11 (onze) Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS).  

As secretarias de saúde da região de abrangência do Campus de Concórdia e 

Mafra oferecem campos de aulas práticas e estágios nos diversos níveis de atenção: 

estratégias de saúde da família, CAPS, vigilância Epidemiológica, hospitais gerais, 

hospital- dia, hospitais especializados e núcleos terapêuticos.  

Ressalta-se que na região de abrangência da UNC, há uma necessidade 

crescente de profissionais de saúde, consequentemente de profissionais dentistas, 

principalmente devido a necessidade de qualificar a rede de atenção à saúde com 

acadêmicos capacitados que possam atuar em todos os níveis de saúde e que serão 

absorvidos como recursos humanos na saúde, seja pública, privada ou suplementar. 

Nesta premissa, a UNC trabalha para solidificar os cursos da saúde em oferta, 

incluindo o de Odontologia, permitindo que o conhecimento possa circular em todas 

as direções formando uma teia de conhecimento multi, inter e transprofissional. 

Entende-se que a UNC, enquanto instituição promotora de conhecimento e saberes, 

deve ter participação efetiva nesta construção com os cursos da área da saúde com 

vistas a formar profissionais qualificados, habilitados a reconhecer as necessidades 

populacionais e que trabalhem de forma intersetorial e principalmente, 

interprofissionalmente para um cuidado em saúde integral e eficiente.  

O Curso de Odontologia, na área da saúde, pensando as dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão, está engajado à comunidade e integrado ao Sistema de Saúde 

Regional e Nacional, bem como preocupado com a transformação da situação atual 

do Sistema de Saúde Público no país.   
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O contexto educacional do Curso de Odontologia está relacionado às questões 

de natureza social, científica, cultural e às demandas por atendimento à saúde no seu 

âmbito de atuação.   

 As políticas institucionais no âmbito do curso tem como referências: a) no ensino: o 

papel ativo do estudante no aprendizado e a realidade de vida dos usuários dos 

serviços de saúde bucal; b) na pesquisa, os principais problemas de saúde bucal da 

população; e c) na extensão: a estratégia de aprendizado e interação com a 

comunidade.   

O curso assume o compromisso de desencadear atividades educacionais a fim 

de promover formação de profissionais de saúde preocupados com sua condição de 

profissional técnico científico e de sujeito que atua junto a outros sujeitos, bem como 

visa a formação de pesquisadores na área de Odontologia. Sendo assim, deve estar 

atento ao desenvolvimento de um trabalho preventivo e promoção da saúde. Além dos 

referidos aspectos, o profissional de Odontologia deve estar preparado para fazer o 

diagnóstico cinético funcional, intervindo em todos os estágios da doença através da 

constante atualização frente à eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes a 

atuação do Odontólogo.  

Assim sendo, fica claro a importância e a preocupação de formar profissionais 

generalistas, com autonomia para atuar nos diferentes níveis da saúde, bem como 

nas diversas áreas de atuação da Odontologia, colaborando para o crescimento da 

profissão, procurando entendimento maior não só dos espaços já incorporados e 

reconhecidos, mas também daqueles a serem conquistados e referenciados na 

ampliação das pesquisas, na evolução dos recursos especializados, nas novas 

tecnologias, visando desenvolver a autonomia ao executar as técnicas e 

procedimentos de cada área.  

Dessa forma, é relevante dizer que o profissional formado no curso de 

Odontologia estará inserido em uma sociedade que vive constantes modificações, 

devido a esse contexto, a construção desta profissão é voltada ao desenvolvimento 

técnico - científico, bem como à evolução do mercado de trabalho e às demandas de 

Saúde Bucal. A realidade evidencia a necessidade de existir um curso de Odontologia, 

com uma proposta educacional que possibilite ao aluno, através de sua interação com 

o ensino, pesquisa e extensão, uma formação profissional dinâmica e crítica, que 

permitirá novas perspectivas para atuação no futuro. 
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2.2 ATOS LEGAIS DO CURSO  

  

O Curso de Odontologia foi criado na Universidade do Contestado para oferta 

no Campus de Concórdia pela Resolução UnC-CONSUN 023 2019 e autorizada a 

oferta para o Campus de Mafra pela Resolução UnC-CONSUN 057 2021.  

  

2.3 VAGAS E TURNO (S) DE FUNCIONAMENTO  

  

O curso possui a oferta de 50 (cinquenta) vagas para o Campus de Concórdia 

e 50 (cinquenta) vagas para o Campus de Mafra. Seu funcionamento ocorrerá no 

período noturno com aulas de segunda a sexta-feira, eventualmente com aulas ou 

atividades no período diurno, inclusive aos sábados (conforme Calendário do Curso), 

com até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância.   
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA  

  

3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL   

  

O Curso de Odontologia, da Universidade do Contestado, caracteriza-se pela 

formação de cirurgião-dentista éticos e comprometidos com a melhoria da qualidade 

de vida da população, promotores de ações profissionais baseadas em princípios do 

conhecimento técnico-científico e da consciência do seu papel social e de cidadania. 

Profissionais conscientes do seu papel social e com disposição para atuar em 

atividades de política e de planejamento em saúde; e para que saiba atuar em equipe 

multiprofissional; e mantendo-se atualizado com a legislação pertinente à saúde.   

Nas regiões de abrangência da Universidade do Contestado, constata-se a 

necessidade de formar profissionais com autonomia para atuar nas diferentes áreas, 

colaborando para o crescimento da profissão, procurando entendimento maior não só 

dos espaços já incorporados e reconhecidos pela população, mas também daqueles 

a serem conquistados e referenciados na ampliação das pesquisas, na evolução dos 

recursos especializados, nas novas tecnologias, visando desenvolver a autonomia ao 

executar as técnicas e procedimentos de cada área.  

 Para tanto, busca-se manter políticas de ensino, pesquisa e extensão por meio 

de um conjunto de reflexões culturais, econômicas e sociais que impulsionam a 

construção de um curso sólido e preparado para os desafios dos novos tempos, 

proporcionando ao acadêmico a conscientização do seu papel enquanto profissional, 

sua função na sociedade em que vive e a preparação de sua autonomia intelectual e 

responsabilidade social.  

  

3.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

  

A Universidade do Contestado tem na sua missão o ideal perseguido para 

contribuir com si própria e à sociedade. “Construir e difundir conhecimento, formando 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e 

sustentável” (UNC, 2015). Sua visão é “Ser uma Universidade de Excelência em 

Ensino, Pesquisa e Extensão” (UNC, 2015). Para tanto a UNC busca a 

indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão como fundamento metodológico 
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do ensino superior e como atividades constitutivas da universidade, contempladas no 

Projeto Pedagógico do Curso, construído coletivamente pelo seu colegiado (UNC, 

2015).  

  

3.2.1 Políticas de Ensino  

  

A Universidade do Contestado institui sua Política de Ensino com base na 

formação de profissionais comprometidos com uma sociedade humanizada e 

sustentável, com autonomia intelectual, consciência filosófica e práticas criativas que 

permitam transcender o ambiente próprio de formação e contribuir para o 

desenvolvimento das demandas da sociedade. A UNC propicia assessoria didático 

pedagógica aos professores, na condução dos cursos da Instituição, para atingir os 

objetivos gerais do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.  

  

3.2.1.1 Política de Educação das Relações Étnico-Raciais  

  

A Política de Educação das Relações Étnico-Raciais visa desencadear 

conjuntamente aos professores e alunos, orientações pelo constante combate ao 

racismo, ao preconceito e à discriminação, conforme Resolução UnC Reitoria 

031/2014.  

A Educação quanto às relações étnico-raciais é articulada entre as diferentes 

áreas do saber, com a inclusão de conteúdos de forma interdisciplinar e/ou a essa 

temática no curso.   

A extensão estimula atividades acadêmicas, encontros, jornadas e seminários 

de promoção das relações étnico-raciais positivas para os acadêmicos do curso. O 

setor de pesquisa fomenta pesquisas, desenvolvimento e inovações tecnológicas na 

temática das relações étnico-raciais.  

A política de Educação das Relações Étnico-Raciais será contemplada no curso 

de Odontologia através de seminários nas disciplinas de forma interdisciplinar.  

  

3.2.1.2 Política de Educação Ambiental  
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A Política de Educação Ambiental ocorre conforme a Resolução UnC Reitoria 

029/2014, sendo articulada entre as ciências naturais, sociais e exatas por meio de 

uma metodologia de abordagem interdisciplinar, que permite uma compreensão 

integrada do meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos.  

Os projetos de Educação Ambiental envolvem alunos e professores do curso e 

contemplam atividades que possibilitam desenvolver atitudes e ações favoráveis ao 

meio ambiente e de respeito e responsabilidade em relação ao bem-estar dos 

indivíduos.   

A Pesquisa e a Extensão priorizam projetos de ação e intervenção na busca de 

soluções para os problemas ambientais, no sentido de construção da cidadania, 

considerando a pluralidade e a diversidade cultural ao trabalhar a questão ambiental. 

A UNC campus Concórdia desenvolve projetos institucionais específicos, como: 

Programa de coleta seletiva de resíduos sólidos; Plano de sustentabilidade ambiental; 

Projetos para a preservação de recursos florestais; Projetos para a preservação de 

recursos hídricos; Projetos para a reciclagem de rejeitos industriais; Projetos para a 

reciclagem de rejeitos residenciais; Curso de formação para gestão da água em 

bacias.  

O Programa de coleta seletiva de resíduos sólidos faz parte de PROGRAMA 

DE AMBIENTALIZAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, idealizado e desenvolvido pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Meio Ambiente – GEMA. A intenção desse programa é 

construir valores socioambientais que possam contribuir para ações afirmativas dos 

professores, acadêmicos e funcionários do Campus em relação ao comportamento e 

as práticas socioambientais. A proposta justifica-se por emanações legais, nessa 

direção a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 determina que: a Educação 

Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive e 

deve também mostrar que a Educação Ambiental tem, como uma de suas finalidades, 

a preparação para o exercício da cidadania. Desta forma a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), por meio da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe 

especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) como componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
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todos os níveis e modalidades do processo educativo. Desta forma, entende-se que a 

implementação do programa de coleta seletiva de resíduos sólidos no campus da UNC 

vem atender as demandas legais de Educação Ambiental e contribuir 

significativamente com a melhoria da qualidade do ambiente. Elegeu-se como uma 

das primeiras ações o trabalho de sensibilização dos acadêmicos em relação a 

separação e coleta dos resíduos sólidos no campus. Como segunda ação estamos 

elaborando material para a campanha de economia de energia elétrica e água.   

  

3.2.1.3 Política de Direitos Humanos  

  

O Curso com vistas a contribuir com a efetivação da Resolução CNE/CP nº 

1/2012, contempla em seus cursos a Educação em Diretos Humanos de forma 

transversal, com a inclusão de conteúdo específico no bojo de ementas de disciplinas 

da matriz curricular dos cursos que comportem a temática. No curso de Odontologia 

será abordado de forma interdisciplinar no contexto das disciplinas e nos Estágios 

Curriculares.  

Na conjuntura de promoção e defesa dos Direitos Humanos, a UNC envolvendo 

ensino, pesquisa e extensão, promove práticas educativas promotoras de uma ética 

comprometida com a diversidade e inclusão, com o combate incansável ao racismo, 

preconceito e a discriminação. Ações relativas à acessibilidade, campanhas de 

promoção e prevenção à saúde, ao uso de drogas, DSTs, campanhas de 

conscientização, reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, entre outras ações, 

complementam o conteúdo informado, analisado e discutido em sala de aula e se 

apresentam nos campos de intervenção na sociedade, onde fluem conhecimentos 

formais e não formais. São projetos direcionados para a formação de cidadãos críticos 

e participativos, em que a UNC é capaz de contribuir para a convivência pacífica, 

inclusão e justiça social.   

As ações que contemplam a Política de Direitos Humanos do curso de 

Odontologia são realizadas por meio da participação de alunos e professores em 

eventos periódicos municipais e atividades dos Conselhos Municipais.  

  

3.2.2 Políticas de Pesquisa  
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A Universidade do Contestado concebe a pesquisa como o conjunto de 

atividades voltadas à reflexão crítica e à produção do conhecimento, objetivando 

promover a ciência, tecnologia e inovação com vistas ao desenvolvimento regional de 

forma indissociada com o ensino e a extensão.  

Os Grupos de Pesquisa da UNC são formados por pesquisadores que se 

destacam pela experiência, liderança e competência técnico-científica, aproximados 

pelo envolvimento profissional e permanente com atividades de pesquisa envolvendo 

alunos da graduação e pós-graduação lato e stricto-sensu.  

O Curso de Odontologia possui vínculo com o seguinte Grupo de Pesquisa 

Institucionalizado e certificado pela UNC no Diretório dos Grupos de Pesquisa no 

Brasil – DGP Lattes:  

  

Grupo de 

Pesquisa  
Linhas de Pesquisa  Link do DGP  

Núcleo de  

Pesquisa em  

Saúde Coletiva e  

Meio Ambiente da  

Universidade do 
Contestado  

(NUPESC/UNC)  

Bioquímica e fisiologia do 
exercício; Atividade Física e  
Saúde; Comportamento, 
Saúde e Meio Ambiente; 
Farmacologia; Reabilitação, 
Saúde e Movimento Humano;  
Saúde  Pública;  
Sustentabilidade  e  Meio  
Ambiente  

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo 

/3435560280222712  

  

  

Grupo de  

Pesquisa em  

Ciências Exatas, 
da Natureza e  

Sustentabilidade -  

CENAS  

Aplicações em física; 
Aplicações matemáticas e 
modelagem computacional;  
Ciências Exatas e da Terra;  
Educação  Ambiental  e  
Sustentabilidade; Estatística; 
Materiais e componentes de 
Construção; Processos 
biológicos; Resolução 
numérica de problemas de 
engenharia; Sustentabilidade e  
Meio Ambiente  

dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo 

/3968670703068896  
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Grupo de  

Pesquisa em  

Saúde  

Educação e  

Performance -  

GRUPESEPE  

  

Aspectos Biofísicos 
relacionados ao esporte, 

rendimento e  
Para desporto humano;  
Aspectos educacionais e 

práticas pedagógicas  
em educação, inclusão, 

recreação e lazer;  
Desenvolvimento e  

Envelhecimento Humano;  
Interação entre os aspectos 

biodinâmicos  
da saúde, atividade física, 
estilo e qualidade de vida  
  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelho 

grupo/1454354738222659  

  

A UNC organiza a pesquisa a partir dos grupos de pesquisa institucionais em 

torno de quatro linhas:  

a) Exatas, da terra e engenharias;  

b) Biológicas, saúde e agrárias;  

c) Humanas, sociais e sociais aplicadas;  

d) Inovação.  

 

As  linhas  representam  temas  que  congregam  estudos científicos 

fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam projetos de pesquisa 

que possuem aspectos em comum (CNPq, 2015).  

As linhas de pesquisa definidas no curso de Odontologia   são:  

1. Atenção à Saúde;  

2. Gestão em Saúde;  

3. Educação Permanente;  

4. Saúde Coletiva;  

5. Implantodontia;  

6. Odontopediatria;  

7. Periodontia;  

8. Odontologia Estética;  

9. Endodontia;  

10. Odontologia do Trabalho;  

  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1454354738222659
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1454354738222659
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1454354738222659
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A Saúde coletiva é um campo científico onde se produzem saberes e 

conhecimentos acerca do objeto “saúde” e onde distintas disciplinas operam e 

contemplam a saúde coletiva de vários ângulos e um âmbito de práticas, onde se 

realizam ações em diferentes organizações e instituições por diversos agentes 

(especializados ou não), dentro e fora do espaço convencionalmente reconhecido 

como "setor saúde".  

Enquanto campo de conhecimento, a saúde coletiva contribui com o estudo do 

fenômeno saúde - doença como processo social em populações; investiga a produção 

e distribuição das doenças na sociedade entendidos como processos de produção e 

reprodução social; analisa as práticas de saúde (processo de trabalho) na sua 

articulação com as demais práticas sociais; procura compreender, enfim, as formas 

pelas quais a sociedade identifica suas necessidades e problemas de saúde, busca 

sua explicação e se organiza para enfrentá-los.  

O Brasil possui uma longa tradição de atuação em Saúde Pública, reconhecida 

internacionalmente, pelas agências multilaterais como a Organização Mundial da 

Saúde, Organização Panamericana de Saúde, Banco Interamericano e Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.  

A Educação Permanente em Saúde é uma proposta político-pedagógica que 

coloca o cotidiano do trabalho ou da formação em constante análise, construindo 

espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no 

cotidiano. O objeto de transformação é o sujeito no processo de trabalho, orientado 

para melhoria da qualidade da atenção à saúde.  

Segundo Pedrosa (2006) a educação em saúde consiste em um conjunto de 

práticas pedagógicas de caráter participativo, construtivistas e transversais a diversos 

campos do saber, desenvolvidas com o objetivo de sensibilizar as pessoas para 

aderirem aos projetos que contemplam as estratégias propostas.  

  

3.2.2.1 Iniciação Científica  

  

A Iniciação Científica da UNC caracteriza-se pelo ensino para a pesquisa, o 

qual inicia na graduação, aprimorando o processo ensino-aprendizagem e 

desenvolvendo a pesquisa como princípio educativo, formando pesquisadores 

voltados a produção do conhecimento.  
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A Universidade oferece o incentivo à iniciação científica por meio de 

financiamento próprio e voluntário, além de parcerias com programas de fomento 

federal e estadual, tais como:  

  

3.2.2.1.1 Bolsas com recursos da UNC:  

  

a) FUNDO DE APOIO A PESQUISA – FAP/UNC: Modalidade de bolsas de 

Iniciação Científica própria da Universidade, a qual representa uma 

alternativa de contato com a pesquisa pelos estudantes de graduação 

presencial e a distância em sua formação inicial.  

  

b) PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E TECNOLÓGICA – PIVIC/UNC: Modalidade de Iniciação Científica 

vinculada a projetos desenvolvidos por pesquisadores sem percepção de 

bolsa ou incentivo financeiro, promovendo mais um acesso a formação de 

recursos humanos para a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação.  

  

c) PROGRAMA DE BOLSA POR MÉRITO: Possui regulamentação própria que 

estabelece os critérios do Programa, atribuindo bolsas de pesquisa, de 

iniciação científica, por mérito a estudante que nela ingressar por meio de 

Processo Vestibular da UNC e de acordo com as regras estabelecidas por 

edital próprio.  

  

A UNC conta ainda com Programas de Iniciação Científica em parceria com 

Governo Federal e Estadual:  

  

a) BOLSA DE PESQUISA ART. 170: As bolsas do Programa de Bolsas 

Universitárias do Estado de Santa Catarina – UNIEDU, com recursos 

provenientes do Art. 170 da Constituição Estadual, destinam-se a estudantes 

economicamente carentes matriculados em cursos presenciais de 

graduação.  

b) BOLSA DE PESQUISA ART. 171/FUMDES: As bolsas do Fundo de apoio a 

Manutenção e ao desenvolvimento da Educação Superior – FUMDES, da 
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Constituição Estadual, destinam-se a alunos economicamente carentes 

matriculados em cursos presenciais de graduação.  

c) BOLSA PIBIC/CNPq: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, financiado pelo CNPq, objetiva o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação a pesquisa de estudantes matriculados em 

cursos de graduação.  

d) BOLSA PIBITI/CNPq: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, financiado 

pelo CNPq, objetiva estimular os jovens do ensino superior as atividades, 

metodologias, conhecimentos e práticas próprias do desenvolvimento 

tecnológico e processo de inovação.  

e) BOLSA PIBITI – FUNTTEL/CNPq: O Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – Telecomunicações, 

financiado pelo CNPq, visa estimular estudantes de graduação nas 

atividades tecnológicas, especialmente aquelas da área de 

telecomunicações e afins, aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa 

tecnológica e do desenvolvimento do pensamento científico-tecnológico e da 

criatividade.  

f) BOLSA PIBID: foi criado com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar 

estudantes de licenciatura plena das instituições federais e estaduais de 

educação superior. Tem como objetivo a elevação da qualidade das ações 

acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura das instituições públicas de educação superior. Assim como a 

inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, o que promove a integração entre educação superior e educação 

básica.  

  

A iniciação científica do Curso de Odontologia atende a área de concentração 

e linhas de pesquisa do curso e aos Programas de Iniciação Científica ofertados pela 

IES.  

  

3.2.2.2 Divulgação Científica  
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As Revistas Institucionais da UNC obedecem a parâmetros mínimos de 

publicação/editoração estabelecidos conforme critérios de Estrato da Capes 

(QualisPeriódicos), publicado em Resolução institucional própria.  

A UNC dispõe de seis revistas científicas institucionais:  

I - Revista Academia de Direito;   

II - Revista Ágora;  

III - DRd - Revista Desenvolvimento Regional em debate;  

IV - Revista Profanações;  V- Saúde e Meio Ambiente;  

VI - Revista de Medicina UNC.  

  

3.2.2.3 Internacionalização  

  

O desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica e inovativa brasileira 

inclui o fomento à internacionalização da ciência e dos cientistas brasileiros, bem como 

o fortalecimento das atividades de cooperação científica e tecnológica com outros 

países e regiões (MCTI, 2012).  

Para incentivar intercâmbios de estudo e pesquisa, favorecendo a formação 

integral dos acadêmicos por meio de vivências com outras culturas, desenvolvimento 

de habilidades de comunicação e relações interpessoais, bem como prática ou 

aprendizado de outros idiomas, a UNC possui o Programa de Mobilidade Acadêmica 

(PMA-UNC), o qual possibilita a realização de disciplinas e outras atividades 

acadêmicas entre a Universidade do Contestado e Universidades brasileiras e 

estrangeiras conveniadas.   

As estratégias para fortalecimento das ações de mobilidade acadêmica durante 

a execução do PDI visam:  

I - O fomento do ensino e aprendizagem de língua estrangeira;  

II - O fomento ao uso das TIC’s para facilitar a mobilidade virtual;  

III - A oferta dos cursos de extensão sobre outras culturas;  

IV - O fomento à ligação entre grupos étnicos e culturais da comunidade; V 

- Oficinas sobre comunicação intercultural.  

  

3.2.3 Políticas de Extensão  
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A Extensão é o meio de integração Universidade-Sociedade através de um 

conjunto de ações de caráter interdisciplinar, capaz de articular as suas atividades 

com o Ensino, a Pesquisa e as demandas do entorno social, fortalecendo o 

compromisso da universidade com a sociedade.  

As áreas de Extensão estão organizadas e estruturadas de acordo com as 

necessidades regionais da abrangência dos campi e polos da UNC, sendo 

classificadas de acordo com as seguintes temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos 

Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, Tecnologia e 

Inovação.  

O Curso de Odontologia está vinculado às áreas de Saúde, Direitos Humanos 

e Justiça, Meio Ambiente, conforme o Artigo 5º da Resolução UnC CONSUN 

040/2014.   

  

3.2.3.1 Programas Institucionais de Extensão Universitária  

  

A extensão universitária da UNC está focada em oito programas:  

  

a) Programa UNC Saúde e Qualidade de Vida: promove ações para a 

melhoria da saúde e qualidade de vida, por meio dos cursos de graduação e pós-

graduação, intervindo na comunidade através de projetos de saúde preventiva.  

  

b) Programa Nacional de Incentivos à Leitura – PROLER – UNC: atua na 

mobilização de práticas de leitura em diversos níveis e espaços, buscando difundir as 

políticas de leitura advindas do PROLER, como uma das garantias da formação do 

cidadão.  

  

c) Programa UNC na Comunidade: visa interagir com a comunidade em 

ações que promovam o desenvolvimento das instituições e das pessoas. Oportuniza 

aos professores, alunos e funcionários a efetiva extensão comunitária-social, 

intervindo em situações de catástrofes de forma emergencial, bem como, promove a 

participação em campanhas sociais e de apoio às minorias;  
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d) Programa Arte na Escola: contribui para a capacitação dos profissionais 

de educação, arte e cultura, promovendo exposições e eventos culturais, por meio de 

parcerias e convênios com as organizações governamentais e não governamentais;  

  

e) Programa Universidade Aberta da Terceira Idade – UNATI: propicia a 

participação da Terceira Idade na Universidade do Contestado, abrindo espaço para 

o resgate da cidadania, com vistas a melhor qualidade de vida ao ser humano na 

maturidade, gerando oportunidades de atualização e integração na comunidade. O 

UNATI integra os acadêmicos e professores dos cursos de graduação e 

pósgraduação, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão, por meio de 

parcerias e convênios com as organizações governamentais e não governamentais.  

 

f) Canto-coral: Para a promoção do desenvolvimento artístico cultural a 

UNC  

instituiu o Coral UNC com acadêmicos, professores e comunidade.  

  

g) UNC Atleta: Programa tem como finalidade incentivar e favorecer o 

desempenho esportivo pela prática de uma modalidade esportiva de forma 

sistemática. São acadêmicos regulamente matriculados em cursos de ensino superior 

que apresentam melhores condições para continuidade na prática desportiva, 

representando a sua comunidade e a Instituição UNC.  

  

h) O Programa de Educação para o Trânsito: UNC visa promover ações 

educativas para a adoção de comportamentos como respeito, cortesia, cooperação, 

solidariedade e responsabilidade os quais são determinantes para diminuição de 

acidentes no trânsito, bem como instrumentalizar os usuários das vias públicas, na 

condição de pedestre, condutor ou passageiro.  

  

3.3 PÓS-GRADUAÇÃO  

  

A integração entre a Pós-Graduação e Graduação ocorre pela extensão de 

convites para os graduados assistirem aulas de aberturas de cursos de pósgraduação 

e palestras, bem como os projetos para oferta de cursos ocorre a partir de sugestões 

dos Núcleos Docentes Estruturantes do Curso e de pesquisa de mercado realizada 
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com os acadêmicos. Com base no princípio da formação continuada, a UNC oferece 

cursos de pós-graduação lato sensu, em conformidade com as linhas de pesquisa 

estabelecidas para o curso.  

Os Cursos de Pós-Graduação vigentes e vinculados ao Curso de Odontologia  

são o  Mestrado em Desenvolvimento Regional, onde em parceria com os Professores 

Doutores do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, tem desenvolvido 

pesquisas com relação a qualidade habitacional quanto ao conforto ambiental, e 

eficiência energética e dos planos diretores dos municípios da região quanto a 

regularização fundiária e uso e ocupação do solo urbanos;  Programa de Mestrado em 

Administração e o Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, sanitária 

e Ambiental.  

  

3.4 OBJETIVOS DO CURSO   

  

3.4.1 Objetivo Geral  

  

Capacitar cirurgiões-dentistas comprometidos com a melhoria da qualidade de 

vida da população e promotores de ações profissionais baseadas em princípios do 

conhecimento técnico-científico e da consciência do seu papel social e de cidadania.  

  

3.4.2 Objetivos Específicos  

  

− Promover uma abordagem ética humanística do ser humano;   

− Instrumentalizar e sistematizar a habilidade técnico-científica necessária para 

a prática da Odontologia;   

− Fornecer conhecimentos para a realização de procedimentos clínicos e 

cirúrgicos indispensáveis para o atendimento odontológico ambulatorial e para 

o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases do ciclo 

biológico;   

− Oportunizar o conhecimento para a promoção, manutenção, prevenção, 

proteção e recuperação da saúde bucal usando técnicas apropriadas de 

comunicação a seus pacientes, familiares e comunidade;   
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− Fornecer os conhecimentos científicos básicos da natureza 

biopsicosócioambiental subjacentes à prática odontológica e desenvolver o 

raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos 

problemas da prática odontológica e na tomada de decisões para a sua 

resolução;   

− Sensibilizar para o reconhecimento de suas limitações e encaminhar, 

adequadamente, pacientes portadores de problemas que fujam ao alcance da 

sua formação geral, atuando de forma ética e comprometida com a melhora 

da saúde bucal e a promoção e preservação da saúde geral do paciente.   

− Oportunizar o conhecimento do ser humano de forma integral e sensibilizar 

para a atuação profissional voltada para esta perspectiva, atuando 

principalmente na área da saúde bucal sem esquecer da integralidade do 

paciente;   

− Promover conhecimentos dos princípios da metodologia científica, 

possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação 

na produção de novos conhecimentos, conduzindo a uma formação 

embasada e contínua.   

− Fornecer meios para que o estudante tenha visão do papel social do 

cirurgiãodentista e disposição para atuar em atividades de política e de 

planejamento em saúde; e para que saiba atuar em equipe multiprofissional; 

e mantendo-se atualizado com a legislação pertinente à saúde.   

  

3.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

  

O egresso do Curso de Odontologia possuirá as seguintes características: I - 

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

permanente de seu conhecimento; II - humanístico e ético, atento à dignidade da 

pessoa humana e às necessidades individuais e coletivas, promotor da saúde integral 

e transformador da realidade em benefício da sociedade; III - apto à atuação em 

equipe, de forma interprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar; IV - proativo e 

empreendedor, com atitude de liderança; V - comunicativo, capaz de se expressar 

com clareza; VI - crítico, reflexivo e atuante na prática odontológica em todos os níveis 
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de atenção à saúde; VII - consciente e participativo frente às políticas sociais, culturais, 

econômicas e ambientais e às inovações tecnológicas.  

  

3.5.1 Ambiente e Áreas de Atuação  

  

Sua atuação está voltada para todas as especialidades odontológicas, 

abrangendo o cuidado dos dentes, da boca e dos ossos da face. Além da saúde oral, 

o profissional pode atuar na área de estética bucal, restauração, extração e limpeza 

dos dentes, implantação de próteses, realização de cirurgias e o tratamento de 

doenças da gengiva, língua e bochecha. O Profissional poderá atuar:  

- Cirurgia Geral;  

- Ortodontia;  

- Saúde Coletiva;  

- Implantodontia;  

- Odontologia Legal;  

- Traumatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial;  

- Odontopediatria;  

- Periodontia;  

- Odontologia Estética;  

- Endodontia;  

- Odontologia do Trabalho.  

  

3.5.2 Habilidades e Competências  

  

A formação do cirurgião-dentista tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais:  

I. Atenção à saúde: a graduação em Odontologia visa à formação do 

cirurgiãodentista para atuar considerando a ética e as dimensões da diversidade 

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

política, ambiental, e cultural, que singularizam cada pessoa ou cada grupo social, e 

que seja capaz de:   

a) reconhecer a saúde como direito humano e condição digna de vida e 

atuar com base no direito ao acesso universal à saúde e aos demais princípios do 
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SUS, tais como os de universalidade, integralidade e equidade, de forma contínua e 

articulada com todos os setores da sociedade;   

b) atuar na integralidade do cuidado à saúde por meio do desenvolvimento 

de ações e serviços de promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde, 

individual e coletiva; exigidos para cada caso, em todos os pontos da rede de atenção 

do SUS, que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde;   

c) atuar interprofissionalmente, interdisciplinarmente e 

transdisciplinarmente na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico em 

valores éticos e em evidências científicas, e de forma que permitir a escuta qualificada 

e singular de cada indivíduo e das comunidades;   

d) exercer sua profissão de forma articulada com o contexto social, 

econômico, cultural e ambiental com ênfase na identificação das condições de vida 

dos indivíduos e das comunidades, como fatores de determinação da condição de 

saúde-doença da população, entendendo-a como uma forma de participação e 

contribuição no respectivo contexto;   

e) promover a humanização do cuidado à saúde de forma contínua e 

integrada, tendo em vista as demais ações e instâncias da saúde, de modo a 

desenvolver projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a 

autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades, bem como reconhecer os 

usuários como protagonistas ativos da sua própria saúde, inclusive as pessoas com 

deficiência;   

f) realizar com segurança processos e procedimentos, referenciados nos 

padrões vigentes da prática profissional, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e 

danos aos usuários, a si mesmo e aos demais profissionais, agindo com base no 

reconhecimento clínicoepidemiológico, nos riscos e vulnerabilidades dos indivíduos e 

grupos sociais;  

g) fundamentar a atenção à saúde nos princípios da ética e da bioética, 

bem como nas legislações regulatórias do exercício profissional, levando em conta 

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

  

II. Tomada de decisões: a graduação em Odontologia visa à formação do 

cirurgião-dentista capaz de:   



31  

  

a) interagir com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes 

profissionais, com empatia, sensibilidade, interesse e respeito aos saberes e à cultura 

popular, por meio de linguagem acessível, facultando aos usuários a compreensão 

das ações e dos procedimentos indicados;   

b) relacionar-se com a equipe de saúde de forma a articular os diferentes 

conhecimentos na solução dos problemas de saúde, assim como contribuir com a 

convivência harmoniosa nos serviços de saúde;   

c) manter a confidencialidade das informações recebidas incluindo 

imagens obtidas, estimulando a confiança mútua, a autonomia e a segurança do 

usuário sob cuidado;   

d) compreender a comunicação verbal e não-verbal, a escrita e a leitura da 

Língua Portuguesa, assim como, para atendimento às comunidades pertinentes, a 

Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) e línguas indígenas, sendo desejável, ainda, 

a compreensão de pelo menos uma Língua estrangeira;  

e) conhecer e aplicar tecnologias de informação e comunicação como meio 

para tratar as informações e mediar o processo comunicativo entre profissionais e 

usuários sob cuidado.  

  

III – Liderança: a graduação em Odontologia visa à formação do cirurgião 

dentista capaz de:   

a) reconhecer a liderança como atributo a ser exercitado por meio de 

relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, 

responsabilidade, empatia e tomada de decisões;   

b) construir relações de colaboração e incentivar o desenvolvimento da 

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

de trabalho, de forma efetiva, eficaz e integrada, mediadas pela interação, participação 

e diálogo;   

c) exercer posições de liderança e proatividade que visem ao bem-estar no 

trabalho da equipe interprofissional e na interação comunitária; IV - Motivar a busca 

pela autonomia e autocuidado em saúde.  

  

IV - Gestão em Saúde: a graduação em Odontologia visa à formação do 

cirurgião-dentista capaz de:   
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a) conhecer, compreender e participar de ações que visem à melhoria dos 

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

realizados por um profissional generalista, propositivo e resolutivo;   

b) aplicar os fundamentos da epidemiologia e do conhecimento da 

comunidade, como fatores fundamentais à gestão, ao planejamento e à avaliação das 

ações profissionais;   

c) desenvolver parcerias, organizar contratos e constituir redes que 

estimulem e ampliem a aproximação entre instituições, serviços e os outros setores 

envolvidos na atenção integral e promoção da saúde;   

d) realizar a gestão do processo de trabalho da equipe de saúde em 

consonância com o conceito ampliado de saúde, com as políticas públicas e com os 

princípios e diretrizes do SUS;   

e) compreender o gerenciamento e administração da equipe de trabalho, 

da  

informação, dos recursos financeiros, humanos e materiais;   

f) realizar a gestão estrutural, financeira, organizacional, tributária e dos  

processos de trabalho de consultórios, das clínicas e dos demais serviços de saúde;  

g) gerir o cuidado à saúde, de forma efetiva e eficiente, utilizando 

conhecimentos e dispositivos de diferentes níveis tecnológicos, de modo a promover 

a organização dos sistemas integrados de saúde para a formulação e  

desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais e coletivos;   

h) conhecer os movimentos sociais e as formas de participação da 

população  

no sistema de saúde;  

i) contribuir para a promoção e o debate de políticas públicas de saúde em 

instâncias colegiadas, como Conselhos Distritais e Conferências de Saúde, visando à 

colaboração e à construção de programas e políticas justas e solidárias em defesa da 

vida.  

 

V – Comunicação: a graduação em Odontologia visa à formação do  

cirurgião-dentista capaz de:  

I - Interagir com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes  
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profissionais, com empatia, sensibilidade, interesse e respeito aos saberes e à cultura 

popular, por meio de linguagem acessível, facultando aos usuários a compreensão 

das ações e dos procedimentos indicados;  

II - Relacionar-se com a equipe de saúde de forma a articular os diferentes  

conhecimentos na solução dos problemas de saúde, assim como contribuir com a 

convivência harmoniosa nos serviços de saúde;  

III - manter a confidencialidade das informações recebidas incluindo  

imagens obtidas, estimulando a confiança mútua, a autonomia e a segurança do 

usuário sob cuidado;  

IV - Compreender a comunicação verbal e não-verbal, a escrita e a leitura  

da Língua Portuguesa, assim como, para atendimento às comunidades pertinentes, a 

Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) e línguas indígenas, sendo desejável, ainda, 

a compreensão de pelo menos uma Língua estrangeira.  

V - Conhecer e aplicar tecnologias de informação e comunicação como  

meio para tratar as informações e mediar o processo comunicativo entre profissionais 

e usuários sob cuidado.  

VI - Educação Permanente: a graduação em Odontologia visa à formação do 

cirurgião-dentista capaz de:   

a) compreender e atuar de forma proativa na estrutura organizacional e na 

cultura institucional dos serviços de saúde, por meio da reflexão sobre a ação, visando 

às mudanças nas estruturas institucionais, nas organizacionais e no processo de 

trabalho, necessárias para a melhoria constante do desempenho da equipe de saúde, 

para a geração de práticas desejáveis de gestão, de atenção e de relacionamento com 

a população atendida;   

b) atuar interprofissionalmente com base na reflexão sobre a própria 

prática, por meio da troca de saberes com profissionais da área da saúde e de outras 

áreas do conhecimento, para a identificação e discussão dos problemas e para o 

aprimoramento contínuo da colaboração e da qualidade da atenção à saúde;  

c) desenvolver novos conhecimentos com base na fundamentação teórico- 

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

profissional e de educação permanente formal, na vivência comunitária, no cotidiano 
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das unidades da rede de serviços de atenção à saúde, considerando ainda a 

referência, a contrarreferência e o gerenciamento dos imprevistos.  

 

A graduação em Odontologia tem por objetivo formar o cirurgião-dentista para 

o exercício das seguintes competências específicas:   

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

econômico, cultural e ambiental, entendendo-a como uma forma de participação 

comunitária;   

II - Conhecer e respeitar o Código de Ética Odontológica, as normas dos 

trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade e no desenvolvimento da 

profissão, assim como as leis, as portarias e as regulamentações sobre saúde bucal;   

III - desenvolver ações de promoção, prevenção, reabilitação, manutenção 

e vigilância da saúde, em nível individual e coletivo, reconhecendo a relação da saúde 

bucal com as condições sistêmicas do indivíduo;   

IV - Coletar, registrar, organizar, analisar e interpretar dados e informações 

clínicas e epidemiológicas relevantes para a identificação da normalidade e para a 

construção do diagnóstico, da terapêutica e do controle referentes às doenças e 

agravos bucais e suas relações com as condições sistêmicas do indivíduo;   

V - Aplicar os princípios de biossegurança na prática odontológica, de 

acordo com as normas legais e regulamentares pertinentes, promovendo o 

autocuidado e a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

relacionadas à prática odontológica;   

VI - Executar procedimentos odontológicos com vistas à prevenção, à 

interceptação e ao tratamento das doenças e aos agravos bucais, assim como à 

reabilitação e à manutenção do equilíbrio do sistema estomatognático e da saúde 

bucal, compreendendo suas relações com as condições sistêmicas e com a 

integralidade do indivíduo nas diferentes fases do ciclo de vida, tendo como base as 

evidências científicas e a incorporação de inovações tecnológicas no exercício da 

profissão;   

VII - participar de investigações científicas, respeitando o rigor científico e 

os princípios de ética em pesquisa, além de desenvolver o pensamento crítico, 

reflexivo e criativo e a capacidade de de buscar e produzir conhecimento;  
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VIII - aplicar os fundamentos da epidemiologia e do conhecimento da 

comunidade, como fatores fundamentais à gestão, ao planejamento e à avaliação das 

ações profissionais para fundamentar a tomada de decisão em saúde;   

IX - Trabalhar em equipe interprofissional e de saúde bucal, informando e 

educando a equipe e a população a respeito da saúde bucal;   

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

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

- supervisionar as atividades do técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal.  

  

3.6 ESTRUTURA CURRICULAR  

  

A estrutura curricular do curso de graduação em Odontologia deverá levar em 

consideração as necessidades de saúde dos usuários e das populações, incluindo 

as dimensões ética, humanística e social, orientadas para a cidadania e para os 

direitos humanos, tendo as Ciências Humanas e Sociais como eixo transversal de 

formação.   

A estrutura deverá aproximar o conhecimento básico da sua aplicação clínica, 

por meio da integração curricular, que deverá ser desenvolvida por intermédio de um 

currículo integrado, tendo como base a interdisciplinaridade e a articulação entre as 

dimensões sociais, biológicas, odontológicas, culturais, ambientais, étnicas e 

educacionais.   

O Curso de Graduação em Odontologia da UNC, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação, se estrutura sob um 

projeto pedagógico centrado no estudante, sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como mediador do processo ensino-aprendizagem e em todos os atores 

sociais envolvidos neste.   

Objetivando a formação do estudante, como profissional da Odontologia com 

autonomia intelectual para efetivar a articulação entre o ensino, pesquisa, extensão e 

atenção à saúde, a estrutura curricular visa articular dinamicamente trabalho e ensino, 

prática e teoria, ensino e comunidade.   

Os conteúdos curriculares essenciais do curso de graduação em Odontologia 

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

população, nos diferentes ciclos de vida, referenciados na realidade epidemiológica e 
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profissional, compostos por conteúdos programáticos das Ciências Biológicas e 

Saúde, das Ciências Humanas e Sociais e das Ciências Odontológicas, interligados e 

desenvolvidos de maneira integrada, visando ao cuidado integral do indivíduo, nas 

áreas de sua atuação.  

  

3.7 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

  

3.7.1 Matriz Curricular   

A matriz curricular é integrada por 61 disciplinas interligadas e desenvolvidas 

de maneira integrada, incluída as atividades complementares, totalizando 4.020 horas, 

ministradas em 10 (dez) fases letivas, acrescidas das disciplinas eletivas da área de 

comunicação.   

As disciplinas das áreas básicas do curso de graduação em Odontologia 

destinarão 50% as atividades práticas, acrescidas das atividades clinicas de 

assistência odontológica, sendo que estas últimas correspondem a 40% da carga 

horaria total do curso, excluído a carga horaria do Estagio Curricular.  

 

1ª Fase  

Código  Disciplinas  C.H.T  

HIE31  Histologia e Embriologia  60  

ANH11  Anatomia Humana  60  

MIC12  Microbiologia  60  

BIC21  Biologia Molecular  30  

AOD01  Anatomia Aplicada a Odontologia  60  

MCI01  Metodologia Científica  30  

          Subtotal  300  

  

2ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

HBU01  Histologia Bucal  60  

FSH11  Fisiologia Humana  60  

PNT01  Patologia Aplicada a Odontologia  30  

ADN01  Anatomia Dentária  60  

SDT01  Saúde Coletiva em Odontologia  60  

BIQ21  Bioquímica   60  

IMU31  Imunologia  30  

   Subtotal  360  
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3ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

FTO01  Farmacologia Odontológica   60  

PNR01  Patologia  Bucodentária  90  

ROD01  Radiologia Odontológica  60  

FOD01  Fisiologia Aplicada a Odontologia  60  

MBU01  Microbiologia Bucal  30  

ERG12  Ergonomia  30  

BOD01  Bioestatística Odontológica  60  

   Subtotal  390  

  

4ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

OSA01  Oclusão  60  

PTG01  Propedêutica Clínica em Odontologia  60  

MDT01  Materiais Dentários  60  

IPS01  Introdução a Prótese  60  

DIG11  Diagnóstico por imagem  60  

DNT01  Dentística I  60  

BIS11  Biossegurança   30  

   Subtotal  390  

  

5ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

CBX01  Cirurgia Bucomaxilofacial I  60  

ELC01  Endodontia Pré-Clínica  60  

DNT02  Dentística II  90  

PRN01  Periodontia I  60  

MPE01  Metodologia da Pesquisa  60  

PXA01  Prótese Fixa  60  

   Subtotal  390  

  

6ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

CBX02  Cirurgia Bucomaxilofacial II  60  

EDD01  Endodontia I  60  

PRV01  Prótese Removível I  30  

ATS11  Anestesiologia  60  

ESL31  Estomatologia  30  

PRN02  Periodontia II  60  
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OTT01  Ortodontia   60  

OLG01  Odontologia Legal  30  

   Subtotal  390  

  

7ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

CBX03  Cirurgia Bucomaxilofacial III  60  

EDD02  Endodontia II  60  

RST01  Restaurações Indiretas  60  

ORD01  Odontologia Robótica e Digital  30  

PRV02  Prótese Removível II  60  

EDR01  Escultura Dentária  30  

EOR01  Estética Orofacial  60  

IML01  Implantodontia  30  

   Subtotal  390  

  

8ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

CIR01  Clínica Integrada em Traumatologia Dento-Alveolar  30  

CRD01  Clínica Integrada em Odontopediatria   30  

EOT01  
Estágio Supervisionado em Clínica Infantil e 

Ortodontia  
120  

CPN01  
Clínica Integrada para Pacientes com Necessidades 

Especiais  
60  

EER01  Estágio em Clínica Integrada I  150  

   Subtotal     390  

  

9ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

EER02  Estágio em Clínica Integrada II  210  

EUI01  Estágio em Unidade Básica de Saúde  150  

PAP01  Psicologia Aplicada 30  

   Subtotal  390  

  

10ª Fase  

Código  Disciplinas  C/H.  

TOD01  Trabalho de Conclusão de Curso em Odontologia  120  

EER03  Estágio em Clínica Integrada III  240  

ETB01  Ética e Bioética  30  

GPI02  Gestão, Perícia e Inovação em Serviços de Saúde.  30  

  Subtotal  420  
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Outras Atividades  C/H.  

Atividades Complementares**  210  

   

Integralização da Matriz Curricular do Curso de  

Odontologia   

C/H.  

Disciplinas Obrigatórias  2940  

Estágio Supervisionado Obrigatório  870  

Atividades Complementares**  210  

Total Geral  4020  

  

  

Código  Disciplinas Eletivas*  C/H  

LIB21  Libras  30  

ING11  Ingles  30  

LP01  Lingua Portuguesa  30  

  
(*) Disciplinas eletivas com obrigatoriedade de cursar até o início do Estágio Curricular  
Supervisionado.  

  
(**) Atividades de Complementação Essenciais à Formação de odontólogo:  

a) Atividades de extensão em Ações Afirmativas para as relações Étnico Raciais;  
b) Oficina de Direito Humanos;  
c) Fórum Ambiental UNC;  
d) Oficina de Multiculturalismo e socio diversidade.  

e) estudos complementares supervisionados em TICS aplicáveis a Odontologia.  

  

3.8 CONTEÚDOS CURRICULARES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DAS  

DISCIPLINAS  

  

A partir do ementário são organizados os conteúdos curriculares que 

constituem os planos de ensinos. Em todas as ementas consta a bibliografia básica e 

a bibliografia complementar (ANEXO A).  

  

3.9 METODOLOGIA  

 

3.9.1 Metodologia do Processo Ensino Aprendizagem   

 

As metodologias de ensino-aprendizagem ressaltam além dos métodos 

tradicionais, a inserção das metodologias ativas de aprendizagem, tais como 

Situações problema que prevê que o acadêmico aprenda por meio da resolução 

colaborativa de desafios.  Desenvolvimento de projetos, que exige que o acadêmico 
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elabore um projeto e o faça por conta própria. Além disso, os projetos devem ser 

desenvolvidos em grupos, de modo colaborativo, para que o estudante desenvolva 

também a capacidade de trabalhar em conjunto. Sala de aula invertida, quando há 

uma substituição da aula expositiva dada pelo professor por uma mais dinâmica, em 

que o conteúdo é ensinado pelo próprio acadêmico. Ensino Híbrido, com aulas 

presenciais ou virtuais, quando o acadêmico deverá seguir um cronograma de estudo 

estabelecido pelo professor, como acontece na aula presencial, só que a gestão do 

tempo, o ritmo de estudo e o local, são definidos pelo próprio acadêmico, se 

caracterizando como uma metodologia ativa por exigir do acadêmico uma postura 

proativa no processo de aquisição do conhecimento. Estudos de caso quando o 

professor apresenta uma situação real para os alunos e pede a eles que resolvam o 

caso. Estratégia utilizada quando há a necessidade de o acadêmico adquirir um 

conhecimento prático, além de teórico.  

A incorporação de avanços tecnológicos às práticas educacionais é explorada 

pela inserção de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, por meio de 

recursos como videoconferência, moodle, softwares de simulação, blogs, laboratórios 

de informática, documentos virtuais e outras ferramentas que oportunizam aos 

professores o desenvolvimento de atividades diferenciadas.  

A dicotomia teórica prática favorece proposta pedagógica que conduz o aluno 

a realidade, permitindo a interpretação, a reinterpretação e a sistematização das 

experiências acadêmicas, estimulando a reflexão. Esta dicotomia permite a aplicação 

de conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica (ensino, pesquisa e extensão) 

na prática, fazendo parte da organização curricular através de estágio supervisionado 

obrigatório ou não obrigatório, visitas técnicas, aulas em laboratórios, monitorias, 

oficinas, pesquisa individual ou coletiva e atividades de extensão, observando as 

políticas institucionais e diretrizes, internas e externas.  

Os temas transversais são estabelecidos por meio da inclusão de conteúdos de 

forma interdisciplinar e/ou disciplinar previsto nas políticas institucionais de educação 

das relações étnicos raciais, educação ambiental e direitos humanos. Além desses 

temas a inserção da disciplina de Libras, Inglês e Língua Portuguesa estão instituídas 

de forma eletiva, sendo cursadas até o início da Estagio supervisionado obrigatórios.   

O ensino no Curso de Odontologia, como uma possibilidade de formação 

profissional, para os estudantes, por envolver atividades teóricas e práticas na área 
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da educação e da saúde, as quais possibilitam um processo no ensino que envolve a 

educação como uma atividade humana em que o discente é um dos protagonistas na 

sistematização desse processo.   

Com o objetivo de desenvolver habilidades e competências voltadas ao perfil 

do egresso de Odontologia o curso busca conhecer seus estudantes, para ajudar no 

desenvolvimento pedagógico e alcançar os objetivos desejados, ser crítico, 

generalista e reflexivo.  

Sob este enfoque, as estratégias de ensino e de aprendizagem devem estar 

orientadas para a reflexão sobre a prática social. Trata-se de orientar a formação 

acadêmica organizada a partir da interação necessário entre o conteúdo e a realidade 

social.  

Assim, cada componente curricular articula-se aos demais, através de eixos 

temáticos e componentes curriculares, conforme propõe o Projeto Pedagógico do 

Curso, sempre tendo em vista a dinamização e desenvolvimento de modos de pensar 

e agir academicamente voltados ao atendimento das demandas sociais locais e mais 

amplas em termos contextuais.  

  

3.9.2 Metodologia e Avaliação das Atividades Complementares ou Disciplinas na 

Modalidade a Distância   

  

A metodologia utilizada no processo ensino/aprendizagem para as Atividades 

Complementares ou disciplinas ofertadas na modalidade a distância presentes na 

organização pedagógica e curricular dos cursos de graduação presenciais ocorre com 

a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, integrando 

acadêmicos e professores através do desenvolvendo de atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos. Como suporte aos estudos dessas disciplinas, a 

Universidade possui o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (Ambiente Moodle), 

onde são disponibilizados os materiais de estudos e, ao longo do semestre, 

organizadas atividades síncronas e assíncronas.  

O período de aulas de cada disciplina na modalidade EaD inicia com 

orientações para os acadêmicos sobre a utilização do AVA, o Plano de Estudos que 

traz o roteiro com cronograma e descrição das atividades que serão desenvolvidas no 

decorrer da disciplina. Com isso, os alunos podem fazer a programação para 
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acompanharem os itens a serem estudados, conforme o ritmo e disponibilidade de 

horário individual. O calendário com as datas das avaliações é apresentado no início 

do semestre, A interação entre alunos, professores e conteúdo é viabilizada por meio 

dos recursos oferecidos no AVA, tais como: plano de estudos, cronograma da 

disciplina, calendário das avaliações presenciais, fóruns, chats e materiais de estudos 

disponibilizados aos alunos (textos, vídeos, slides...).   

Para cada disciplina, o acadêmico possui a tutoria de um professor com 

titulação específica na área da disciplina ofertada que interage através dos vários 

recursos, organizando atividades, chats, avaliações, ou seja, mediando o processo 

ensino/aprendizagem do acadêmico.   

  

3.9.3 Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão  

  

A Universidade do Contestado coerente com suas atividades fim fundamenta 

seu compromisso com a promoção da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão.  

A integração entre os pilares de ensino, pesquisa e extensão, refletem um 

conceito de qualidade do desempenho acadêmico capaz de favorecer a autorreflexão 

crítica, a emancipação teórico-prática e o significado de responsabilidade social 

proporcionado pela aproximação entre a Universidade e a Comunidade (MORIN, 

2000).  

A Universidade deve levar o conhecimento à comunidade por meio de 

atividades de ensino e de extensão, as quais se constituem como fontes de pesquisa, 

retroalimentando assim o ensino. O ensino e a extensão são geradores de novas 

pesquisas, na medida, em que identificam necessidades, anseios, aspirações e o 

saber que lhes é próprio (PIVETTA, et al., 2010).  

Considera-se na organização didático-pedagógica dos cursos de graduação 

da Universidade do Contestado os eixos norteadores da indissociabilidade: 

Interdisciplinaridade, Temas transversais, Programas institucionais, Atividades 

Complementares, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso e Iniciação Científica.   

A UNC quer transformar o ensino em pesquisa, a pesquisa em conhecimento e 

o conhecimento em extensão para atender as demandas regionais, para tal, as 

experiências/ações pontuais já realizadas, apesar das lacunas existentes, têm gerado 
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um conjunto de perspectivas para o desenvolvimento de uma formação universitária 

sistemática com integração efetivamente ensino, pesquisa e extensão.  

A UNC considera 7 (sete) eixos norteadores com base nas suas políticas 

acadêmicas, sendo: Interdisciplinaridade, Temas transversais, Programas 

institucionais, Atividades complementares, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso 

e Iniciação Científica. O Plano de Indissociabilidade UNC está disponível no site da  

Universidade  no  link:  http://www.unc.br/universidade-

docontestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/.  

  

3.9.3.1 Interdisciplinaridade no Curso  

  

O Curso de Odontologia oportuniza a interdisciplinaridade por meio das 

Atividades Integradas de Fases que são previamente definidas e aprovadas em 

reunião de colegiado e contempladas nos planos de ensino. A Atividade Integrada 

pode envolver disciplinas de uma mesma fase, ou de fases distintas e até mesmo 

entre cursos.  

Outras atividades interdisciplinares desenvolvidas pelo curso são os 

seminários, palestras, simpósios, viagens de estudo e semanas acadêmicas.  

A interdisciplinaridade na matriz curricular flexibiliza a possibilidade da interação 

entre os cursos e disciplinas. Com relação a estes aspectos, o Curso de Odontologia 

atua de forma interdisciplinar com a comunidade através de ações de extensão, social 

e pesquisa.   

A interdisciplinaridade no Curso de Odontologia ocorre em sala de aula por 

trabalhos interdisciplinares e através das atividades extraclasses que envolvem 

seminários, visitas técnicas, palestras, simpósios, entre outros.  

As formas interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão são descritos nos 

planos de ensino.  

  

3.10 ESTÁGIOS CURRICULARES  

  

A UNC oportuniza duas modalidades de Estágio Curricular: o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório e o Estágio Curricular Não Obrigatório. O Estágio 

Supervisionado Obrigatório é componente curricular, presente na Matriz Curricular do 

curso e ocorre em consonância com a legislação vigente e Consolidação das Leis 

http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
http://www.unc.br/universidade-do-contestado/indissociabilidade-unc-ensino-pesquisa-e-extensao/
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Trabalhistas - CLT, e com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação. Quanto à modalidade de Estágio Não-Obrigatório seus dispositivos e 

duração estão submetidos à Lei 11.788/09.  

  

3.10.1 Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório  

  

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório no Curso de Odontologia é 

componente curricular obrigatório e tem como objetivo favorecer o processo de 

aprendizagem da prática efetiva da profissão, constando e integralizando a Matriz 

Curricular.  

A formação do cirurgião-dentista incluirá o estágio curricular obrigatório, 

entendido como ato educativo supervisionado, a ser realizado obrigatoriamente em 

ambiente real de trabalho, no qual devem ser desenvolvidas atividades diretamente 

relacionadas às competências profissionais gerais e específicas, com vistas à 

formação social, humana e científica do aluno, preparando-o para o trabalho 

profissional da Odontologia na sociedade, de forma articulada e com complexidade 

crescente ao longo do processo de formação.  

O Estágio no Curso de Odontologia visa oportunizar o conhecimento em 

Unidades Básicas de Saúde com ênfase nos aspectos de organização, estrutura, 

planta física, organogramas, atividades, recursos, instalações, equipamentos, higiene, 

segurança e rotinas. Além de propiciar a observação da rotina diária do cirurgião 

dentista, responsável técnico, e da equipe de saúde, para posterior execução da 

mesma. Durante a execução do estágio o acadêmico/estagiário terá acesso ao 

treinamento em serviço (Unidades Básicas de Saúde, Escolas, Secretarias de Saúde 

e atividades desenvolvidas juntamente na Assistência Social), nas atividades de 

saúde a nível primário, que se relacionem às condições de saúde bucal da população.   

Na área da Odontologia Clínica será oportunizado ao acadêmico/estagiário o 

treinamento, em serviço, das atividades de atenção individualizada em âmbito 

hospitalar e ambulatorial, bem como a participação em equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais com ênfase na promoção, prevenção e recuperação da saúde;  

O Estágio no Curso Odontologia integraliza 870 horas assim distribuídas: 270 

horas na 8ª fase, 360 horas na 9ª fase, 240 horas na 10ª fase.   
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Estágio Supervisionado em Clínica Infantil e Ortodontia, 120 horas, na 8ª fase, 

prepara o acadêmico/estagiário para: exame, diagnóstico e elaboração de plano de 

tratamento em odontopediatria; Imaginologia em odontopediatria; educação em saúde 

bucal: aplicação de métodos preventivos de saúde bucal em crianças e adolescentes; 

abordagem psicológica do paciente na clínica infantil; características das dentições 

decídua e mista; doenças periodontais na infância e adolescência; cirurgia em 

odontopediatria; Terapia pulpar em Coordenação do Curso de Odontologia; dentes 

decíduos e permanentes; traumatismo em dentes decíduos e permanentes; 

Confecções de aparelhos ortodônticos para correções das diferentes maloclusões 

dentárias.   

Estágio em Clínica Integrada I, 150 horas, na 8ª fase, prepara o 

acadêmico/estagiário para integração de conhecimentos clínicos adquiridos. 

Aplicação de raciocínio clínico para elaboração diagnóstico e de plano de tratamento 

a paciente de baixa, média e alta complexidade. Atendimento clínico integrado. 

Aplicabilidade do conceito de promoção de saúde bucal e geral dentro do 

planejamento clínico. Apresentação de Casos Clínicos.   

Estágio em Clínica Integrada II, 210 horas, na 9ª fase, se destina ao 

Planejamento restaurador multidisciplinar (Dentística, Prótese, Periodontia, 

Endodontia e Imaginologia), Plano de tratamento integrado, diagnóstico, planejamento 

e execução dos procedimentos em pacientes.   

Estágio em Unidade Básica de Saúde, 9ª fase, 150 horas, prepara o 

acadêmico/estagiário para o Planejamento restaurador multidisciplinar (Dentística, 

Prótese, Periodontia, Endodontia, e Imaginologia) voltado à Unidade Básica de Saúde. 

Plano de tratamento integrado. Diagnóstico. Planejamento. Execução dos 

procedimentos em pacientes. Atendimento ao público atendido na Unidade Básica de 

Saúde.  

Estágio em Clínica Integrada III, 10ª fase, 240 horas, se destina ao 

Planejamento restaurador multidisciplinar (Dentística, Prótese, Periodontia, 

Endodontia e Imaginologia). Plano de tratamento integrado. Diagnóstico.  

Planejamento. Execução dos procedimentos em pacientes.  

O Estágio poderá ser realizado na UNC e/ou fora dela, em instituição/empresa 

credenciada, com orientação docente e supervisão local.  
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A Coordenação de Estágio é exercida por um docente Cirurgião Dentista, 

responsável pelos componentes curriculares de Estágio Supervisionado.   

Compete ao Coordenador do estágio:  

I- Coordenar e acompanhar as atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório;  

II- Assegurar a legalidade do processo de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório;  

III- Estabelecer contato direto com os dirigentes das Instituições dispostas 

a receberem estagiários, para viabilizar assinaturas de convênios;  

IV- Fornecer ao estagiário a documentação necessária à efetivação do 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório;  

V- Identificar e divulgar as oportunidades de Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório;  

VI- Manter contato com os demais Professores / Orientadores da disciplina 

de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, visando o aprimoramento e solução 

de problemas relativos ao seu desenvolvimento.  

O Supervisor de Estágio é o profissional Graduado em Odontologia - designado 

para acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do Estágio, obedecendo à 

quantidade de 05 (cinco) estagiários por supervisor.  

Aos supervisores de estágio compete:   

I – Elaborar junto com o coordenador, e com os responsáveis pelo local 

se necessário as atividades e programação de execução dos estágios:   

II – Apresentar aos estagiários junto com o coordenador as normas e 

diretrizes gerais dos Estágios Supervisionados:  

III– Organizar a distribuição dos estagiários nos locais de estágio, juntamente 

com Coordenador do Curso;  

IV – Acompanhar o desenvolvimento do Estágio, tendo em vista a 

realização dos objetivos propostos;   

V – Planejar o estágio através da elaboração do plano de ensino da 

disciplina, adaptando‐o à realidade dos diversos campos de estágio;  

VI – Supervisionar e orientar a execução das atividades programadas para 

o campo de estágio.   

X – Avaliar o desempenho dos estagiários.  
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O acompanhamento, execução e avaliação do estagiário será de forma 

contínua e progressiva durante todo processo de estágio em prática profissional 

orientada.  

A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelos supervisores de estágio, 

de forma contínua e sistemática durante o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado. 

 

3.10.2 Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório ocorre por iniciativa do 

estudante e tem o objetivo de favorecer o processo de aprendizagem por promover o 

efetivo aprimoramento, através da prática do cotidiano profissional.  

Para que isso ocorra, deverá ser observado que a inserção do estudante nas 

atividades de estágio não obrigatório esteja articulada com o currículo do curso, sendo 

que o estudante deverá desenvolver atividades, em que a prática a ser desenvolvida 

apresente harmonia com a teoria, contemplada através dos componentes curriculares 

e matriz curricular do Curso de graduação, atendendo a legislação específica, lei no.  

11.788 de 25 de setembro de 2008.  

 

3.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC   

 

O Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Odontologia é componente 

curricular obrigatório, individual e consiste em um trabalho científico que integra 

conhecimento, métodos e metodologias de ensino, pesquisa e extensão, em que o 

acadêmico apresenta as competências e habilidades adquiridas no decorrer do Curso 

de Odontologia, constando e integralizando a Matriz Curricular.  

O TCC deverá ser desenvolvido em uma das linhas de pesquisa do Curso de 

Odontologia caracterizadas como: Atenção à Saúde; Gestão em Saúde; Educação 

Permanente; Saúde Coletiva; Implantodontia; Odontopediatria; Periodontia; 

Odontologia Estética; Endodontia; Odontologia do Trabalho, seguindo as diretrizes de 

padronização das regras exigidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e do Manual de Metodologia Cientifica da Universidade do Contestado.  
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Compete ao Professor da disciplina realizar o acompanhamento e cumprimento 

do TCC, assim definido:   

I - Orientar e acompanhar a elaboração do projeto;   

II - Promover a análise e qualificação dos projetos;   

III - Organizar arquivo atualizado de todos os projetos em andamento e 

encaminhar ao Coordenador do Curso;   

IV - Planejar/organizar a avaliação do acadêmico na disciplina;   

V - Realizar avaliação do pré-projeto de pesquisa, analisando requisitos 

básicos de uma pesquisa científica (introdução, objetivo geral, objetivos específicos, 

metodologia e referências bibliográficas);   

VI - Designar os componentes da Comissão de Avaliação do TCC, bem 

como elaborar agenda de apresentação dos trabalhos e auxiliar no envio do artigo as 

revistas científicas;   

VII - Enviar as cópias do TCC à Comissão de Avaliação com 7 (sete) dias 

úteis de antecedência e acompanhar a submissão e avaliação do artigo enviado às 

revistas científicas;   

VIII - Elaborar as atas da comissão examinadora e a declaração de artigos 

submetidos às revistas científicas;   

IX - Enviar as avaliações e a declaração de Artigo à Coordenação do Curso;  

X - Incluir o TCC no Repositório da UNC (www.unc.br/repositorio).   

XI - Cadastrar em sistema específico (eMestre - TCC UNC) cada projeto, 

constando orientador e orientando, título, palavras-chave, área/CAPES, carga horária 

do orientador, data prevista de início e fim e arquivo final do projeto em formato PDF;   

XII - Registrar em sistema específico (eMestre – TCC UNC) as datas das 

apresentações e membros participantes, bem como realizar a impressão das atas e 

fichas de avaliação;   

XIII - Registrar as notas M1 e M2 no eMestre.  

  

Ao Professor Orientador compete:   

I - Orientar efetivamente os acadêmicos na elaboração do TCC, em 

conformidade com as normas do Manual de Metodologia da UNC;   

II - Acompanhar o desempenho dos acadêmicos por meio do registro das 

atividades de orientação e frequência;   

http://www.unc.br/repositorio
http://www.unc.br/repositorio
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III - Atender os orientandos no horário estabelecido pela coordenação do 

curso;   

IV - Submeter os projetos de TCC à análise dos Comitês de Ética da UNC, 

quando o tema exigir;   

V- Realizar a verificação de possível plágio durante o processo de orientação;   

VI - Emitir a declaração de aptidão do TCC para apresentação e enviar ao 

professor da disciplina;   

VII - Participar da comissão de avaliação final do TCC;   

VIII - Orientar o encaminhamento do artigo à revista;   

IX - Verificar se na versão final do TCC, todas as recomendações propostas 

foram realizadas, como condição para registro da nota;   

X - Encaminhar as fichas de acompanhamento do orientando, 

devidamente preenchidas e assinadas para o Professor da disciplina de TCC;   

XI - Registrar em sistema específico (eMestre - TCC UNC) o cronograma 

de atividades previsto para acompanhamento de cada projeto;   

XII - Registrar em sistema específico (eMestre - TCC UNC) as orientações 

realizadas com os orientandos do projeto, explanando o assunto debatido e decisões 

tomadas quanto a evolução do projeto.  

A avaliação final da disciplina de TCC será expressa em duas notas, no 

semestre em curso:   

I - M1 - avaliação do pré-projeto pelo professor da disciplina;   

II - M2 - média da nota do TCC pela comissão de avaliação ou nota 

atribuída pelo orientador após a submissão de artigo científico em revista QUALIS 

B2 ou superior.  

Na apresentação o acadêmico terá 20 (vinte) minutos para sua exposição 

mediante a comissão de avaliação, a qual terá dez minutos para fazer a arguição e 

comentários.   

A avaliação da apresentação pública escrita/oral baseia-se nos seguintes 

critérios:   

I - Contextualização da situação problema, bem como a coerência entre 

os objetivos, a justificativa e a relevância social;   

II - Aplicação da metodologia de trabalho, verificando a coerência e 

adequação com o que foi pretendido no estudo;   
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III - Descrição e análise dos dados obtidos, de acordo com a metodologia 

proposta;   

IV - Discussão coerente e atual, dialogando com os objetivos propostos e 

os resultados obtidos e capacidade de síntese;   

V - Domínio do tema;   

VI - Linguagem técnico-científica clara e adequada;   

VII - Sequência lógica;   

VIII - Habilidade de comunicação.  

  

O acadêmico, após desenvolver o trabalho científico, poderá optar por 

apresentação oral do TCC à Comissão de Avaliação; ou Submissão e aprovação de 

Artigo para publicação em revista científica com QUALIS B2 ou superior. (Não serão 

aceitos artigos publicados em Revistas que possuam plano de publicação pago).  

  

3.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

  

As atividades complementares caracterizam-se pelo aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo estudante de odontologia, mediante estudos e práticas 

independentes, presenciais ou à distância, tais como monitorias, programas de 

iniciação científica, atividades de extensão e estudos complementares 

supervisionados.  

As Atividades Complementares têm por finalidade enriquecer o processo 

ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional, podendo ser desenvolvidas através de atividades de ensino, extensão e 

pesquisa, caracterizadas como: atividades de ensino: pela participação do acadêmico 

em cursos, monitorias, visitas técnicas, estágios supervisionados não obrigatórios e 

disciplinas que não estejam previstos em sua matriz curricular; atividades de extensão: 

pela participação do acadêmico em projetos e/ou atividades que promovam 

habilidades/competências e a interação Universidade/comunidade, construindo 

parcerias que possibilitem a troca de saberes; atividades de pesquisa: pela 

participação do acadêmico em projetos e ações que visem a produção e difusão do 

conhecimento científico.  

A carga horária destinada às Atividades Complementares deve acontecer por 

iniciativa do acadêmico ao longo do curso.   
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Somente terão validade para cômputo como Atividades Complementares, as 

atividades realizadas pelo acadêmico durante o período em que este estiver 

frequentando o referido curso de graduação.  

Compete ao acadêmico proceder o registro de suas atividades através do 

cadastro eletrônico no Sistema E-Mestre, acompanhado da documentação 

comprobatória das horas pleiteadas.  

Os prazos para registro, análise e parecer do aproveitamento das horas de 

Atividades Complementares junto ao Sistema E-Mestre serão divulgados através de 

Edital específico emitido pela Coordenação do Curso. No caso de concluinte de curso 

de graduação o aproveitamento será divulgado no máximo, até o prazo da publicação 

das notas do último semestre.  

É da competência da Coordenação do Curso de Graduação a validação das 

horas de Atividades Complementares de cada aluno, dentro dos termos fixados na 

referida Resolução.  

  

3.13 APOIO AO DISCENTE  

  

A Universidade do Contestado possui Política de Apoio Acadêmico em termos 

de atendimento de apoio ao discente, que pode ser estendido a todos aqueles que 

participam da comunidade acadêmica, com o objetivo de avaliar, acompanhar e sanar 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem, especificamente aquelas que levam 

ao impedimento da aquisição dos conhecimentos, habilidades e atitudes a serem 

desenvolvidas na formação discente.  

A UNC busca permanentemente qualificar os serviços disponíveis aos alunos 

reafirmando seu compromisso com a missão e visão da Instituição, dentre os quais 

destacam-se:   

  

3.13.3 Programa Bolsa Atleta UNC  

  

O Programa Atleta UNC, tem como finalidade incentivar e favorecer o 

desempenho esportivo dos acadêmicos regularmente matriculados nos Cursos de 

Ensino Superior da Universidade do Contestado – UNC, pelo mérito acadêmico 

desportivo.   
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3.13.4 Fundo de Apoio à Pesquisa da UNC (FAP-UNC)  

  

O FAP é o fomento próprio da UNC que visa a inserção de alunos no universo 

da pesquisa como forma de contribuir para o fomento do desenvolvimento econômico, 

cultural e social e das potencialidades regionais. As inscrições ocorrem no segundo 

semestre letivo.  

  

3.13.5 Bolsas com Recursos Externos  

  

1. Bolsa Pesquisa Art. 170 – FUNDO DE APOIO A MANUTENÇÃO E AO  

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - FUMDES. Da  

Constituição Estadual, tem por objetivo conceder bolsas de Estudo e 

Pesquisa a estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação 

por meio de recursos provenientes do FUMDES promovendo a inserção dos 

acadêmicos no universo da pesquisa. As inscrições são no 1º semestre para 

concessão no 1º e 2º semestre.  

  

2. Bolsa Pesquisa e Extensão Art. 171 C.E./FUMDES – FUNDO DE APOIO A 

MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR -  

FUMDES. Da Constituição Estadual, tem por objetivo conceder bolsas de 

Pesquisa e Extensão a estudantes matriculados em cursos presenciais de 

graduação por meio de recursos provenientes do FUMDES promovendo a 

inserção dos acadêmicos no universo da pesquisa e extensão. As inscrições 

são feitas no 1º semestre para concessão a partir do 2º semestre.  

  

3. PIBIC - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – CNPq, é um programa voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação 

do ensino superior. As inscrições ocorrem no primeiro semestre do ano.  

  

4. PIBITI- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – CNPq tem por 

objetivo estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, 
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conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e 

processos de inovação.  As inscrições ocorrem no primeiro semestre do ano.   

  

5. PIBITI – FUNTTEL - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – 

TELECOMUNICAÇÕES – CNPq. Nova modalidade de bolsa que visa 

estimular estudantes de graduação nas atividades tecnológicas, 

especialmente aquelas da área de telecomunicações e afins, aprendizagem 

de técnicas e métodos de pesquisa tecnológica e do desenvolvimento do 

pensamento científico-tecnológico e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. As 

inscrições ocorrem no segundo semestre letivo.  

  

6. PROESDE - Este programa foi elaborado em conjunto da Secretaria de 

Estado da Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, das 

Instituições de Ensino Superior e das SDRs que integram o programa. 

Consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

voltadas para o desenvolvimento socioeconômico das áreas de abrangência 

das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional- SDRs. 

Compreende um Curso de Extensão para o Desenvolvimento Regional, 

gratuito; ensino de Graduação em cursos existentes considerados 

estratégicos para o desenvolvimento regional, gratuidade parcial (70%) e 

participação em Programas de Pesquisa e Extensão voltados para o 

desenvolvimento regional.  

  

7. PIBID: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) foi 

criado com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar estudantes de 

licenciatura plena das instituições federais e estaduais de educação superior. 

Tem como objetivo a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas 

à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições 

públicas de educação superior. Assim como a inserção dos licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação, o que promove a 

integração entre educação superior e educação básica.  
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3.13.6 Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos da Universidade 

do Contestado – PAPEC/UNC  

  

O Programa de Apoio para Participação em Eventos Científicos da 

Universidade do Contestado – PAPEC/UNC instituído e regulamentado por meio da 

Resolução Interna tem por objetivos:   

I - Proporcionar apoio à participação em eventos científicos aos docentes 

e discentes;  

II - Estimular pesquisadores produtivos a disseminar o conhecimento 

produzido na UNC em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais;  

III - Qualificar a pesquisa desenvolvida na Universidade do Contestado-

UNC.  

O Programa de Apoio concederá auxílio anual para participação em Eventos 

Científicos aos discentes da instituição, mediante comprovação de aceite de trabalho 

no evento.  

O apoio financeiro se dará em caráter de ressarcimento, mediante a 

apresentação dos comprovantes de despesas financiáveis (recibos de táxi, notas 

fiscais de passagens aéreas, passagens de ônibus, alimentação, estadia, 

comprovante de pagamento da inscrição do evento), além da efetiva apresentação no 

evento por meio de fotografia da apresentação pôster/oral.  

  

3.13.7 Organização Estudantil  

  

A representação estudantil, no âmbito da Universidade do Contestado, a partir 

da unificação das mantenedoras dar-se-á através do Diretório Central dos Estudantes 

– DCE, com atuação na sede da Reitoria, conforme estabelecido no Regimento da 

UNC, Artigo 58.  

Como forma de fortalecer a participação e ampliar o comprometimento de todos 

os segmentos na definição das metas e dos planos dos cursos em que atuam, foi 

incentivada a representação estudantil nas reuniões dos colegiados de cursos de 

graduação e pós-graduação e no conselho universitário.  
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3.14 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM  

  

O curso de graduação em Odontologia deverá desenvolver instrumentos 

próprios, ao longo do curso, para avaliar a estrutura, os processos e os resultados da 

aprendizagem, em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) e com a dinâmica da matriz curricular.  

O processo de avaliação de ensino-aprendizagem terá caráter formativo, como 

processo contínuo tendo em vista o desenvolvimento de habilidades e competências 

que expressam a aprendizagem do aluno.  

As avaliações dos estudantes priorizarão as competências desenvolvidas, 

tendo como referência as Diretrizes Curriculares, e deverão incluir a avaliação e o uso 

sensato e habitual, pelo estudante, da comunicação, do conhecimento, das 

habilidades técnicas, do raciocínio clínico, das emoções, dos valores e das reflexões 

na prática diária, visando o benefício dos indivíduos e da comunidade em que atua e 

aquela estabelecida pelo professor em seu plano de ensino e Projeto Pedagógico de 

Curso.  

O sistema de avaliação incluirá a autoavaliação do estudante, como estímulo 

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

habilidade de aprender a aprender.  

A verificação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é feita de forma 

progressiva e/ou cumulativa, mediante instrumentos avaliativos que se constituem em 

um conjunto de práticas que utilizam diferentes métodos avaliativos.    

A avaliação é semestral composta de duas médias parciais: M1 e M2 para fins 

de inserção no sistema e- mestre da UNC. Para compor a M1 e M2 todas as avaliações 

são possíveis, dentre as quais, as tradicionais provas, poderão ser realizadas sob a 

forma de prova on-line (avaliação formativa no AVA), prova escrita presencial, prova 

oral, e as metodologias alternativas de avaliação como observação, auto avaliação, 

relatório, seminários, portfólio, mapa conceitual, Simulados, trabalhos em grupo, 

Técnicas artísticas, entre outras, desde que o professor, considere que atende 

objetivos e resultados pretendidos face o conteúdo estudado, sem prejuízo de 

eventual deliberação de cada Colegiado.   
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As avaliações poderão ser realizadas nos laboratórios vinculadas aos cursos, 

em salas de aula, em ambientes coletivos de aprendizagem, e no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA (software), que disponibiliza ferramentas ou interfaces para 

promover a comunicação que pode ser síncronas ou assíncronas. As Síncronas 

promovem a comunicação entre aluno e professor em tempo real, como chat, fóruns, 

tarefas, wiki, lição e questionários permitindo o acompanhamento e avaliação de 

aprendizagem, pautado na interatividade que ocorre a partir da troca de mensagens 

postadas no AVA, estratégias estas que potencializam a avaliação considerando a 

interação do professor-estudante, tutor-estudante e professor-tutor. As ferramentas 

assíncronas possibilitam a comunicação em momentos distintos, possibilitando ao 

aluno uma reflexão do que escrever, permitindo o registro de informações para que 

possam ser analisadas posteriormente  

A avaliação final do rendimento escolar dos alunos de graduação é verificada 

ao final de cada período letivo, individualmente e por disciplina, abrangendo os 

aspectos da assiduidade (presença igual ou superior a 75%) e aproveitamento (nota 

final igual ou superior a 6.0), ambos eliminatórios por si mesmos.  

A nota final da disciplina corresponde à média aritmética simples das duas 

médias parciais (M1 e M2), expressa por notas graduadas de zero (0,0) a dez (10) não 

podendo ser fracionadas aquém ou além de 0,5 (zero virgula cinco).  

O Sistema Acadêmico arredonda automaticamente as médias, conforme segue: 

I. parte decimal igual ou menor que 0,24 (zero vírgula vinte e quatro) arredondar para 

o inteiro menor; II. parte decimal igual ou superior a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) 

arredondar para o meio acima; III. parte decimal igual ou menor que 0,74 (zero vírgula 

setenta e quatro) arredondar para o meio menor; e IV. parte decimal igual ou superior 

a 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) arredondar para o inteiro acima.  

Todo conteúdo que for requerido na prova deve ter sido, obrigatoriamente, 

ministrado em sala de aula e deve estar previsto no Plano de Ensino da disciplina.  

O professor poderá ainda realizar provas com conteúdo de semestres 

anteriores, desde que comunicado aos alunos, em razão do processo de 

ensinoaprendizagem ser cumulativo.  

É obrigatória a divulgação pelo professor dos resultados de cada avaliação de 

aprendizagem no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a realização dos mesmos.  
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Para fins de equalização de conhecimento, conforme decisão do colegiado do 

curso é realizada avaliação cumulativa (AC), que é composta por todo o conteúdo do 

semestre no limite de 40 itens. Na mesma sistemática são elaborados provas de  

formação geral e  de conhecimento específico, nos mesmos moldes da prova do  

ENADE. Essa modelagem permite comparar o desempenho dos alunos da UNC em 

relação aos estudantes brasileiros do respectivo curso. Com essa escala de referência 

é possível à investigação do progresso desses alunos durante os diferentes períodos 

da graduação, servindo de instrumento para diagnósticos acadêmicos que possam 

servir de base para futuras tomadas de decisões.  

 

3.15 AVALIAÇÃO DO CURSO   

  

O Curso de Odontologia da UNC passa por duas avaliações: a avaliação 

interna, realizada pela comissão própria de avaliação - CPA (autoavaliação); e 

avaliação externa – realizada pelos órgãos reguladores externos.  

  

3.15.1 Avaliação Interna do Curso  

  

A autoavaliação institucional tem como objetivos produzir conhecimentos, refletir 

sobre as atividades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus 

problemas, aperfeiçoar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os 

diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a 

comunidade, além de prestar contas à sociedade.  

O Projeto Pedagógico do Curso está organizado de forma evidenciar o seu 

planejamento, desenvolvimento do processo de aprendizagem, sistemática de 

avaliação visando ser instrumento hábil para a autoavaliação institucional.  

O processo interno de avaliação da qualidade do curso visa uma cultura 

institucional incorporada e internalizada por todos os professores, alunos, 

técnicoadministrativos e gestores visando a verificação e o aperfeiçoamento da 

qualidade acadêmica e dos processos de gestão.  

Desta  plataforma possibilita avaliar os aspectos qualitativos e quantitativos em 

termos de dedicação à docência, eficiência do ensino e da gestão, produção 
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acadêmica, projetos e programas de pesquisa e extensão, instalações e 

equipamentos.  

Após ser identificado pela CPA os principais problemas relativos ao Projeto 

Pedagógico, qualificação e produção docente, desempenho discente e as condições 

de laboratórios, salas de aula, biblioteca, equipamentos, etc, estes são socializados 

com toda a comunidade acadêmica no sentido do que precisa ser priorizado para 

superar as fragilidades identificadas.   

O resultado da Avaliação Institucional desenvolvida em duas etapas: I) 

Avaliação Interna que compreende a Autoavaliação Institucional conduzida pela CPA; 

e, II) Avaliação Externa que compreende a Avaliação Institucional, Avaliação dos 

Cursos de Graduação; e ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), 

após apresentada Colegiado, NDE, Coordenação e Direção , voltara a constituir a 

próxima coleta de dados interna da CPA com a finalidade de averiguar se foi 

solucionada a situação apresentada.    

Cabe a Coordenação e NDE aplicarem as ferramentas e metodologias para 

avaliar o desempenho do curso, tais como: Avaliação por indicadores apresentados 

pela CPA possibilitando a visualização das inter-relações dos resultados em relação 

ao processo ensino aprendizagem do curso. Avaliação por metas e objetivos do curso 

frente aos resultados apresentados pela CPA para tomada de decisão sobre os pontos 

que precisam ser melhorados e aqueles que já estão resultando em números 

satisfatórios. A autoavaliação efetivada pelo próprio professor sobre o seu 

desempenho em sala de aula. Avaliação 360 graus – com o objetivo de apresentar 

uma visão geral sobre o desempenho de cada um dos professores, que compõe o 

colegiado de curso. Registro do resultado da avaliação e apresentação a CPA para 

fins de incorporação as avaliações institucionais da CPA.  

A articulação com a CPA propiciará a base da pesquisa de campo com a 

elaboração das questões para docentes, discentes, coordenadores de curso, 

técnicoadministrativos e representantes da sociedade civil visando avaliar o resultado 

e eficácia das ações educativas da universidade, interna e externamente, cujo 

resultado, avaliado e planejado, poderá ser utilizado como ferramenta de gestão e 

evidenciar a relevância científica e social das atividades e serviços educativos, de se 

caracterizar como prestação de contas à comunidade.   
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3.15.2 Avaliação Externa do Curso  

  

Os procedimentos de avaliação externa a que se submete o Curso de 

Odontologia são:  

a) Avaliação de curso: realizado pelo órgão regulador competente;  

b) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE: o qual avalia o 

rendimento dos alunos em relação aos conteúdos programáticos dos cursos 

em que estão matriculados, condição indispensável para a emissão do 

histórico escolar.  

c) Conceito Preliminar do Curso – CPC: indicador prévio da situação dos cursos 

de graduação no país. É composto por diferentes variáveis, que traduzem 

resultados da avaliação de desempenho de estudantes, infraestrutura e 

instalações, recursos didático-pedagógicos e corpo docente. As variáveis 

utilizadas em sua composição são retiradas do ENADE, incluindo o Indicador 

de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e o 

questionário socioeconômico.  

  

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é componente 

curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo o registro de participação 

condição indispensável para a emissão do histórico escolar, independentemente do 

estudante ter sido selecionado ou não no processo de amostragem do INEP.  

  

3.16 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICs  

  

A área de TICs da Instituição conta com recursos didáticos constituídos por 

diferentes mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, tais como: ambientes 

virtuais e suas ferramentas; redes sociais e suas ferramentas; fóruns eletrônicos; 

blogs; chats; tecnologias de telefonia; teleconferências; videoconferências; rádio; 

programas específicos de computadores (softwares); objetos de aprendizagem; 

conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais ou em suportes eletrônicos.  

A Universidade do Contestado investe constantemente em Tecnologia de 

Informação e Comunicação TICs, que são utilizadas pelos professores, acadêmicos, 

equipe técnica e administrativa, visando viabilizar o trabalho do corpo docente, 

auxiliando no processo de ensino – aprendizagem e abrindo canais de comunicação.   
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Para tanto, a UNC possui a Plataforma de Gerenciamento Acadêmico, 

denominado E-Mestre, que consiste em um sistema modularizado para atender às 

necessidades específicas da Universidade do Contestado.   

O E-Mestre possui os seguintes módulos:  Secretaria Acadêmica Digital; 

Financeiro; Compras; Central do Aluno; Central do Professor; Central do Coordenador; 

Planejamento Estratégico dos cursos; Reserva de Laboratórios; Inscrições de Eventos 

Institucionais; Vestibular Digital; Gestão de TCC / Projetos, com destaque para os 

seguintes itens.  

A Central do Aluno foi desenvolvida para trazer todas as informações 

pertinentes a vida acadêmica do aluno enquanto possuir vínculo com a Universidade. 

Entre as informações e funcionalidades, estão: consulta de cronogramas, conteúdos 

ministrados nas aulas, grade curricular, horários de aulas, planos de ensino, 

frequência, notas, situação financeira, impressão de boletos e consulta de parcelas e 

matrícula online, sistema de mensagens para troca de mensagens entre alunos e 

professores e envio de atividades das disciplinas. Além de acessar ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – AVA, o qual disponibiliza mural de recados, fóruns e chats para 

aulas e atividades a distância.  

A partir do módulo da Central do Professor é possível o docente gerenciar as 

médias, frequências, conteúdo ministrado, finalização e impressão dos diários de 

classe, postar planos de ensino, além de enviar e receber atividades dos seus alunos 

e trocar mensagens com os mesmos. A partir dos relatórios o professor consegue 

acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos a cada nota/avaliação lançada a 

partir da central, visualizando a partir de gráficos demonstrativos de desempenho. A 

Central do Professor é também um meio eficiente de comunicação com o 

administrativo interno da Universidade, onde se pode acessar as avaliações 

institucionais e do professor, bem como reservar laboratórios e material de apoio.  

A Central do Coordenador foi disponibilizada para que os coordenadores do 

curso possam facilmente entrar em contato com seus professores e alunos, além de 

trazer uma série de relatórios gerenciais para acompanhar a vida acadêmica e 

financeira dos discentes do seu curso. Funcionalidades como lançamento do 

planejamento estratégico e o recebimento e acompanhamento das atividades 

complementares também estão disponíveis neste módulo.  
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O Planejamento Estratégico dos Cursos possui por objetivo a gestão e 

acompanhamento das metas internas do colegiado e setores administrativos, onde a 

gestão acadêmica dos cursos acontece através de indicadores da instituição, tais 

como, número de projetos, pesquisas, artigos por período letivo.  

A Reserva de Laboratórios auxilia os professores em alocar recursos físicos 

e salas práticas conforme seu cronograma de aula, evitando perdas de calendário por 

indisponibilidade de recursos.  

O módulo de Inscrições de Eventos Institucionais é utilizado para gerenciar 

eventos de extensão da instituição, através da inscrição dos interessados nos eventos, 

com controle de presença e emissão de certificados e declarações automatizadas.  

O Vestibular Digital foi uma proposta da instituição em 2019/2 de digitalizar o 

processo de ingresso, onde o candidato ao realizar o seu cadastro, anexa uma “selfie” 

e outros dados que servem como validadores das informações. Essa foto é utilizado 

como comparativo para início da prova digital, aumentando a segurança da instituição 

no processo eletrônico. Esse sistema permitiu também a matrícula automatizada 

através de aceite digital do contrato de prestação de serviço acadêmico.  

O módulo de TCC / Projetos tem por objetivo, gerenciar as interações entre 

orientador e orientando, de forma a garantir a ambas as partes as tarefas e 

cronogramas envolvidos no projeto. Para a instituição serve como instrumento 

avaliativo de qualidade do ensino, visto que tanto o orientador como orientando dão 

notas a cada interação realizada entre os mesmos.  

Além do Sistema Acadêmico E-mestre, o aluno ainda dispõe do Portal do 

Egresso, Biblioteca, Portal de Periódicos, Ouvidorias e Videoconferência  

O Portal do Egresso visa manter o relacionamento com o egresso da 

instituição apresentando oportunidades de complementação de formação e emprego.  

A Biblioteca Virtual é outro recurso oferecido pela universidade em termos de 

TIC que reflete nos cursos proporcionando acesso à informação e cultura mesmo de 

casa, mediante login e senha dos docentes e discentes. Possibilita consulta do acervo, 

renovação de empréstimos, reservas de acervo, periódicos online, normalização de 

trabalhos acadêmicos, base de dados, regulamento, horários de funcionamento das 

bibliotecas e contatos.  

O Portal de Periódicos oportuniza acesso aos periódicos da CAPES e de 

revistas nacionais e internacionais conveniadas.  

http://plutao.mfa.unc.br:8585/sabio/
http://plutao.mfa.unc.br:8585/sabio/


62  

  

A UNC possui canal de Ouvidoria com sistema próprio que garante sigilo e 

anonimato das comunicações. O Comitê de Ética em Pesquisa e a Comissão de Ética 

no Uso de Animais em Pesquisa possuem ouvidorias próprias.  

A UNC possui equipamento de videoconferência em todos seus campi 

possibilitando integração da IES.  

Outro exemplo de investimento da instituição é a existência de projetores em 

todas as salas de aulas.  

As disciplinas ministradas na modalidade a distância dispõem de ambiente 

virtual de aprendizagem AVA com os recursos tecnológicos necessários para 

comunicação síncrona e assíncrona entre tutores e alunos, alunos e tutores e alunos 

e alunos.  

Essa comunicação é realizada através de uma integração entre os conteúdos 

educacionais da instituição, com os ambientes virtuais de aprendizagem do Google, 

denominado Classroom. Essa integração é totalmente automatizada, garantindo que 

as informações acadêmicas do aluno estejam sempre atualizadas conforme o 

andamento dos seus estudos.  

A Universidade proporciona internet com sinal de qualidade, a qual permite o 

alcance às bases de dados e periódicos viabilizando maior acesso à informação com 

internet gratuitamente.  

Atualmente o foco dos investimentos em TICs está na automação e 

acompanhamento de processos, de forma a agilizar e simplificar a interação entre 

aluno e instituição.  
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4 INFRAESTRUTURA  

  

4.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL  

  

Os espaços destinados a professores tempo integral, estão equipados cada um 

segundo a sua finalidade e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária segundo as ações 

propostas.   

  

4.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS  

  

A coordenação do curso possuí sala própria para atendimento aos docentes e 

discentes, bem como para realização de trabalhos administrativos e acadêmicos. É 

um espaço adequadamente equipado, atendendo as necessidades institucionais onde 

permite o atendimento individual ou em grupo, dispondo de equipamento tecnológico 

para a realização do seu trabalho.  

  

4.3 SALA DE PROFESSORES  

  

A sala destinada ao uso por professores, também destinada a reuniões e 

realização de orientações está equipada com computadores conectados à internet e 

atende aos requisitos de dimensão, mobiliário, iluminação, limpeza, ventilação e 

comodidade necessária ao número de professores que partilham o ambiente, nos 

locais de oferta do curso.  

  

4.4 SALAS DE AULA  

  

As salas de aula disponíveis para o curso atendem aos requisitos de dimensão, 

mobiliário, iluminação, limpeza, ventilação e comodidade necessária ao número de 

alunos que partilham o ambiente, nos locais de oferta do curso. São salas de aula 

equipadas com projetor multimídia, tela branca para projeção, quadros branco e verde, 

cadeiras estofadas e carteiras ergonômicas, permitindo melhor comodidade para 
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atender turmas de, no máximo, 45 alunos. Todas as salas contam com sistema 

wireless  

  

4.5 LABORATÓRIOS DE ENSINO 

 

O Curso de Odontologia conta com Laboratórios de ensino presenciais e 

virtuais para a área de saúde odontológica como de Anatomia, Biologia, Fisiologia, 

Bioquímica, Histologia, Microbiologia e Biotério para contemplar atividades 

práticas.   

 

4.6 LABORATÓRIO DE HABILIDADES ODONTOLOGICAS   

            

A Pré-Clínica objetiva possibilitar aos discentes dos cursos da área de saúde 

desenvolver habilidades necessárias para realização de práticas e exames clínicos, 

de forma segura. Com os manequins odontológicos simulador de pacientes os 

acadêmicos desenvolvem mais rapidamente sua destreza manual, pois o manequim 

simulador reproduz a anatomia dos dentes. As peças de mão e instrumentos 

substituem os usados pelos alunos dentistas na remoção de caries, preparação de 

cavidades e preparação para próteses.  

 Os acadêmicos que frequentam o laboratório de simuladores têm aulas nas 

disciplinas de dentística, periodontia, prótese, endodontia entre outras. Visa as 

seguintes aplicações: Exercícios de destreza manual com avaliação simultânea. 

Prática de visão indireta com espelho. Exercícios de dentística. Preparação para 

próteses. Diagnóstico e planejamento de tratamento em pacientes.  

Periodontia e implantodontia.  

  Em fase de implantação.  

  

4.7 CLÍNICA DE ODONTOLOGIA  

   

 As clínicas odontológicas atendem a todas as disciplinas específicas do curso, se 

constituindo em um dos principais cenários de prática para os estágios obrigatórios. 

As clínicas odontológicas com um total de 30 equipamentos completos que serão 

instalados para o atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  As 
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Normas e Regulamentos específicos estarão disponíveis para professores, 

acadêmicos e funcionários em todos os ambientes, após a implantação total.  

Em fase de implantação.  

  

 4.8.  SETOR DE RADIOLOGIA EM PARCERIA  

  

Os Cursos de saúde da UNC estão estruturados em parceria com as Prefeituras 

Municipais de Mafra e Rio Negro e Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, 

que são referência para os profissionais da rede pública. Para realização de exames 

radiográficos requisitados pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde. As 

radiografias solicitadas pelos profissionais serão realizadas, laudadas e é feita a 

contrarreferência. Para realização de atividades de estágio obrigatório nas Unidades 

Básicas de Saúde dos municípios sob a supervisão direta dos cirurgiões-dentistas da 

rede e supervisão indireta de docentes do Curso de Odontologia.   

  

4.9 LABORATÓRIO DE PREPARO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO  

 

Serão instaladas Pias com torneiras automáticas com sensor. Lavadora 

ultrassônica. Seladoras. Em fase de implantação.  

  

4.10 CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO  

 

Estão instaladas Pias com torneiras automáticas com sensor. 02 Autoclaves 

e 02 estufas de esterilização.   

  

4.11 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

  

A UNC disponibiliza laboratórios de informática e salas de aula com acesso a 

internet de qualidade, servidores próprios e sistema Wi-fi nas áreas internas e externas 

da Instituição, proporcionando acesso fácil à rede para alunos, professores e 

funcionários  
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4.12 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

  

As pesquisas clínicas e experimentais envolvendo seres humanos e animais da 

UNC são regulamentadas, avaliadas e acompanhadas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UNC e pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNC, 

seguindo as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas 

envolvendo seres humanos, animais domésticos e silvestres.  

Todo o professor ou pesquisador, no âmbito da UNC, que utiliza animais em 

projetos de pesquisa e/ou aulas práticas, submete seus projetos, antes da execução, 

ao CEUA. A CEUA não tem por princípio a inibição do uso de animais, mas promover 

o uso racional deste recurso, buscando sempre o refinamento de técnicas e a 

substituição de modelos, que permitam a redução no uso de animais. A finalidade 

desta conduta é promover a constante melhora na eficiência do uso de animais seja 

na pesquisa como no ensino. A CEUA possui seus membros nomeados por Portaria 

UNC.  

O CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel 

da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da 

comunidade. Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o 

reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. Todos os projetos são 

encaminhados exclusivamente para Plataforma Brasil, em conformidade com a 

Resolução CNS 466/2012.   

O CEP/UNC e a CEUA/UNC possuem registro e certificado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde e pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, respectivamente.   

Semestralmente o Comitê de Ética realiza capacitações sobre Ética na 

Pesquisa e Preenchimento/Envio de Projetos para Avaliação (Plataforma Brasil) para 

docentes e discentes.   

  

4.13 SERVIÇO DE BIBLIOTECAS   

  

A Biblioteca é suporte fundamental para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade do Contestado (UNC), fornecendo o 
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material bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e 

técnicoadministrativo, quanto para a comunidade externa, desenvolvendo nos 

usuários o hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, bem como, enriquecimento 

das experiências pessoais e culturais.  

O controle bibliográfico está informatizado, utilizando atualmente o Sistema 

PERGAMUM, e está conectado à Rede Corporativa da Instituição, abrangendo os 

principais procedimentos do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNC (SIB/UNC): 

aquisição; catalogação; empréstimo; devolução; reserva e pesquisa ao acervo.  

Os Polos EaD também possuem bibliotecas setoriais, disponibilizando acervo 

referente aos Cursos de Educação a Distância oferecidos pela instituição.   

A Biblioteca dispõe dos seguintes recursos: livros e periódicos; teses, 

dissertações e monografias; catálogos; obras de referência (enciclopédias, dicionários 

e Atlas...); CD-ROM; material online (periódicos, Sistema EBSCO, Revista dos  

Tribunais online, livros, e-books (“Minha Biblioteca”).   

  

4.13.1 Estrutura Física e Organizacional da Biblioteca  

  

O espaço físico destinado às bibliotecas da UNC atende a uma estrutura 

eficiente tanto para a área destinada ao acervo quanto para a área destinada ao 

usuário. Neste último espaço, os ambientes possuem boa iluminação, são arejados e 

disponibilizam mobiliários adequados e computadores para acesso à internet, para 

realização de pesquisas e estudos, individual e em grupos. O acesso aos prédios e 

aos acervos atende perfeitamente aos portadores de necessidades especiais.  

  

4.13.2 Descrição da Política de Expansão do Acervo  

  

A política de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Universitária da 

Universidade do Contestado tem como objetivo geral definir e implementar critérios 

para  implementar  suas coleções de objetos informacionais. Os objetivos específicos 

são:  

− Estabelecer normas para seleção e aquisição de material informacional;  

− Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos 

do conhecimento;   
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− Disciplinar o processo de seleção, tanto em quantidade como em qualidade, 

de acordo com as características dos cursos oferecidos pela instituição;   

− Atualizar permanentemente o acervo, permitindo o seu crescimento e o seu 

equilíbrio nas áreas de atuação da instituição;   

− Direcionar o uso racional dos recursos financeiros;   

− Determinar critérios para duplicação de títulos;  

− Estabelecer prioridades de aquisição;   

− Estabelecer formas de intercâmbio de publicações;   

− Traçar diretrizes para a avaliação das coleções;  

− Traçar diretrizes para o desbaste da coleção.   

  

4.13.3 Descrição das Formas de Acesso ao Acervo  

  

O empréstimo dos materiais registrados nas bibliotecas da UNC, pode ser 

realizado por alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela 

universidade e da educação básica, professores e colaboradores da instituição. Os 

mesmos têm acesso ao empréstimo de materiais pertencentes a todas as bibliotecas 

da UNC.   

Os materiais emprestados podem ser renovados diretamente no balcão de  

empréstimo  ou  via  internet  por  meio  do  “Meu  Pergamum”  

(https://pergamum.unc.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.php) 

onde o usuário realiza o login e tem possibilidade de renovar seus materiais sem a 

necessidade de vir a biblioteca (a renovação de qualquer material é permitida desde 

que o mesmo não possua nenhuma reserva).  

A consulta ao catálogo das bibliotecas da UNC, inclusive aos e-books da 

biblioteca digital “Minha Biblioteca”, pode ser realizada diretamente nos terminais de 

consulta no recinto das bibliotecas ou de qualquer local que possua acesso à internet 

por meio do link: <https://pergamum.unc.br/pergamum/biblioteca/>.  

São oferecidos os seguintes serviços de acesso ao acervo: atendimento via 

telefone (renovações, consultas e informações gerais); Empréstimo domiciliar; 

Empréstimos entre Bibliotecas (UNC e Bibliotecas associadas a ACAFE); Renovação 

e Reservas in loco e online; Serviço de Orientação ao Usuário (Referência); COMUT 
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(Comutação Bibliográfica); Treinamento para Utilização de Bases de Dados. É 

permitido o livre acesso dos usuários às estantes do acervo.  

  

4.13.4 Regulamento  

  

As normas de uso e empréstimo das bibliotecas que compõem o Sistema 

Integrado de Bibliotecas da Universidade do Contestado (SIB/UNC) – são 

disciplinadas por Regulamento Geral aprovado pelo Conselho Universitário da UNC.  

  

4.13.5 Acervo Bibliográfico Disponível nos Campi  

  

Os seis campi contam com um acervo físico permanente para atendimento aos 

acadêmicos matriculados nos cursos oferecidos.  

As compras de livros são realizadas no início de cada semestre a partir da 

análise e seleção da literatura básica ou complementar referenciada no Plano de 

Ensino de cada professor. Com essa estratégia, tem sido possível atender aos 

interesses da comunidade acadêmica.  

  

4.13.5.1 Descrição do acervo bibliográfico  

  

O acervo da Biblioteca Universitária da UNC é constituído por livros, periódicos, 

monografias, dissertações, teses, mapas, CDs, DVDs, bases de dados, e-books entre 

outros.   

O acervo físico da UNC conta hoje com mais de 100 mil títulos e 

aproximadamente 212 mil exemplares. Semestralmente a Biblioteca Universitária 

investe na aquisição de material bibliográfico para melhorar o acervo oferecido à 

comunidade acadêmica.  

Com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade acadêmica da UNC ao 

conteúdo científico de forma rápida e fácil, a biblioteca proporciona acesso à “Minha  

Biblioteca”, Base de dados EBSCO e Revista dos Tribunais online. A “Minha 

Biblioteca” disponibiliza acesso online a e-book de todas as áreas do conhecimento, 

enquanto a base de dados EBSCO disponibiliza conteúdo de texto completo de 

revistas acadêmicas, revisadas por pares e acesso aos principais índices de assunto 
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e a Revista dos Tribunais online que oferece de forma inter-relacionada ferramentas 

de pesquisa jurídica, tais como: conteúdo doutrinário, legislação, julgados dos 

Tribunais, acórdãos e revistas relacionadas as diferentes áreas do direito.  

  

4.13.6 Biblioteca Digital   

  

Com a evidência da necessidade de conteúdos digitais diversificados, que 

atendam a comunidade universitária de forma abrangente, a UNC oferece acesso a  

“Minha Biblioteca”, Base de dados EBSCO e Revista dos Tribunais online.  

O ingresso online a “Minha Biblioteca” que reúne um acervo completo de livros 

digitais (livros técnicos, científicos e profissionais), de qualidade reconhecida 

nacionalmente de diversas áreas do conhecimento, disponibilizados em uma 

plataforma prática, intuitiva e com diversas ferramentas inclusas podendo ser 

acessada em qualquer dispositivo conectado à internet. As principais funcionalidades 

da biblioteca digital são: busca dinâmica; realces e anotações, marcadores de página 

e acessibilidade. A “Minha Biblioteca” da UNC pode ser acessada por meio do login e 

senha utilizados para empréstimos e renovações do acervo físico da biblioteca no site 

de consulta geral da biblioteca <https://pergamum.unc.br/pergamum/biblioteca/> ou 

diretamente no link: <https://pergamum.unc.br:8443 bibliotecadigital/login.html>. O 

acervo de e-books conta com mais de 10.500 (dez mil e quinhentos) livros 

contemplando as diversas áreas de conhecimento.   

A base de dados EBSCO disponibiliza conteúdo de texto completo de revistas 

científicas nacionais e internacionais, revisadas por pares e acesso aos principais 

índices de assunto, o acesso é realizado por meio de login e senha do E-Mestre no 

link: <https://emestre.unc.br/login_ebsco/index.php>. Algumas das funcionalidades da 

EBSCO são: capacidade de alavancar vocabulários controlados para índices de 

assuntos-chave; interface de pesquisa intuitiva, com várias camadas com recursos de 

pesquisa básicos e avançados; capacidade de exibir informações como 

disponibilidade, localização, links para texto completo, mensagens personalizadas 

específicas de recursos, etc.; opções de pasta para salvar e gerenciar pesquisas e 

resultados em sessões; limitadores e expansores projetados para restringir os 

resultados da pesquisa e levar os usuários ao melhor recurso disponível com base no 
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formato, localização, disponibilidade dentro da biblioteca e outros critérios; opções de 

formato de impressão, e-mail, salvar, exportar e citar entre outros.  

Em relação ao Portal de Periódicos da Capes, está disponível à comunidade 

acadêmica a pesquisa a três bases de dados: Science Direct, Scopus e ASTM, as 

quais podem ser acessadas apenas nos Campi da UNC. Também são disponibilizados 

periódicos online diretamente na consulta ao acervo, os quais estão disponíveis em 

diversas bases de dados nacionais e internacionais.   

  

4.14 ACESSIBILIDADE   

 

Para facilitar o acesso aos portadores de necessidades especiais, a maioria dos 

blocos da Universidade edificados nos Campi da universidade possuem rampas de 

acesso, além de sanitários masculinos e femininos equipados que favorecem a 

acessibilidade física aos acadêmicos e docentes com necessidades educacionais 

especiais.  

Quanto ao estacionamento, existem vagas reservadas e exclusivas, em caráter 

permanente e bem sinalizadas, bem como rampas de acesso em todas as calçadas 

que dão acesso aos prédios e demais logradouros dos campi.  

Nos blocos onde não existe acesso aos pavimentos superiores por rampas, são 

disponibilizadas salas de aula no andar térreo, havendo remanejamento de turmas e 

de horários de acordo com as necessidades do momento e de atendimento aos 

docentes e discentes.   

 

4.14.1 Inclusão – Tecnologias Assistivas  

 

As Tecnologias Assistivas por meio de Softwares assistivos permitem minimizar 

barreias na relação das pessoas com o uso das tecnologias. Sua principal finalidade 

é tornar possível o acesso e interação a equipamentos eletrônicos e a internet. Outro 

ponto forte dos softwares assistivos diz respeito à promoção da inclusão, sendo assim, 

por meio destes é possível que pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

realize toda e qualquer atividade que pessoas sem deficiência realizam por meio de 

computadores/tabletes/smartphones.  

Pensando nisso, a Universidade do Contestado disponibiliza em seu site o Link 

Acessibilidade, visando oferecer acesso a um número significativo de alunos e 
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interessados às plataformas de inclusão social, ampliando a sua comunicação e 

mobilidade, permitindo assim aprendizagens e acesso aos nossos serviços com o 

mínimo de barreiras possíveis.  

HeadMouse – Software permite que pessoas com paralisia cerebral, 

tetraplegia, amputados, ou outras impossibilidades de utilizar as mãos e os braços 

utilizarem computadores. Para tal é preciso ter uma webcam instalada e um teclado 

virtual. A pessoa pode utilizar o computador controlando com a cabeça, olhos e boca. 

O software é disponibilizado gratuitamente pelo grupo Robótica da Universidade de 

LIeida através do link: http://robotica.udl.cat/headmouse.htm  

Teclado Virtual VirtualKeyboard – Também desenvolvido pelo Robótica da 

Universidade de LIeida esse teclado virtual reúne todas as funcionalidades do teclado 

físico. Além disso, facilita a digitação, pois, enquanto o usuário digita o teclado trás 

sugestões de palavras permitindo reduzir o tempo de digitação. O usuário pode baixar 

o software gratuitamente diretamente do site dos desenvolvedores através do link:  

http://robotica.udl.cat/virtualkeyboard.htm  

Teclado Virtual Mousekey – Possui teclas de letras e sílabas para você digitar. 

O diferencial do Mousekey em relação a outros teclados virtuais é que o usuário pode 

digitar textos sem o uso de editores de textos, podendo ser salvo e visualizado nesses 

editores de textos, além disso, ao entorno de cada consoante você encontra sua 

família silábica. Ao entorno das vogais você encontra as encontra acentuadas, isso 

permiti uma melhor experiência para o usuário. O software foi desenvolvido por  

Claudio Luciano Dusik da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem tiver 

interesse  pode  baixar  o  software  gratuitamente  através 

 do link:http://www.ufrgs.br/niee/mousekey.php  

Leitor de Tela NVDA – O NVDA permite que pessoas com deficiência visual 

utilizem computador. O software orienta o usuário por meio de leitura em voz 

personalizada. Para compreender melhor o funcionamentodo NVDA acesso o link: 

http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7. Se tiver interesse em 

baixar o software o mesmo é distribuído gratuitamente através do site dos 

desenvolvedores pelo link: 

http://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2015.3/nvda_2015.3.exe.  

Lupa – Pessoas com acuidade visual reduzida, ou qualquer alteração na visão 

que necessite de textos ampliados pode utilizar lupas virtuais para visualizar imagens 

http://robotica.udl.cat/headmouse.htm
http://robotica.udl.cat/headmouse.htm
http://robotica.udl.cat/virtualkeyboard.htm
http://robotica.udl.cat/virtualkeyboard.htm
http://www.ufrgs.br/niee/mousekey.php
http://www.ufrgs.br/niee/mousekey.php
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7
http://www.acessibilidadelegal.com/33-manual-nvda.php#p7
http://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2015.3/nvda_2015.3.exe
http://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2015.3/nvda_2015.3.exe
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e textos em computadores/notebooks. Atualmente os computadores/notebooks já vêm 

com o software instalado. Caso você tenha dificuldade em localizá-lo basta acessar a 

opção PESQUISA do seu computador/notebook e digitar a palavra LUPA fazendo 

então a busca.  

VLIBRAS – a Suíte VLibras consiste em um conjunto de ferramentas 

computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, 

áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, 

dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. Para baixar 

o software VLIBRAR acesse: http://www.vlibras.gov.br/#baixar   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlibras.gov.br/#baixar
http://www.vlibras.gov.br/#baixar
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5 CORPO DOCENTE DO CURSO   

  

O Corpo Docente do Curso de Odontologia está composto por professores 

capacitados e com competências para desenvolvimento das atividades docentes. A 

maioria com experiência profissional na atividade de gestão e no magistério superior, 

com formação em stricto sensu (mestrado e doutorado).  

Os docentes atuam em tempo integral e parcial, em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na IES.   

  

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO  

  

A Coordenação do Curso coordena as ações necessárias à geração, à 

manutenção, e à promoção das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão no 

âmbito do Curso, atendendo as diretrizes gerais da UNC, e respondendo pela 

qualidade e resultados alcançados. De acordo com o Regimento da UNC, compete à 

Coordenação do Curso:  

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;  

II - cumprir as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores;  

III - responder pelo Projeto Pedagógico do Curso, exercendo a sua 

supervisão didático-pedagógica, e pela qualidade das atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão em seu âmbito;  

IV - orientar a matrícula dos alunos do respectivo curso;  

V - organizar a oferta das disciplinas que em cada período letivo;  

VI - acompanhar o controle e registro acadêmico-curricular;  

VII – articular-se com as demais coordenadorias, diretorias e pró-reitorias, a 

respeito de todos os assuntos de interesse do curso;  

VIII - atualizar semestralmente os dados relativos ao funcionamento do 

curso;   

IX - analisar os requerimentos de matrícula, trancamento, e aproveitamento 

de estudos e adaptações curriculares, no que couber.  
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5.2 COLEGIADO DO CURSO  

  

As decisões relacionadas ao andamento de atividades pedagógicas e 

acadêmicas são discutidas e aprovadas pelo Colegiado de curso, que é constituído 

pelo coordenador do curso, pelos professores do curso em atividade no curso, e um 

acadêmico representante de cada fase do curso escolhido pelos seus pares.  

Compete ao Colegiado de Curso:  

I - planejar, promover, avaliar e qualificar as atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão em seu respectivo curso, observadas as diretrizes 

institucionais;  

II - deliberar, sobre outras matérias de interesse do Curso, observadas as 

diretrizes institucionais;  

III - ser órgão de análise e parecer de representações e recursos de origem 

docente ou discente;  

Exercer as competências previstas no Regimento e demais normas da UNC.  

O Conselho Universitário (CONSUN) possui representação de Coordenadores 

de Curso, Professores e alunos, conforme Regimento da UNC.  

  

5.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)  

  

O Núcleo Docente Estruturante - NDE de Curso de Graduação constitui-se de 

um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico 

do Curso.  

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante de cada Curso:  

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso;  

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo;   

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinada com a política institucional relativas à área de conhecimento do 

curso;   



76  

  

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação.  
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ANEXO A – EMENTÁRIO   

  

Fase:  

1ª  

Disciplina:  

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA   

CH: 60h  

Ementa:   

Reprodução. Embriologia. Histologia: Introdução ao estudo da Histologia. Tecido 

epitelial, tecido conjuntivo e seus derivados (Tecido conjuntivo frouxo e denso, 

tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e 

hemocitopoiético), tecid o muscular e tecido nervoso. 

 

Bibliografia Básica:   

 

GARCIA, Sonia Maria Lauer de; FERNÁNDEZ, Casimiro García (Org.).  

Embriologia. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012.  

  

GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017.  

  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 20 08.  

 

Bibliografia Complementar:   

  

CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2003.  

  

DI FIORE, Mariano S.H.; LOBO, Bruno Alipio (Trad.). Atlas de histologia. 7.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, c2001.   

  

GARTNER, Leslie P. Atlas colorido de histologia. 7. Rio de Janeiro Guanabara 

Koogan 2018. E-book.  

 

PAWLINA, Wojciech. Ross Histologia texto e atlas: correlações com biologia 

celular e molecular. 8. Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2021. E-book.  

 

STEVENS, Alan, LOWE, James. Histologia humana. Rio de Janeiro: GEN 

Guanabara Koogan, 2016.    

 

  

  

  

  

  

  

http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=93563
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=94908
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=94908
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=94908
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=94908
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=94908
http://pergamum.unc.br:8082/pergamum/biblioteca/index.php?codAcervo=94908
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 Fase: 

1ª  

Disciplina:  

  ANATOMIA HUMANA  

CH: 60h  

Ementa:  

Descrição de todos os sistemas orgânicos, envolvendo o sistema esquelético, 

sistema articular, sistema muscular, sistema circulatório, sistema digestório, 

sistema urinário, sistema genital feminino e masculino, sistema endócrino e 

sistema nervoso, compondo todas as unidades corporais do ser humano.  

  

Bibliografia Básica:  

  

MOORE, Keith L.; AGUR, A. M. R.; DALLEY, Arthur F. Fundamentos de anatomia 
clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
  

SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de 
anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v.  
  

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

CASTRO, S. V. de. Anatomia fundamental. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2005.  

  

GARDNER, Ernest Dean; GRAY, Donald James; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: 
estudo regional do corpo humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
  

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  

  

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia 
humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2010.  
  

SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1991.  
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 Fase:  

1ª  

Disciplina:  

MICROBIOLOGIA  

CH: 60h  

Ementa:   

Fundamentos de laboratório. Instrumental básico de microbiologia. Técnicas de 
assepsia e desinfecção por agentes químicos e físicos. Técnicas de semeadura e 
meios de cultura seletivos. Morfologia, citologia, fisiologia e genética de 
microorganismos. Ecologia microbiana. Microbiologia dos alimentos. Micro-
organismos patogênicos. Controle de micro-organismos. Micro-organismos em 
Biotecnologia.  

  

Bibliografia Básica:   

  

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

  

LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed, 
2010.   

  

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2012.  

  

Bibliografia Complementar:   

  

BROOKS, G.  F; BUTEL, J. S.; ORNSTON, L. N. Microbiologia medica de Jawetz, 
Melnick & Adelberg. 26. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.   
  

FORSYTHE, S. J.  Microbiologia da segurança dos alimentos.   2. ed. Porto 
Alegre: ArtMed, 2013.   
  

PROCOP, Gary W. et al. Koneman, diagnóstico microbiológico: texto e atlas.  

7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

  

FADER, Robert C. Burton. Microbiologia para as ciências da saúde. 11. Rio de 

Janeiro Guanabara Koogan 2021. E-book. 

  

SANTOS, Norma Suely de Oliveira; ROMANOS, Maria Teresa Villela; WIGG, Marcia 

Dutra.  Virologia humana. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
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 Fase:  

1ª  

Disciplina:  

BIOLOGIA MOLECULAR  

CH: 30h  

Ementa:   

Genética Molecular: Estrutura, função e arranjo dos ácidos nucléicos - Replicação 
de DNA. Transcrição de RNA. Código genético e síntese de proteínas. Mutação 
Gênica; Introdução às técnicas de Biologia Molecular. A tecnologia do DNA 
recombinante e suas aplicações na engenharia genética e biotecnologia. Bioética e 
Biossegurança.  

  

Bibliografia Básica:   

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular.  

9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.   

  

KREUZER, Helen; MASSEY, Adrianne. Engenharia genética e biotecnologia. 2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.   
  

SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.    

 

Bibliografia Complementar:   

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 11.ed. Rio de Janeiro 
Guanabara Koogan 2016.  

  

MARTINS-COSTA, Judith. Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 
2008   

  

VERLENGIA, Rozângela. Análises de RNA, proteínas e metabolismo metodologia 
e procedimentos técnicos. Rio de Janeiro: Santos, 2012.  
  

WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 7.ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2015.  
  

ZAHA, Arnaldo. Biologia molecular básica. 5.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014.   
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 Fase: 

1ª  

Disciplina:  

 ANATOMIA APLICADA A ODONTOLOGIA     

CH: 60h  

Ementa:  

Embriogênese, anatomia e fisiologia dos órgãos da cabeça e pescoço. Correlação 

anatômica e clinica das estruturas e suas aplicações com a odontologia. Correlação 

da anatomia da cabeça e pescoço com as outras disciplinas que necessitem de 

suporte.  

Bibliografia Básica:  

  

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.  

  

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia 
humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2010.   
  

SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de 
anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

CARIA, Paulo Henrique Ferreira. Anatomia geral e odontológica. 1.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

HIATT, James L., GARTNER, Leslie P. Anatomia cabeça & pescoço. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
  

ALVES, Nilton; CANDIDO, Paulo L. Anatomia para o curso de odontologia geral 

e específica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. E-book. 

  

ROSSI, Marcelle Alvarez. Anatomia craniofacial aplicada à odontologia:  

abordagem fundamental e clínica. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2017.  

  

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart 
Sampaio. Anatomia aplicada à odontologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2020.  
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Fase: 

1ª  

Disciplina:   

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

CH: 30h  

Ementa:  

A construção do conhecimento científico. Os diferentes tipos de conhecimento. 
Conceito e tipos de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa. Redação, 
estruturação e organização de trabalhos acadêmicos.  
  

Bibliografia Básica:   

  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010.  
  

MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa 
científica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
  

LIMA, M. C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008.  
  

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4.ed. São 
Paulo: Atlas, 2016.   
  

MIRANDA NETO, M. J. de. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. 
Rio de Janeiro: FGV, 2005.  
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 Fase: 

2ª  

Disciplina:   

HISTOLOGIA BUCAL   

CH: 60h  

Ementa:  

Introdução ao estudo da Histologia. Tecido epitelial, tecido conjuntivo e seus 
derivados (Tecido conjuntivo frouxo e denso, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, 
tecido ósseo, tecido sanguíneo e hemocitopoiético), tecido muscular e tecido 
nervoso. Histologia Dental, tecidos dentários e suas estruturas de sustentação e 
suporte.  
  

Bibliografia Básica:   

  

GARTNER, Leslie P. Tratado de histologia. Rio de Janeiro: GEN Guanabara 
Koogan, 2017.  
 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e 
atlas. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.   
 

ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech; BARNASH, Todd A. Atlas de histologia 
descritiva. Porto Alegre ArtMed, 2015.  

   

Bibliografia Complementar:   

  

CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003.  
 

GARTNER, Leslie P. Atlas colorido de histologia. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. E-book. 

 

KATCHBURIAN, Eduardo, ARANA, Victor. Histologia e embriologia oral. 4.ed.  Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.   
  

 ABRAHAMSOHN, Paulo. Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. E-
book 
   

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

Koogan, 2012. E-book. 
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 Fase: 

2ª  

Disciplina:  

FISIOLOGIA HUMANA  

CH: 60h 

   

Ementa:  

Introdução à Fisiologia. Funcionamento dos sistemas: cardiovascular, respiratório, 
renal, digestivo, endócrino, imunológico, muscular e nervoso. Homeostasia.  
  

Bibliografia Básica:   

  

BERNE, Robert M.; LEVY, Matthew N.; KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A. 

Berne & Levy fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.  

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008  

JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e fisiologia humana. 
5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.   
  

Bibliografia Complementar:  

  

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia humana e mecanismos das 

doenças. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  

HALL, John E; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2017  
  

KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e fisiologia na enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016.  
  

SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de 
anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v  
  

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

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



85  

  

 Fase: 

2ª  

Disciplina:  

PATOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA  

 CH: 30h  

Ementa:  

Análise das causas, dos mecanismos, das bases estruturais (macroscopia e 
microscopia) e moleculares dos processos anátomo-histo-patológicos do sistema 
estomatognático, bem como as repercussões funcionais, evolução e consequência 
desses processos sobre os tecidos, órgãos, sistemas e ao organismo como um todo 
em situações de normalidade e alteração. Abordagem voltada ao estudante do 
curso de Odontologia, levando os conceitos gerais para a clínica odontológica de 
forma ampla.  
  

Bibliografia Básica:   

  

ALLEGRA, Fulvio; GENNARI, Pier Umberto. As doenças da mucosa bucal. 2. ed. 
São Paulo, SP: Santos, 2000.  
  

BOGLIOLO, Luigi; BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia geral. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  
 

GROSSMAN, Sheila C.; PORTH, Carol. Porth fisiopatologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016.  
 

Bibliografia Complementar:  

  

ALMEIDA, Oslei Paes de. Patologia oral odontologia essencial: parte básica. Porto 

Alegre Artes Médicas 2016. E-book.  

 

APOLONIO, Ana Carolina Morais. Microbiologia bucal e aplicada. Rio de 

Janeiro: Santos, 2018. E-book. 

 

HALL, John E; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2017.  
  

SPERANDIO, Felipe F.; GIUDICE, Fernanda S. Atlas de histopatologia oral 

básica. Rio de Janeiro: Santos, 2013. E-book. 

 

SILBERNAGL, Stefan; LANG, Florian. Fisiopatologia: texto e atlas. Porto Alegre: 
Artmed, 2016.  
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 Fase: 

2ª  

Disciplina:  

ANATOMIA DENTÁRIA  

CH:  60h  

Ementa:  

Conhecimento da nomenclatura, da classificação, das funções, das características 
gerais e específicas da morfologia externa e interna de cada grupo dentário 
(incisivos, caninos, pré-molares e molares), incluindo dentes permanentes e 
decíduos. Caracterização da morfologia externa através da escultura regressiva em 
blocos de cera; posicionamento dos elementos esculpidos em cera nas 
arcadas/manequins de simulação; desenhos e radiografias dos dentes 
permanentes. Identificação dos elementos dentários naturais através da exploração 
tátil e visual dos acidentes anatômicos dos mesmos. Fundamentação das relações 
interdentais. Noções de oclusão. Relação da morfologia dental com as disciplinas 
de periodontia, dentística, prótese e endodontia.  
  

Bibliografia Básica:   

  

CARIA, Paulo Henrique Ferreira. Anatomia geral e odontológica. 1.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza. Anatomia aplicada à odontologia. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.  
  

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de anatomia dos dentes permanentes: coroa 
dental. 3.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2018.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

ALVES, Nilton; CÂNDIDO, Paulo L. Anatomia para o curso de odontologia geral 
e específica. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
  

BUCHAIM, Rogério Leone. Manual de anatomia odontológica. São Paulo: Manole, 
2018.  
  

HIATT, James L.; GARTNER, Leslie P. Anatomia cabeça & pescoço. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  
  

MANGANELLO, Luiz Carlos Souza; SILVEIRA, Maria Eduina da; SILVA, Alexandre 
Augusto Ferreira da. Cirurgia da articulação temporomandibular. Rio de Janeiro: 
Santos, 2014.  
  

ROSSI, Marcelle Alvarez. Anatomia craniofacial aplicada à odontologia: 
abordagem fundamental e clínica. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2017.  
  

  

  

  

  



87  

  

 Fase: 

2ª  

Disciplina:   

SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA  

CH: 60h  

Ementa:  

Conceitos de saúde; processo saúde doença e saúde comunitária. Papel da 
enfermagem na saúde comunitária. Fundamentos da atenção primária de saúde – 
Declaração de Alma Ata; Fundamentos da Promoção da saúde – Carta de Otawa. 
Organização do Sistema Único de Saúde do Brasil: Ministério da Saúde e Unidades 
Vinculadas. Organismos de Saúde Internacionais (OMS, OPS, Cruz Vermelha). A 
territorialização do espaço de atenção à saúde. Níveis de prevenção. Saúde e meio 
ambiente: poluição e medidas preventivas. Saneamento Básico: Abastecimento de 
água; Esgotamento sanitário; Resíduos sólidos.  
  

Bibliografia Básica:   

  

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. 
São Paulo: HUCITEC, 2012.  
  

HORTALE, V. A. (Org.). Pesquisa em saúde coletiva: fronteiras, objetivos e 
métodos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.  
 
SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e 
práticas profissionais. 2.ed. São Paulo: Erica, 2014.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

COHN, A.; NUNES, E.; JACOBI, Pedro R. A saúde como direito e como serviço.  

3.ed. São Paulo, Cortez, 2002.  

  

JEKEL, J. F.; KATZ, D. L.; ELMORE, J. G. Epidemiologia, bioestatística e 
medicina preventiva. 2.ed. Porto Alegre, ArtMed, 2005.  
  

MEDRONHO, Roberto A. (Ed.). Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.  

  

MENDES, Eugênio Vilaça. Uma agenda para a saúde. 2. ed. São Paulo, SP: 
HUCITEC, 2006.  
  

PINTO, Vitor Gomes. Saúde bucal coletiva. 7.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2019. E-

book. 
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 Fase:  

2ª  

Disciplina:  

BIOQUÍMICA  

CH: 60h  

Ementa:   

Água, pH e tampões, Aminoácidos e Proteínas; Enzimas; Lipídios; Glicídios; 
Metabolismo dos carboidratos; Fotossíntese; Metabolismo dos aminoácidos; 
Oxidações biológicas; Metabolismo dos Lipídios; Regulação do metabolismo.  

  

Bibliografia Básica:   

  

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

  

CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016.  

  

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

 

Bibliografia Complementar:   

  

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

  

FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: ArtMed, 2019.  

  

KOOLMAN, Jan; RÖHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. Porto Alegre: 
Artmed, 2009.  

  

MOTTA, Valter T. Bioquímica. 2.ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2011.  

  

VOET, Donald;  VOET, Judith G. Bioquímica. 4.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. E-

book. 
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Fase:  

2ª  

Disciplina:  

IMUNOLOGIA  

CH: 30h  

Ementa:   

Introdução a Imunologia. Sistema Imune. Órgãos e células envolvidos na resposta 
imune. Fisiologia da resposta imune. Ação das células imunitárias e 
imunoglobulinas. Interação antígenos anticorpos. Estudo dos mecanismos de 
defesa gerais e específicos do hospedeiro nas interações com o parasito. Fatores 
humorais específicos e inespecíficos envolvidos na resposta imune. Doenças auto- 
imunes. Métodos imunológicos voltados para a área ambiental.   

  

Bibliografia Básica:   

  

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia básica: funções 
e distúrbios do sistema imunológico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.   

  

JANEWAY, Charles A.; MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. Porto 
Alegre: Artmed, 2014.  
  

ROITT, Ivan M.; DELVES, Peter J. Roitt fundamentos de imunologia. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e 
molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  
 

FORTE, Wilma Neves. Imunologia: do básico ao aplicado. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015.  

  

PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN; B. M. Imunologia básica: guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 9.ed. São Paulo: Manole, 2013.  

 

MALE, Davis et al. Imunologia. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2014.  

  

SCUTTI, Jorge Augusto Borin (Org.). Fundamentos da imunologia. São Paulo: 
Rideel, 2016.  
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 Fase:  

3ª  

Disciplina:  

FARMACOLOGIA ODONTOLÓGICA  

CH: 60h  

Ementa:   

Conceito de farmacologia geral, sistemas de regulação, princípios gerais de 
analgesia, controle de medicamentos do paciente, a terapia farmacológica frente 
aos processos inflamatórios e infecciosos, os fármacos utilizados em casos 
especiais e na prática da Odontologia.   

  

Bibliografia Básica:   

  

ANDRADE, Eduardo Dias de. Terapêutica medicamentosa em odontologia: da 
excelência à regulação das aprendizagens entre duas lógicas. 3.ed. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 2014.  
  

MALAMED, Stanley F. Manual de anestesia local. Rio de Janeiro: GEN Guanabara 
Koogan 2013.  
  

WANNMACHER L., FERREIRA, M. B. C. Farmacologia clínica para dentistas.  

3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

  

Bibliografia Complementar:   

  

ANDRADE, Eduardo Dias de. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em 
odontologia: parte básica. 1.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
  

BRUNTON, Laurence L; KNOLLMANN, Björn C. (Org.). As bases farmacológicas 
da terapêutica de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2019.  
  

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita (Ed.). Farmacologia clínica e 
terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  
  

MORETHSON, Priscilla. Farmacologia para clínica odontológica. Rio de Janeiro: 
Santos, 2015.  
  

SOUSA, Ezilmara Leonor Rolim de; TORINO, Gabriela Garcia; MARTINS, Gabriela 
Bülow. Antibióticos em endodontia: por que, como e quando usá-los. Rio de 
Janeiro: Santos, 2014.  
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Fase:  

3ª  

Disciplina:  

PATOLOGIA BUCODENTÁRIA  

CH: 90h  

Ementa:   

Defeitos do desenvolvimento da região bucal e maxilofacial. Anormalidades 
dentárias. Doença da polpa e do periápice. Doenças periodontais. Infecções 
bacterianas, infecções fúngicas e protozoárias, infecções virais, lesões físicas e 
químicas. Doenças alérgicas e imunológicas. Patologia epitelial. Patologia das 
glândulas salivares. Tumores dos tecidos moles. Distúrbios hematológicos. 
Patologia óssea. Cistos e tumores odontogênicos. Doenças dermatológicas.  
Manifestações orais de doenças sistêmicas. Dor facial e doenças neuromusculares.  

  

Bibliografia Básica:   

  

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008.   
 
NEVILLE, B. W, et al. Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: GEN 
Guanabara Koogan, 2016.  
  

PASSARELLI, Dulce Helena de Rosa Cabelho. Atlas de estomatologia: casos 
clínicos. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

HUPP, James R. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 7.ed. Rio de 

Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2021. E-book. 

  

KIGNEL, Sergio. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Santos, 2020.   
 
ROBBINS, Stanley L; KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins 
patologia básica. Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2013.   
 

SPERANDIO, Felipe F.; GIUDICE, Fernanda S. Atlas de histopatologia oral 

básica. Rio de Janeiro Santos 2013. E-book. 

  

WALLACH, Jacques B.; WILLIAMSON, Mary A.; SNYDER, L. Michael.  

Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
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 Fase:  

3ª  

Disciplina:  

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA  

CH: 60h  

Ementa:   

Radiologia e Imaginologia I como elemento articulador no diagnóstico, 
planejamento e execução na prática odontológica. A prática na Radiologia: 
aparelhos, produção da imagem radiográfica, filmes, processamento radiográfico 
e técnicas radiográficas intrabucais, Radiobiologia e radioproteção. Anatomia 
radiográfica intrabucal e interpretação radiográfica intrabucal.   

   

Bibliografia Básica:   

  

ALVARES, Luiz Casati; TAVANO, Oriovaldo. Curso de radiologia em odontologia. 
5. ed. São Paulo: Santos, 2011.  
  

WATANABE,  Plauto  Christopher  Aranha.  Imaginologia  e 

 radiologia odontológica. 2.ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 

2019.  

  

WHITE, Stuart C.; PHAROAH, Michael J. Radiologia oral: princípios e 
interpretação. 7.ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão et al. Tópicos relevantes no diagnóstico 

por imagem. São Paulo: Manole, 2017. E-book. 

  

SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio. Diagnóstico por 

imagem. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016.  

  

FENYO-PEREIRA, Marlene; CRIVELLO JUNIOR, Oswaldo. Fundamentos de 
odontologia: radiologia odontológica e imaginologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 
2013.  
  

FREITAS, Claudio Fróes de. Imaginologia: parte clínica. 1.ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013.  
  

GEBRIM, Eloisa Santiago, CHAMMAS, Maria Cristina, GOMES, Regina Elia. 
Radiologia e diagnóstico por imagem: cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010.  
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 Fase:  

3ª  

Disciplina:  

FISIOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA  

CH: 60h  

Ementa:   

O ensino da disciplina abrange exposições teóricas e demonstrações práticas 
sobre a fisiologia celular, sistema nervoso (neurofisiologia, sensibilidade geral e 
sensibilidade dolorosa (algiestesia), fisiologia muscular, fisiologia cardiovascular e 
do sangue.  
  

Bibliografia Básica:   

  

DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia aplicada as ciências médicas. 6.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan. 2009.   
  

RHOADES, Rodney; TANNER, George A. (Ed.). Fisiologia médica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  
   

TAMBELI, Cláudia Herrera. Fisiologia oral. 1.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.  

  

Bibliografia Complementar:   

  

BALDO, Marcus Vinícius C. Fisiologia oral. Rio de Janeiro: Santos, 2013.  

  

DORETTO, Dario. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso: fundamentos da 
semiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2001.   
  

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia humana e mecanismos das 
doenças. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  
  

HALL, John E; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2017.  
  

LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência: fundamentos para a reabilitação. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  
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 Fase:  

3ª  

Disciplina:  

MICROBIOLOGIA BUCAL  

CH: 30h  

Ementa:   

Compreensão do desenvolvimento do processo saúde-doença na cavidade bucal 
com ênfase nos determinantes microbiológicos envolvidos com a cárie. Análise do 
papel dos biofilmes bucais na condução do diagnóstico, plano de tratamento e 
terapêutica das doenças bucais.  
  

Bibliografia Básica:   

  

MARSH, Philip D.; LEWIS, A. O. Marsh & Martin Microbiologia oral. Rio de 
Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2018.  
  

MALTAZ, Marisa et al. Cariologia: conceitos básicos, diagnóstico e tratamento não 
restaurador. Porto Alegre: Artes Médicas, 2016.  
  

JORGE, Antonio Olavo Cardoso. Microbiologia e imunologia oral. Rio de Janeiro: 
GEN Guanabara Koogan, 2012.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

APOLONIO, Ana Carolina Morais. Microbiologia bucal e aplicada. Rio de Janeiro: 
Santos, 2018,  
  

FELDENS, Carlos Alberto; KRAMER, Paulo Floriani. Cárie dentária na infância 
uma abordagem contemporânea. Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
  

LANG, Niklaus P. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 6.ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  
  

OPPERMANN, Rui Vicente; RÖSING, Cassio K. Periodontia laboratorial e clínica: 
parte clínica. 1.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
  

SPOLIDORIO, Denise Madalena Palomari; DUQUE, Cristiane. Microbiologia e 
imunologia geral e odontológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
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 Fase:  

3ª  

Disciplina:  

ERGONOMIA  

CH: 30h  

Ementa:   

Noções, princípios e conceitos de ergonomia, normas regulamentadoras de 

segurança e prevenção de acidentes de trabalho; Aplicação da Ergonomia no 

ambiente odontológico; Prevenção das LER/DORT’s relacionadas ao trabalho do 

odontólogo.  

  

Bibliografia Básica:   

  

DUL, Jan; WEERDMEESTER, B. A. Ergonomia prática. 3. ed. São Paulo: E. 
Blücher, 2012  
  

KISNER, Carolyn; COLBY, Lynn Allen. Exercícios terapêuticos: fundamentos e 
técnicas. 6. ed. Barueri: Manole, 2016.  
  

O' NEILL, Maria José. LER/DORT: lesões por esforços repetitivos/distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho; o desafio de vencer. São Paulo: Madras, 
2003.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BARBOSA, Luis Guilherme. Fisioterapia preventiva nos distúrbios 
osteomusculares. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.   
  

LIMA, Valquíria de. Ginástica laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 2. 
ed. São Paulo: Phorte, 2005.  
  

MONTEIRO, Antonio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do 
trabalho e doenças ocupacionais. 9.ed. São Paulo: Saraiva 2018.  
  

MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Doenças ocupacionais: agentes: físico, 
químico, biológico, ergonômico. 2.ed. São Paulo: Iátria, 2014.  
  

NARESSI, G. W.; ORENHA, E.S.; NARESSI, S.C.M. Ergonomia e biossegurança 
em odontologia: parte clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
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 Fase:  

3ª  

Disciplina:  

BIOESTATÍSTICA ODONTOLÓGICA  

CH: 60h  

Ementa:   

Estatística Descritiva. Variáveis aleatórias e Distribuições de Probabilidade. 
Amostragem e Inferência. Estimação. Testes de Hipóteses e Significância. Testes 
Não-Paramétricos. Delineamento Experimental e Análise de Variância. Correlação 
e Regressão. Análise de dados experimentais médico-odontológicos, qualitativos e 
quantitativos. Provas estatísticas e descrição de lógica fundamental de cada método 
e suas condições de emprego.  Fundamentos da metodologia estatística aplicada à 
área da saúde, com ênfase nas aplicações nas áreas da Odontologia.  
  

Bibliografia Básica:   

  

CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 
Alegre: ArtMed, 2003.  
 
CAMPANA, Álvaro Oscar et al. Investigação científica na área médica. Barueri, 
SP: Manole, 2001.  
  

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

GLANTZ, Stanton A. Princípios de bioestatística. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 
2014.  
  

PARENTI, Tatiana Marques da Silva; SILVA, Juliane Silveira Freire da; SILVEIRA, 
Jamur. Bioestatística. Porto Alegre: SER – SAGAH, 2018.  
  

MARTINEZ, Edson Zangiacomi. Bioestatística para os cursos de graduação da 

área da saúde. São Paulo: Blucher, 2015. E-book. 

 

VIEIRA, Sonia. Elementos de estatística. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012.   

  

VIEIRA, Sonia. Bioestatística: tópicos avançados. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010.  
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 Fase:  

    4ª  

Disciplina:  

OCLUSÃO  

CH: 60h  

Ementa:   

Conhecimentos básicos sobre a oclusão dental estética e dinâmica; aplicação 
clínica no estabelecimento do diagnóstico; plano de tratamento e sua inter-relação 
com as outras especialidades odontológicas.  
  

Bibliografia Básica:  

  

CORDON, Rosely; LAGANÁ, Dalva; SESMA, Newton. Odontologia 
multidisciplinar o paciente no centro das atenções. Rio de Janeiro: GEN 
Guanabara Koogan 2015.  
  

KLINEBERG, Iven; ECKERT, Steven E. Oclusão funcional em odontologia 
restauradora e prótese dentária. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017.  
  

SILVA FILHO, Omar Gabriel da; GARIB, Daniela Gamba, LARA, Tulio Silva. 
Ortodontia interceptiva: protocolo de tratamento em duas fases. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 2013.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BIASOTTO-GONZALEZ, Daniela Aparecida. Abordagem interdisciplinar das 
disfunções temporomandibulares. São Paulo: Manole, 2005.  
  

FERNANDES NETO, Alfredo Julio; NEVES, Flávio Domingues das; SIMAMOTO 
JUNIOR, Paulo Cézar. Oclusão: parte clínica. 1.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2013.   
  

CAPPELLETTE JUNIOR, Mario. Disjunção maxilar. Rio de Janeiro: Santos, 2014. 

E-book. 

  

OLIVEIRA, Adelmir da Silva. Implantodontia: princípios, técnicas de fabricação, 
reabilitação, oclusão e tipos de próteses. São Paulo: Erica, 2015.  
  

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart 
Sampaio. Anatomia aplicada à odontologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2020.  
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 Fase:  

4ª  

Disciplina:  

PROPEDÊUTICA CLÍNICA EM ODONTOLOGIA  

CH: 60h  

Ementa:   

Discussão e aplicação do conhecimento adquirido na vivência clínica com o 
desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes para o diagnóstico e 
encaminhamento das necessidades dos pacientes atendidos.  
  

Bibliografia Básica:   

  

LANG, Niklaus P.; LINDHE, Jan. Tratado de periodontia clínica e implantologia 
oral. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  
  

MALTAZ, Marisa et al. Cariologia: conceitos básicos, diagnóstico e tratamento não 
restaurador. Porto Alegre: Artes Médicas, 2016.  
  

NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: GEN 
Guanabara Koogan, 2016.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora 
fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: Santos, 2010.  
  

CAPELLA, Luiz Roberto da Cunha; OLIVEIRA, Reinaldo José de. Atlas de 
radiografia panorâmica para o cirurgião-dentista. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  
  

LEONARDO, Mario Roberto; LEONARDO, Renato de Toledo. Tratamento de 
canais radiculares. 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2017.  
  

MARCUCCI, Gilberto (Editor). Fundamentos de odontologia estomatologia.  

2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  

  

OPPERMANN, Rui Vicente; ROSING, Cassio K. Periodontia laboratorial e clínica: 
parte clínica. 1.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
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 Fase:  

4ª  

Disciplina:  

MATERIAIS DENTÁRIOS  

CH: 60h  

Ementa:   

Estudo dos materiais elastoméricos. Desinfecção dos moldes. Resina composta de 
laboratório. Cerâmicas Odontológicas. Cerâmicas para união de metais. 
Metalocerâmicas. Ligas metálicas para fundição odontológica. Soldagem de ligas. 
Fundição Odontológica: procedimentos e materiais periféricos. Materiais aplicados 
em Periodontia; Materiais aplicados em endodontia; Materiais aplicados em 
retentores intra radiculares; Agentes Clareadores; Cimentos odontológicos; 
Materiais de prevenção.  
  

Bibliografia Básica:   

  

ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; RAWLS, H. Ralph. Phillips Materiais 
dentários. 12.ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2013.   
  

NAVARRO, Maria Fidela de Lima; PASCOTTO, Renata Corrêa. Cimentos de 
ionômero de vidro: aplicações clínicas em odontologia. São Paulo, SP: Artes 
Médicas, 1998  
  

OLIVEIRA, Adelmir da Silva. Materiais dentários protéticos: conceitos, manuseio, 
conservação e manutenção. São Paulo: Erica, 2014.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia restauradora 
fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: Santos, 2010.  
  

CONCEIÇÃO, E. N. Dentística: saúde e estética. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

  

CHAIN, Marcelo Carvalho. Materiais dentários. 1.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2013.   
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Santos, 2017.  
  

RAGGIO, Daniela Prócida; BONIFÁCIO, Clarissa Calil; IMPARATO, José Carlos P. 
Tratamento restaurador atraumático (ART): realidades e perspectivas. Rio de 
Janeiro: Santos, 2011.  
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 Fase:  

4ª  

Disciplina:  

INTRODUÇÃO À PRÓTESE  

CH: 60h  

Ementa:   

Estudo do paciente sem dentes. Apresentação das principais modalidades de 
tratamento protético e conhecimento dos conceitos e terminologia. Fundamentos do 
tratamento com prótese total, parcial fixa e removível. Conhecimento dos 
procedimentos clínicos, técnicos e laboratoriais para confecção de próteses. 
Execução das etapas para confecção de prótese total, parcial fixa e removível por 
meio de simulação em laboratório. Desenvolvimento da capacidade de 
planejamento em prótese dentária. Entendimento teórico dos materiais dentários de 
uso em prótese e sua aplicação prática. Estudo da oclusão aplicada ao tratamento 
protético. Utilização dos articuladores para diagnóstico e tratamento em prótese 
dentária.  
  

Bibliografia Básica:   

  

BASSANTA, Antonio Domingos; BASSANTA, Danielle Sperto. Prótese fixa: 
atualidades e perspectivas. São Paulo, SP: Sarvier, 1997.  
  

NEVES, Flávio Domingues das. Fundamentos da prótese sobre implantes. Rio 
de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2016.  
  

TODESCAN, Reynaldo; SILVA, Eglas E. Bernardes da. Atlas de prótese parcial 
removível. São Paulo, SP: Santos, 2006.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e equipamentos odontológicos: 

conceitos e técnicas de manipulação e manutenção. São Paulo: Erica, 2014. E-

book. 

  

PEGORARO, Luiz Fernando. Fundamentos de prótese fixa. Porto Alegre: 
ArtMed, 2014.  
  

TELLES, Daniel de Moraes. Prótese total convencional: livro do estudante. Rio de 
Janeiro: Santos, 2011.  
  

TURANO, José Ceratti. Fundamentos de prótese total. 10.ed. Rio de Janeiro: 
Santos, 2019.  
  

VOLPATO, Claudia. Próteses odontológicas: uma visão contemporânea: 
fundamentos e procedimentos. Rio de Janeiro: Santos, 2011.  
  

  

  



101  

  

  

  

Fase:  

    4ª  

Disciplina:  

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

CH: 60h  

Ementa:   

Bases históricas e importância da Radiologia e Manipulação de aparelhos, 
Procedimentos, Análise de Exames e Laudo. Princípios de interpretação. Estruturas 
normais dento-alveolares. Anatomia radiográfica do complexo maxilo-mandibular. 
Lesões do órgão dental e lesões periapicais. Anatomia radiográfica do esqueleto 
cefálico.  
  

Bibliografia Básica:   

  

ARITA, Emiko Saito; WATANABE, Plauto; ASAUMI, Junichi. Atlas de IRM em 
diagnóstico oral e maxilofacial: princípio e aplicação em odontologia. Rio de 
Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

FLECKENSTEIN, Peter; TRANUM-JENSEN, Jorgen. Anatomia em diagnóstico 
por imagens. São Paulo: Manole, 2004.  
  

PRANDO, A.; MOREIRA, F.A. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por 
imagem. 2.ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2014.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BURGENER, Francis A.; KORMANO, Martti. Diagnóstico diferencial em 
tomografia computadorizada. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.  
  

FENYO-PEREIRA, Marlene. Fundamentos de odontologia: radiologia 
odontológica e imaginologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
  

FREITAS, Claudio Fróes de. Imaginologia: parte clínica. 1.ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013  
  

SUTTON, David. Radiologia e imaginologia para estudantes de medicina. 
Barueri, SP: Manole, 2003.  
 
SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio. Diagnóstico por 

imagem. 2.ed. São Paulo: Manole, 2016. E-book.   
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 Fase:  

4ª  

Disciplina:  

DENTÍSTICA I  

CH: 60h  

Ementa:   

  

Planejamento em Dentística, biossegurança na manipulação de materiais 
restauradores/ Aspectos étnicos, raciais, morais e ambientais, conceitos de 
fotopolimerização, propriedades físicas e mecânicas das resinas compostas, 
princípios, diagnósticos e aspectos preventivos em Dentística, proteção direta do 
complexo dentina-polpa, princípios biológicos e mecânicos do preparo cavitário, 
conceitos de oclusão em Dentística, traumatismo e colagem de fragmento, causas 
e tratamentos da hiperestesia dentinária.   
  

Bibliografia Básica:   

  

BARATIERI,  Luiz  Narciso;  MONTEIRO  JUNIOR,  Sylvio. 

 Odontologia restauradora: fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: 

Santos, 2010.  

  

CONCEIÇÃO, E. N. Dentística: saúde e estética. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

  

NAVARRO, Maria Fidela de Lima; PASCOTTO, Renata Corrêa. Cimentos de 
ionômero de vidro: aplicações clínicas em odontologia. São Paulo, SP: Artes 
Médicas, 1998.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e equipamentos odontológicos: 
conceitos e técnicas de manipulação e manutenção. São Paulo: Erica, 2014.  
  

BUSATO, Adair Luiz Stefanello; MALTZ, Marisa. Cariologia: aspectos de dentística 
restauradora. Porto Alegre: ArtMed, 2014.  
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Santos, 2017.  
  

PEREIRA, José Carlos. Dentística: uma abordagem multidisciplinar. 1.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

SILVA, Adriana Fernandes da. Dentística restauradora: do planejamento à 
execução. Rio de Janeiro: Santos, 2016.  
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Fase:  

    4ª  

Disciplina:  

BIOSSEGURANÇA  

CH: 30h  

Ementa:   

Conceitos básicos de biossegurança. Proteção pessoal e interpessoal. 
Desinfecção. Esterilização. Instrumental e equipamento odontológicos. Lixo comum 
e hospitalar de clínica odontológica e meio ambiente. Controle de infecções na 
clínica diária. Saúde do trabalhador.  
  

Bibliografia Básica:   

  

COUTO, Renato Camargos et al. Infecção hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010.  
  

HIRATA, Mario Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge; HIRATA, Rosario Dominguez 
Crespo. Manual de biossegurança. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2017.  
  

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de 
saúde. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.   
  

Bibliografia Complementar:   

  

ABRAHÃO, J. Introdução à ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: Blucher, 
2009.   
  

KIGNEL, Sergio. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Santos, 2020.  
  

MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Doenças ocupacionais: agentes: físico, 
químico, biológico, ergonômico. 2.ed. São Paulo: Iátria, 2014.  
  

NARESSI, Wilson Galvão; ORENHA, Eliel Soares; NARESSI, Suely Carvalho Mutti. 
Ergonomia e biossegurança em odontologia: parte clínica. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2013.  
  

VARELLIS, Maria Lucia Zarvos. O paciente com necessidades especiais na 
odontologia manual prático. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  
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Fase:  

    5ª  

Disciplina:  

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL I  

CH: 60h  

Ementa:   

Princípios de Biossegurança. Bases gerais da Cirurgia. Noções de traumatologia 
maxilo mandibular. Princípios da cirurgia oral. Material cirúrgico. Mesa Cirúrgica. 
Análise critica das incisões. Fios de suturas. Pré-operatório em cirurgia bucal. 
Necessidade e oportunidade das intervenções cirúrgicas. Exodontias. Tratamento 
dos dentes retidos, conservador e radical. Reparo alveolar. Prevenção e 
tratamento dos acidentes e complicações em cirurgia bucal. Infecções orais e 
periorais. Cirurgias com finalidade protética, básica e avançada. Tratamento dos 
cistos do complexo maxilo mandibular. Traumas buco dentais. Anamnese e 
exames complementares. Processo de reparo ósseo e de tecidos moles. Técnicas 
cirúrgicas.   

   

Bibliografia Básica:   

  

BARBOSA, Célia Marisa Rizzatti; BARBOSA, José Ricardo de Albergaria. Toxina 
botulínica em odontologia. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017.  
  

MADEIRA, Miguel Carlos. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais para a 
prática odontológica. 8. ed. São Paulo: Sarvier, 2018.  
  

MALAMED, Stanley F. Manual de anestesia local. Rio de Janeiro: GEN 
Guanabara Koogan, 2013.  

   

Bibliografia Complementar:   

  

FERNANDES, Atson Carlos de Souza; CERQUEIRA, Arlei. Anatomia cirúrgica  
bucomaxilofacial: órbita. Rio de Janeiro: Santos, 2001.  
  

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

MILORO, M. et al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 3.ed. 
São Paulo: Santos, 2016.   
  

POGREL, M. Anthony; KAHNBERG, Karl-Erik; ANDERSON, Lars. Cirurgia 
bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
  

PRADO, Roberto. Cirurgia bucomaxilofacial. 2. Rio de Janeiro Guanabara 
Koogan 2018.  
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Fase:  

    5ª  

Disciplina:  

ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA  

CH: 60h  

Ementa:  

Introdução ao estudo da Endodontia. Anatomia dental interna. Esterilização e 
Desinfecção em Endodontia. Isolamento do campo operatório. Instrumental 
endodôntico. Acesso ao canal radicular. Preparo do canal radicular em dentes com 
polpa viva. Preparo do canal radicular em dentes despolpados. Preparo mecânico 
escalonado. Irrigação dos canais radiculares. Produtos químicos auxiliares do 
preparo mecânico. Medicação intracanal. Obturação dos canais radiculares. 
Tratamentos conservadores da polpa dental.  
  

Bibliografia Básica:  

  

COHEN, S.; BURNS, R.C. Caminhos da polpa. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000.   
  

ESTRELA C. Ciência endodôntica. São Paulo: Artes Médicas, 2004.  

  

TORABINEJAD, M.; WALTON, R. Endodontia: princípio e prática. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

SHILLINGBURG JR., Herbert T. et al. Fundamentos de prótese fixa. 3.ed. São 
Paulo: Quintessence, 1998.  
  

LEONARDO, M.R. Endodontia: Tratamento de canais radiculares: princípios 
técnicos e biológicos. 1.ed. São Paulo: Artes Médicas. 2008.  
  

CONCEIÇÃO, E.N.; et. al. Restaurações estéticas: compósitos, cerâmicas e 
implantes. 1.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
  

SOARES IJ, GOLDBERG F. Endodontia: técnicas e fundamentos. 2.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011.  
  

VIEIRA, D. Análise do sorriso. 1.ed. São Paulo: Santos. 2004.  
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Fase:  

    5ª  

Disciplina:  

DENTÍSTICA II  

CH: 90h  

Ementa:  

Introdução a Dentística. Diagnóstico e planejamento. Preparo cavitário.  

Instrumentos. Campo de Trabalho. Proteção do complexo dentina-polpa. 
Restaurações com Resina Composta. Abordagem de dentes anteriormente 
fraturados. Colagem de Fragmento. Preparo de cavidade e restaurações de 
amálgama. Preparo e restauração em dente natural. Dessensibilização dentária. 
Clareamento dental e micro abrasão do esmalte. Diagnóstico e tratamento de lesões 
cervicais não cariosas. Restaurações dos dentes tratados endodonticamente.  
  

Bibliografia Básica:  

  

FONSECA, Antonio Salazar. Odontologia estética: respostas às dúvidas mais 
frequentes. Porto Alegre: ArtMed, 2014.  
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Santos, 2017.  
  

CONCEIÇÃO, E. N. Dentística: saúde e estética. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

  

Bibliografia Complementar:  

  

BARATIERI, Luiz Narciso; MONTEIRO JUNIOR, Sylvio. Odontologia 
restauradora: fundamentos & técnicas. Rio de Janeiro: Santos, 2010.  
  

BONATTI, Francesca Botelho. Materiais e equipamentos odontológicos: 
conceitos e técnicas de manipulação e manutenção. São Paulo: Erica, 2014.  
  

OLIVEIRA, Adelmir da Silva. Procedimentos restauradores: aspectos históricos, 
desenvolvimento, recursos e aplicabilidade. São Paulo: Erica, 2015.  
  

PEREIRA, José Carlos. Dentística: uma abordagem multidisciplinar. 1.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

TORRES, Carlos Rocha Gomes. Odontologia restauradora estética e funcional. 
Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
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Fase:  

    5ª  

Disciplina:  

PERIODONTIA I  

CH: 60h  

Ementa:  

Introdução ao Estudo da Periodontia; Anatomia e histologia do periodonto, etiologia 
da doença periodontal, classificação e epidemiologia da doença periodontal, 
microbiologia da doença periodontal, patogênese da doença periodontal, 
instrumental para tratamento periodontal, afiação de instrumental manual de 
raspagem e alisamento radicular. Tratamento não cirúrgico das Doenças 
Periodontais. Lesões agudas.   
  

Bibliografia Básica:  

  

ARMITAGE, G.C. Bases biológicas da terapia periodontal. São Paulo: Santos, 
1984.  
  

CARRANZA. Periodontia clínica. São Paulo: Elsevier, 2007.  

  

WOLF, H.F.; EDITH, M.; RASTEITSCHAK, K. H. Atlas de periodontia. 3.ed. revista 
e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

ANDRADE, ED. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 1. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 1998  
  

COHEN, ES. Atlas de cirurgia periodontal reconstrutiva e cosmética. 3. ed. São 
Paulo: Santos, 2008.  
  

GENCO, RJ. Periodontia contemporânea. 1.ed. São Paulo: Santos, 1999.  

  

LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005  
  

OPPERMAN, RV; RÖSING, CK. Periodontia: ciência e clínica. 1. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2001.  
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Fase:  

    5ª  

Disciplina:  

METODOLOGIA DA PESQUISA  

CH: 60h  

Ementa:  

A pesquisa científica e o projeto de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa. 
Pesquisa qualitativa e quantitativa. Instrumentos de pesquisa. Etapas do 
desenvolvimento de projetos. Comitê/Comissão de Ética. Técnicas de coleta, 
sistematização, análise e apresentação de dados. Orientação para apresentação 
pública de trabalhos de pesquisa.  
  

Bibliografia Básica:  

  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
  

MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

BAMPI, G.B. Manual de Metodologia Científica – UnC. Mafra: Universidade do 
Contestado, Ed. UnC, 2020 (E-book)  
  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa 
científica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
  

LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.  
  

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2016.  
  

MIRANDA NETO, M. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005.  
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Fase:  

5ª  

Disciplina:  

PRÓTESE FIXA  

CH: 60h  

Ementa:  

Introdução às Próteses Fixas. Princípios biomecânicos. Preparos dentais. 
Moldagens e modelos provisórios. Materiais e técnicas de moldagem. Núcleos 
metálicos, fundição e cimentação. Coroas unitárias. Higienização, restauração e 
manutenção das Próteses Fixas.   
  

Bibliografia Básica:  

  

LOPES, Hélio Pereira; SIQUEIRA JR., José Freitas. (Org.). Endodontia: biologia e 
técnica. 2 ed. Rio de Janeiro, 2004.  
  

MARTIGNONI, M. Precisão em prótese fixa. 2. ed. Rio de Janeiro: Quintessence, 
2001.  
  

PEGORARO, Luiz Fernando. Prótese fixa. São Paulo: Artes Médicas, 1998.  

  

Bibliografia Complementar:  

  

ALMEIDA CAMPOS, Adeliani. Prótese fixa para o clínico. 1.ed. São Paulo: Santos, 
2003.  
  

BARATIERI, L.N. Odontologia restauradora. São Paulo: Santos, 2001.  

  

EDUARDO, Gabriel. Manual clínico de prótese parcial fixa. 1. ed. São Paulo: 
Santos, 2006.  
  

PEGORARO, Luiz Fernando. Fundamentos de prótese fixa. Porto Alegre: ArtMed, 
2014  
  

SCOTTI, R.; FERRARI, M. Pinos de fibra: considerações teóricas e aplicações 
clínicas. 1.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2003.   
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL II  

CH: 60h  

Ementa:   

Tratamento de coleções purulentas. Tratamento cirúrgico pré-protético. Infecções 
Maxilofaciais. Neuralgia do Trigêmeo - diagnóstico, diagnóstico diferencial e 
tratamento. Sistemas de Atenção às urgências e atendimento inicial ao poli 
traumatizado. Traumatismo dento alveolar e fraturas dos ossos da face: nariz, 
mandíbula, zigorbitais, terço médio, superior e panfaciais. Cirurgia Ortognática. 
Cirurgia da articulação temporomandibular (ATM). Reconstrução da região 
craniomaxilofacial.  
  

Bibliografia Básica:   

  

BAGHERI, Shahrokh C. Revisão clínica de cirurgia bucomaxilofacial. Rio de 
Janeiro GEN Guanabara Koogan 2015  
  

CAMPOS, A. C.; GREGORI, C. Cirurgia buco dento alveolar. 2. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2005.   
  

MADEIRA, Miguel Carlos. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais para a 
prática odontológica. 8. ed. São Paulo: Sarvier, 2018.   
  

Bibliografia Complementar:  

  

FERNANDES, Atson Carlos de Souza; CERQUEIRA, Arlei. Anatomia cirúrgica 
bucomaxilofacial: órbita. Rio de Janeiro: Santos, 2001.  
  

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

MILORO, M. et al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 3.ed. São 
Paulo: Santos, 2016.  
  

POGREL, M. Anthony; KAHNBERG, Karl-Erik; ANDERSON, Lars. Cirurgia 
bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
  

PRADO, Roberto. Cirurgia bucomaxilofacial. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018.  
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

ENDODONTIA I  

CH: 60h  

Ementa:   

Características clínicas e radiográficas das doenças de origem pulpar e periapical. 
Diagnóstico em endodontia. Radiologia aplicada à Endodontia Diversos 
tratamentos disponíveis a implementar mediante quadro clínico presente. Clínica 
de endodontia em dentes de complexidade pequena e média. Preparo do sistema 
de canais radiculares, medicações adequadas e obturação dos canais. Novas 
tecnologias em Endodontia. Aspectos étnicos relacionados à casuística 
endodôntica.  

   

Bibliografia Básica:   

  

COHEN, S.; BURNS, R. Caminhos da polpa. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1997.   
  

ESTRELA, Carlos. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos. São Paulo: Artes 
Médicas, 2001.   
   

LEONARDO, M. Endodontia: tratamento dos canais radiculares. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2005.  

   

Bibliografia Complementar:   

  

MELO, Luciano Loureiro de. Traumatismo alvéolo dentário: etiologia, diagnóstico 
e tratamento. São Paulo: Artes Médicas, 1998.   
  

LOPES, Hélio Pereira. Endodontia: biologia e técnica. Rio de Janeiro: GEN 
Guanabara Koogan, 2015  
  

SOARES, Ilson José. Endodontia. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011  

  

SOUSA, Ezilmara Leonor Rolim de. Antibióticos em endodontia: por que, como e 
quando usá-los. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  
  

SOUZA FILHO, Francisco José de. Endodontia passo a passo: evidências clínicas. 
Porto Alegre: ArtMed, 2015.  
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

PRÓTESE REMOVÍVEL I  

CH: 30h  

Ementa:   

Fenômenos biofísicos, psicológicos e socioculturais relacionados à perda total dos 
dentes e dos tecidos moles do aparelho mastigatório humano. Reabilitação 
anatômica, funcional e mecanicamente o efeito produzido pela ausência total dos 
elementos dentários. Aparelho prostodôntico plástico. Materiais odontológicos 
específicos empregados, composição, propriedades, bem como dos efeitos 
biológicos destes materiais.  
  

Bibliografia Básica:   

  

COSTA, S. C, REBOLLA, J.; BRAZ, D.B.U. Descomplicando a prótese total. 1 
ed. São Paulo: Napoleão, 2012.  
  

NAKAGOMI, T.; MUKAI, M. Prótese total: em busca da excelência estética e 
funcional. 1.ed. São Paulo: Elsevier, 2013.  
  

TELLES D. Prótese total: convencional e sobre implantes. São Paulo: Santos, 
2009.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

CORRÊA GA. Prótese total passo a passo. 1 ed. São Paulo: Santos, 2005.  

  

CUNHA, V.P.P.; MARCHINI, L. Prótese total contemporânea na reabilitação 
bucal. 2.ed. São Paulo: Santos, 2014.  
  

MIZAZAKI, Marisa. Aparelhos ortodônticos removíveis técnicas laboratoriais para 
construção. São Paulo Erica 2015  
  

TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fundamentos de prótese total. 8.ed. São Paulo: 
Santos, 2007.  
  

ZARB, G.A. et al. Tratamento protético para os pacientes edêntulos. 13 ed. São 
Paulo: Santos, 2013.  
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

ANESTESIOLOGIA  

CH: 60h  

Ementa:   

Reforço das normas de biossegurança; Anestésicos Locais; Técnicas de 
anestesia; Introdução à exodontia.  

   

Bibliografia Básica:   

  

NEVILLE, B.W. et al. Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: Ed Guanabara 
Koogan, 2009.  
  

PARDO JR., Manuel C. Bases da anestesia. Rio de Janeiro: GEN Guanabara 
Koogan, 2019   
  

REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J.; JORDAN, R.C.K. Patologia bucal: correlações 
clinicopatológicas. 7.ed. São Paulo: GEN, 2008.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

ANDRADE, Eduardo de. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 3.ed.. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

ANDRADE, Eduardo de, GROPPO, Francisco, Carlos, VOLPATO, Maria Cristina, 
ROSALEN, Pedro Luiz, R. Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica em 
Odontologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.  
  

GROSSMANN, Eduardo. Dores bucofaciais: conceitos e terapêutica. 1.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

MADEIRA, Miguel Carlos. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais para a 
prática odontológica. 3.ed. São Paulo: Sarvier, 2001.  
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

ESTOMATOLOGIA  

CH: 30h  

Ementa:   

Estudo das doenças que acometem a cavidade bucal, seus diferentes aspectos 
como etiologia, patogenia, microscopia, macroscopia, fisiopatologia e alterações do 
aspecto radiográfico. A disciplina enfatiza as condutas de diagnóstico clínico e lança 
as bases biológicas para o exercício da Odontologia.  
  

Bibliografia Básica:   

  

MARCUCCI G. Fundamentos de odontologia: estomatologia. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014.  
  

TOMMASI, A. F., TOMMASI, M. H. Tommasi: diagnóstico em patologia bucal. 4.ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
  

SILVERMAN, S.; EVERSOLE, L.R.; TRUELOVE, E.L. Fundamentos de medicina 
oral. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

KIGNEL, Sergio. Estomatologia: bases do diagnóstico para o clínico geral. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
  

NEVILLE B. W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 3.ed. São Paulo: Elsevier, 
2009.  
  

PASSARELLI, Dulce Helena de Rosa Cabelho. Atlas de estomatologia: casos 
clínicos. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017  
  

REGEZI, J.A.; SCIUBBA, J.J.; JORDAN, R.C.K. Patologia oral: correlações 
clinicopatológicas. 5.ed. São Paulo: Elsevier, 2008.  
  

WHITE, S.; PHAROAH, M. Radiologia oral. 5.ed. São Paulo: Elevier, 2007.  
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

PERIODONTIA II  

CH: 60h  

Ementa:   

Interação parasita-hospedeiro. Interpretação radiográfica periodontal e exame 
periodontal. Gengivite e periodontite. Processos agudos do periodonto. Filosofia de 
tratamento de bolsas periodontais. Prognóstico periodontal. Lesões endo-perio. 
Terapia oclusal. Controle químico e mecânico.  
  

Bibliografia Básica:  

  

ARMITAGE, G.C. Bases biológicas da terapia periodontal. São Paulo: Santos, 
1984.  
  

CARRANZA. Periodontia clínica. São Paulo: Elsevier, 2007.  

  

WOLF, H.F.; EDITH, M.; RASTEITSCHAK, K. H. Atlas de periodontia. 3.ed. revista 
e ampliada. Porto Alegre: Artmed, 2006.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

ANDRADE, ED. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 1. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 1998  
  

COHEN, ES. Atlas de cirurgia periodontal reconstrutiva e cosmética. 3. ed. São 
Paulo: Santos, 2008.  
  

GENCO, R. J. Periodontia contemporânea. 1.ed. São Paulo: Santos, 1999.  

  

LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005  
  

OPPERMAN, RV; RÖSING, CK. Periodontia: ciência e clínica. 1. ed. São Paulo: 
Artes Médicas, 2001.  
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Fase:  

    6ª  

Disciplina:  

ORTODONTIA  

CH: 60h  

Ementa:   

O reconhecimento clínico morfofuncional da normalidade da oclusão dental, seus 
desvios e fatores causais associados ou não à variabilidade do crescimento 
crâniofacial. Prática diagnóstica, propostas de planejamentos e execução de 
terapêuticas clínicas interceptativas das más-oclusões. Manutenção dos 
resultados e monitoramento do desenvolvimento normal da dentição e da oclusão 
dental. Demonstrando ao aluno, dentro do processo ensino-aprendizagem a 
construção gradativa do conhecimento ortodôntico, sendo este, base para suas 
competências e habilidades na profissão.   

   

Bibliografia Básica:   

  

ABRÃO, Jorge et al. Ortodontia preventiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014.  

  

ENLOW, D. H. Crescimento facial. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 1993.   

  

GRABER, T.M.; VANARSDALL Jr, R.L. Ortodontia: princípios e técnicas atuais.  

3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

  

Bibliografia Complementar:   

  

JANSON, Guilherme et al. Introdução à ortodontia. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2013.   
  

MOYERS, R. E. Ortodontia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.  

  

NANDA, Ravindra; URIBE Flavio Andres. Atlas de ortodontia complexa. Rio de 
Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017.  
  

PROFFIT, W. R.; FIELDS, H. Ortodontia contemporânea. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1995,   
  

VILLELA, O.V.; Manual de cefalometria. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001.   
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Fase:  

6ª  

Disciplina:  

ODONTOLOGIA LEGAL  

CH: 30h  

Ementa:  

Introdução ao estudo da odontologia legal. Estudo da regulamentação do exercício 
profissional e das atribuições de cada membro da equipe odontológica. 
Detalhamento das atribuições e atividades dos órgãos e instituições da categoria 
odontológica. Estudo da antropologia forense. Estudo da identidade e identificação. 
Detalhamento e construção de documentação odontológica. Fundamentação da 
responsabilidade profissional. Análise dos códigos deontológicos em odontologia.  
   

Bibliografia Básica:  

  

GIOSTRI, Hildegard Taggesell (coordenadora). Da responsabilidade civil e ética 
do cirurgião-dentista: uma nova visão. Curitiba: Juruá, 2009.   
  

NIGRE, André Luis. A odontologia à luz do direito. Rio de Janeiro: Editora Rubio. 
2012.  
  

SILVA, Moacyr da; ZIMMERMANN, Rogério Dubosselard; PAULA, Fernando Jorge. 
Deontologia Odontológica: ética e legislação. São Paulo: Santos, 2011.   
  

Bibliografia Complementar:  

  

DARUGE, Eduardo. Tratado de odontologia legal e deontologia. Rio de Janeiro: 
Santos, 2016.  
  

FARAH, Eduardo Elias; FERRARO, Leonora. Como prevenir problemas com os 
pacientes: responsabilidade civil: para dentistas, médicos e profissionais de saúde.  
3.ed. São Paulo: Quest, 2000.   

  

MOREIRA, Robson Paredes; FREITAS, Ana Zuli Vidal Moreira de. Dicionário de 
Odontologia Legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.   
  

NIGRE, André Luis. O atuar do cirurgião-dentista: direitos e obrigações. Rio de 
Janeiro: Rubio, 2009.   
  

VANRELL, Jorge Paulete. Odontologia legal e antropologia forense. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  
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Fase:  

    7ª  

Disciplina:  

CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL III  

CH: 60h  

Ementa:  

Princípios da cirurgia oral. Anamnese e exames complementares. Processo de 
reparo ósseo e de tecidos moles. Técnicas cirúrgicas. Acidentes e complicações.  
Traumatologia bucomaxilofacial. Trauma dento-alveolar. Odontossínteses.   

Bibliografia Básica:   

  

BAGHERI, Shahrokh C. Revisão clínica de cirurgia bucomaxilofacial. Rio de 
Janeiro GEN Guanabara Koogan 2015  
  

CAMPOS, A. C.; GREGORI, C. Cirurgia buco dento alveolar. 2. ed. São Paulo: 
Sarvier, 2005.   
  

MALAMED, S. F. Manual de anestesiologia local. 6 ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 
2013.   

   

Bibliografia Complementar:   

  

FERNANDES, Atson Carlos de Souza; CERQUEIRA, Arlei. Anatomia cirúrgica 
bucomaxilofacial: órbita. Rio de Janeiro: Santos, 2001.  
  

HUPP, James R.; ELLIS, Edward; TUCKER, Myron R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

MILORO, M. et al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 3.ed. São 
Paulo: Santos, 2016.  
  

PRADO, Roberto. Cirurgia bucomaxilofacial. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018  
  

POGREL, M. Anthony. Cirurgia bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016.  
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Fase:  

7ª  

Disciplina:  

ENDODONTIA II  

CH: 60h  

Ementa:  

Complexo Dentino-Pulpar. Patologia pulpar e alterações patológicas. Microbiologia 
endodôntica. Diagnóstico em endodontia. Preparação para o tratamento 
endodôntico. Terapêutica aplicada à endodontia. Materiais obturadores. Fratura dos 
instrumentos endodônticos: Fundamentos teóricos e práticos. Acidentes e 
complicações em endodontia. Retratamento endodôntico. Endodontia em sessão 
única.  
  

Bibliografia Básica:   

  

COHEN, S.; BURNS, R. Caminhos da polpa. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1997.   
  

ESTRELA, Carlos. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos. São Paulo: 
Artes Médicas, 2001.   
   

LEONARDO, M. Endodontia: tratamento dos canais radiculares. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 2005.  

   

Bibliografia Complementar:   

  

MELO, Luciano Loureiro de. Traumatismo alvéolo dentário: etiologia, diagnóstico 
e tratamento. São Paulo: Artes Médicas, 1998.   
  

LOPES, Hélio Pereira. Endodontia: biologia e técnica. Rio de Janeiro: GEN 
Guanabara Koogan, 2015  
  

SOARES, Ilson José. Endodontia. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011  

  

SOUSA, Ezilmara Leonor Rolim de. Antibióticos em endodontia: por que, como e 
quando usá-los. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  
  

SOUZA FILHO, Francisco José de. Endodontia passo a passo: evidências 
clínicas. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  
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Fase:  

    7ª  

Disciplina:  

RESTAURAÇÕES INDIRETAS  

CH: 60h  

Ementa:  

Classificação e indicações relativas das próteses unitárias. Faceta Estética. Prótese 
Adesiva Direta e Contenção Dental; Coroas em Cerâmica e Metalocerâmica; 
Cimentação de Peças Protéticas. Princípios mecânicos, biológicos e estéticos dos 
preparos de cavidades para restaurações metálicas fundidas. Procedimentos 
operatórios especiais. Restaurações provisórias. Materiais e técnicas protéticas.  
  

Bibliografia Básica:  

  

BARATIERI, Luiz Narciso et al. Odontologia restauradora: fundamentos e técnicas. 
São Paulo: Santos, 2010.  
  

BUSATO, A.L.S. Dentística, restaurações estéticas. São Paulo: Artes Médicas 
2002.  
  

MASIOLI, M. A. et al. Odontologia restauradora de A a Z. Ponto, 2012.  

  

Bibliografia Complementar:  

  

ADOLFI, D. A Estética natural. São Paulo: Santos; 2002.  

  

EDUARDO, C. P. et al. Estética dental: como fazer e como manter. 1. ed. São 
Paulo: Santos, 2012.  
  

GARONE NETTO N, Burger RC. Inlay e onlay metálica e estética. São Paulo: 
Santos, 1998.  
  

MATSON, Eduardo C. P, E. Moldagem em prótese unitária. São Paulo: Santos; 
1996.  
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Santos, 
2006.  
  

  

  

  

  

  

  

  

   



121  

  

Fase:  

    7ª  

Disciplina:  

ODONTOLOGIA ROBÓTICA E DIGITAL  

CH: 30h  

Ementa:  

Apresentar os princípios introdutórios à odontologia robótica e digital, com o Uso de 
softwares "abertos" e "fechados" para as diferentes aplicações nas especialidades 
odontológicas, como Radiologia, Implantodontia, Ortodontia e Periodontia e 
estimular os alunos para à área de planejamentos robóticos e  digitais no âmbito 
das especialidades.  
  

Bibliografia Básica:  

  

GRABER, Lee W. et al. Ortodontia princípios e técnicas atuais. Rio de Janeiro: 
GEN Guanabara Koogan, 2019.  
  

KLINEBERG, Iven. Oclusão funcional em odontologia restauradora e prótese 
dentária. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2017.  
  

PÁDUA, Joubert Magalhães de. No laboratório e na clínica: a odontologia digital.  

1.ed. São Paulo: Ed. Napoleão, 2017.  

  

Bibliografia Complementar:  

  

FERREIRA, Fernando Pedrin Carvalho; PEDRIN, Renata Rodrigues de Almeida; 
SANTANA FILHO, Roberto Flávio. Segredos do mini-implante na ortodontia 
contemporânea. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  
  

MASSARA, Maria de Lourdes de. Manual de referência para procedimentos 
clínicos em odontopediatria. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
  

NANDA, Ravindra. Atlas de ortodontia complexa. Rio de Janeiro: GEN Guanabara 
Koogan, 2017.  
  

NANDA, Ravindra. Estratégias biomecânicas e estéticas em ortodontia. Rio de 
Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2015.  
  

REIS, Fernando dos. Tecnologias endodônticas. Rio de Janeiro: Santos, 2015.  
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Fase:  

7ª  

Disciplina:  

PRÓTESE REMOVÍVEL II  

CH: 60h  

Ementa:  

Prótese total removível. Estudo da área chapeável. Exame do paciente. Moldagens 
em Prótese total. Registro das relações maxilo-mandibulares. Meios de retenção as 
próteses totais. Montagem no articulador semi ajustável. Dentes artificiais. 
Acrilização da base da prótese. Instalação da prótese. Prótese parcial removível. 
Classificação do arco parcialmente desdentado. Plano de tratamento. Delineador. 
Cuidados e manutenção.  
  

Bibliografia Básica:   

  

COSTA, S. C, REBOLLA, J.; BRAZ, D.B.U. Descomplicando a prótese total. 1 ed. 
São Paulo: Napoleão, 2012.  
  

NAKAGOMI, T.; MUKAI, M. Prótese total: em busca da excelência estética e 
funcional. 1.ed. São Paulo: Elsevier, 2013.  
  

TELLES D. Prótese total: convencional e sobre implantes. São Paulo: Santos, 
2009.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

CORRÊA GA. Prótese total passo a passo. 1 ed. São Paulo: Santos, 2005.  

  

CUNHA, V.P.P.; MARCHINI, L. Prótese total contemporânea na reabilitação 
bucal. 2.ed. São Paulo: Santos, 2014.  
  

MIZAZAKI, Marisa. Aparelhos ortodônticos removíveis técnicas laboratoriais para 
construção. São Paulo Erica 2015  
  

TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fundamentos de prótese total. 8.ed. São Paulo: 
Santos, 2007.  
  

ZARB, G.A. et al. Tratamento protético para os pacientes edêntulos. 13 ed. São 
Paulo: Santos, 2013.  
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Fase:  

    7ª  

Disciplina:  

ESCULTURA DENTÁRIA  

CH: 30h  

Ementa:  

Morfologia geral e individual dos órgãos dentais. Generalidades sobre os dentes. 
Anatomia individual dos dentes. Anatomia interna dos dentes. Inervação dos dentes.  
Oclusão. Materiais e técnicas de Escultura Dental.  

Bibliografia Básica:  

  

MADEIRA, M. C. Anatomia do dente. 6. ed. São Paulo: Sarvier, 2010.  

  

CUNHA, L. M. B.; CARLINI, L. A. Anatomia e escultura dentária: prática em 
laboratório. 1.ed. São Paulo: Santos, 1991.  
  

STANLEY, Nelson. Wheeler anatomia dental, fisiologia e oclusão. 9.ed. São 
Paulo: Elsevier, 2012.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

BUCHAIM, Rogério Leone; ISSA, João Paulo Mardegan. Manual de anatomia 
odontológica. São Paulo: Manole, 2018.  
  

CARIA, Paulo Henrique Ferreira. Anatomia geral e odontológica. 1.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014.  
  

MADEIRA, M. C. Anatomia da face: bases anatomofuncionais para a prática 
odontológica. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2004.  
  

ROSSI, Marcelle Alvarez. Anatomia craniofacial aplicada à odontologia:  

abordagem fundamental e clínica. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2017.  

  

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart 
Sampaio. Anatomia aplicada à odontologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2020.  
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Fase:  

7ª  

Disciplina:  

ESTÉTICA OROFACIAL  

CH: 60h  

Ementa:  

Introdução à estética Orofacial. Anatomia facial. Envelhecimento Facial. 

Biossegurança. Preenchedores orofaciais na odontologia. Odontologia 

ortomolecular e fisiologia hormonal. Processos de Cicatrização.   

Bibliografia Básica:  

  

BUSATO ALS. Dentística: restaurações estéticas. São Paulo: Artes Médicas 
2002.  
  

LIMA, J. R. S. Atlas colorido de anestesia local em odontologia: fundamentos e 
técnicas. 2. ed. São Paulo: Santos, 2004.  
  

PENARROCHA, M. Anestesia local em odontologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

ADOLFI, D. A estética natural. São Paulo: Santos; 2002.  

  

FONSECA, Antonio Salazar. Odontologia estética: respostas às dúvidas mais 
frequentes. Porto Alegre: ArtMed, 2014.  
  

MADEIRA, M. C. Anatomia da face: bases anatomofuncionais para a prática 
odontológica. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2004.  
  

MALAMED, S. F. Manual de anestesiologia local. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013.  
  

SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de 
anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v.  
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Fase:  

    7ª  

Disciplina:  

IMPLANTODONTIA  

CH: 30h  

Ementa:  

Histórico da implantodontia. Introdução e Planejamento em Implantodontia. 
Anatomia dos tecidos peri-implantares. Design. Superfície e conexões protéticas 
dos implantes. Fase cirúrgica. Técnica cirúrgica dos implantes. Planejamento por 
imagem (radiografia e tomografia). Manutenção dos implantes. Biomateriais, 
Cirurgias reconstrutivas em implantodontia. Fase protética.  
  

Bibliografia Básica:  

  

DAVARPANAH, M.; SZMUKLER, M.; SERGE, K. et al. Manual de implantodontia 
clínica: conceitos, protocolos e inovações. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  
  

DINATO, J. C.; POLIDO, W. D. Implantes osseointegrados: cirurgia e prótese. São 
Paulo: Artes Médicas, 2004.  
  

NEVES J. B. Das. Estética em Implantologia: uma abordagem dos tecidos moles 
e duros. São Paulo: Quintessence, 2005.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

BIANCHINI M. A. O passo a passo cirúrgico na implantodontia: da cirurgia à 
prótese. São Paulo: Santos, 2007.  
  

CARDOSO, A. C. Oclusão em implantodontia: um guia simples e muito prático. 
São Paulo: Santos, 2009.  
  

LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N.P. Tratado de periodontia clínica e 
implantologia oral. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
  

MAGINI R. S. et al. Enxerto ósseo no seio maxilar: estética e função. São Paulo: 
Santos, 2005.  
  

MISH, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008.  
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Fase: 

8ª  

Disciplina:  

CLÍNICA INTEGRADA EM TRAUMATOLOGIA 

DENTO-ALVEOLAR  

CH: 30h  

Ementa:  

Materiais dentários e operatória na Dentística. Oclusão. Fundamentos básicos da 
Periodontia. Prescrição medicamentosa. Princípios de biossegurança em Cirurgia. 
Exodontia por via alveolar. Exodontia por via não alveolar. Processo de cicatrização 
e reparo alveolar.  
  

Bibliografia Básica:  

  

FONTOURA, Renato. Terapêutica e protocolos medicamentosos em 
odontologia. São Paulo: Napoleão, 2013.  
  

GREGORI, Carlos. Cirurgia buco-dento-alveolar. São Paulo: Sarvier, 2004.  

  

SOUZA, Luiz Carlos Manganello. Cirurgia da articulação temporomandibular. 
São Paulo: Santos, 2014.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

CAPPELLETTE JÚNIOR, Mário. Disjunção maxilar. São Paulo: Santos, 2014.  

  

MADEIRA, M. C. Anatomia da face: bases morfofuncionais para a prática 
odontológica. 8 ed. São Paulo: Sarvier, 2012.  
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Santos, 
2006.   
  

PRADO, Roberto. Cirurgia bucomaxilofacial. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018  
  

PURICELLI, Edela. Técnica anestésica, exodontia e cirurgia dentoalveolar. São 
Paulo: Artes Médicas, 2014.  
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Fase:  

    8ª  

Disciplina:  

CLÍNICA INTEGRADA EM ODONTOPEDIATRIA  

CH: 30h  

Ementa:  

Casos clínicos. Atendimento clínico odontológico a crianças de 5 a 12 anos, 

executando planejamentos que incluam atendimento a necessidades educativas, 

preventivas e terapêuticas mais complexas.  

Bibliografia Básica:  

  

ASSED, Sada. Odontopediatria: bases para a prática clínica. São Paulo: Artes 
Médicas, 2005.   
  

CORREA, Maria Salete Nahas Pires. Odontopediatria na primeira infância. São 
Paulo: Santos, 2005.   
  

DUGGAL,  Monty  S.,  WELBURY,  Richard  R.,  HOSEY,  Marie-Therese.  

Odontopediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

  

Bibliografia Complementar:  

  

DUQUE, Cristiane. Odontopediatria: uma visão contemporânea. Rio de Janeiro: 
Santos, 2013.  
  

GUEDES-PINTO, Antonio Carlos. Odontopediatria. 9.ed. São Paulo: Santos, 2016.  

  

ISSAO, Myaki, GUEDES-PINTO, Antônio Carlos. Manual de Odontopediatria. São 
Paulo: Santos Editora, 2006.  
  

TAKAOKA, Liliana; COUTINHO, Lúcia; WEILER, Rosa Maria Eid (Coord.). 
Odontopediatria: a transdisciplinaridade na saúde integral da criança. São Paulo: 
Manole, 2016.  
  

TOLEDO, Orlando Ayrton. Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica. 
São Paulo: Editorial Premier.  
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Fase:  

8ª  

Disciplina:  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INFANTIL E 

ORTODONTIA  

CH: 120h  

Ementa:  

Exame, diagnóstico e elaboração de plano de tratamento em odontopediatria; 
Imaginologia em odontopediatria; educação em saúde bucal: aplicação de métodos 
preventivos de saúde bucal em crianças e adolescentes; abordagem psicológica do 
paciente na clínica infantil; características das dentições decídua e mista; doenças 
periodontais na infância e adolescência; cirurgia em odontopediatria; Terapia pulpar 
em Coordenação do curso de Odontologia dentes decíduos e permanentes; 
traumatismo em dentes decíduos e permanentes; Confecções de aparelhos 
ortodônticos para correções das diferentes maloclusões dentárias.  
  

Bibliografia Básica:  

  

CORREA, Maria Salete Nahas Pires. Odontopediatria na primeira infância. 3.ed. 
São Paulo: Santos, 2010.   
  

MILLET, Declan; WELBURY, Richard. Casos clínicos de ortodontia na 
odontopediatria. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.   
  

GUEDES-PINTO, Antônio Carlos. Odontopediatria clínica. São Paulo: Artes 
Médicas, 1998.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

DUQUE, Cristine. et al. Odontopediatria: uma visão contemporânea. São Paulo: 
Santos, 2013.  
  

IMPARATO, J. C. P. Anuário de odontopediatria: clínica integrada e atual. Nova 
Odessa: Napoleão, 2013.   
  

NAHÁS, Maria Salete; CORRÊA, Pires. Conduta clínica e psicológica na 
odontopediatria. São Paulo: Santos, 2013.   
  

TOLEDO, Orlando Ayrton de. Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica.  

4. ed. São Paulo: Premier, 2012.   

  

WALTER, L. R. F. et al. Manual de odontologia para bebês. São Paulo: Artes 
Médicas, 2014.  
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Fase:  

    8ª  

Disciplina:  

CLÍNICA INTEGRADA PARA PACIENTES COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS  

CH: 60h  

Ementa:  

Tratamento integral dos pacientes especiais. Tipos de pacientes especiais. 
Psicologia aplicada ao atendimento de pacientes especiais. Estratégias de 
atendimento para pacientes especiais. Medicamentos utilizados para os diferentes 
tipos de pacientes com necessidades especiais.  
  

Bibliografia Básica:  

  

ELIAS, Roberto. Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Rio 
de Janeiro: Revinter, 2007.   
  

HADDAD, Ainda Sabbagh. Odontologia para pacientes com necessidades 
especiais. São Paulo: Santos, 2007.   
  

MUGAYAR, Leda Regina Fernandes. Pacientes portadores de necessidades 
especiais. São Paulo: Pancast, 2000.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

BAUSELLS, João; BENFATTI, Sósigenes Vitor; CAYETANO, Maristela Honório. 
Interação odontopediátrica: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Santos, 
2011.  
  

LITTLE, James W. Manejo odontológico do paciente clinicamente 
comprometido. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
  

MARCUCCI, Gilberto. Fundamentos de odontologia estomatologia. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Santos, 2020.  
  

MARQUES, Ivan Haidamus Sodré. Como tratar pacientes com doenças 
orgânicas na odontologia. São Paulo: Pancast, 1999.   
  

VARELLIS, M. L. Z. Paciente com necessidades especiais na odontologia. São 
Paulo: Santos Editora, 2005.  
  

  

  

 

 

 

  



130  

  

Fase:  

    8ª  

Disciplina:  

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA I  

CH: 150h  

Ementa:   

Integração de conhecimentos clínicos adquiridos. Aplicação de raciocínio clínico 
para elaboração diagnóstico e de plano de tratamento a paciente de baixa, média 
e alta complexidade. Atendimento clínico integrado. Aplicabilidade do conceito de 
promoção de saúde bucal e geral dentro do planejamento clínico. Apresentação 
de Casos Clínicos.   

   

Bibliografia Básica:   

  

BIASOTTO-GONZALEZ, Daniela Aparecida. Abordagem interdisciplinar das 
disfunções temporomandibulares. São Paulo: Manole 2005.  
  

MALAMED, Stanley F. Emergências médicas em odontologia. Rio de Janeiro: 
GEN Guanabara Koogan, 2016.  
  

SPERANDIO, Felipe F.; GIUDICE, Fernanda S. Atlas de histopatologia oral 
básica. Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

ANTUNES, José Leopoldo Ferreira; PERES, Marco Aurélio; CRIVELLO JUNIOR, 
Oswaldo. Epidemiologia da saúde bucal. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 2013.  
  

MARSILLAC, Mirian de Waele Souchois de. Controle da dor, do medo e da 
ansiedade em odontopediatria. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  
  

RIBEIRO, Francisco José Barata. Emergências médicas e suporte básico de vida 
em odontologia: além do básico. Rio de Janeiro: Santos, 2014.  
  

ROCHA, Rodney Garcia. Clínica integrada em odontologia: parte clínica. 1.ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2013  
  

TEIXEIRA, Lucilia Maria de Souza; REHER, Peter; REHER, Vanessa Goulart 
Sampaio. Anatomia aplicada à odontologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2020.  
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Fase:  

9ª  

Disciplina:  

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA II  

CH: 210h  

Ementa:  

Planejamento restaurador multidisciplinar (Dentística, Prótese, Periodontia, 
Endodontia, e Imaginologia). Plano de tratamento integrado. Diagnóstico.  
Planejamento. Execução dos procedimentos em pacientes.   

Bibliografia Básica:  

  

BARATIERI, L. N. Odontologia restauradora. 6.ed. São Paulo: Santos, 2007.   

  

ESTRELA, C. Ciência endodontia. São Paulo. Artes Médicas, 2004.  

  

LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de periodontia clínica e 
implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. São Paulo: Elsevier, 2009.   
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Santos, 
2006.   
  

MADEIRA, M. C. Anatomia da face: bases morfofuncionais para a prática 
odontológica. 8 ed. São Paulo. Sarvier, 2012.  
  

MILORO, M. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 2.ed. São 
Paulo: Santos, 2008.   
  

SILVA, Adriana Fernandes da; LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora: do 
planejamento à execução. Rio de Janeiro: Santos, 2016.  
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Fase:  

9ª  

Disciplina:  

ESTÁGIO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

CH: 150h  

Ementa:  

Planejamento restaurador multidisciplinar (Dentística, Prótese, Periodontia, 
Endodontia, e Imaginologia) voltado à Unidade Básica de Saúde. Plano de 
tratamento integrado. Diagnóstico. Planejamento. Execução dos procedimentos em 
pacientes. Atendimento ao público atendido na Unidade Básica de Saúde.  
  

Bibliografia Básica:  

  

BARATIERI, L. N. Odontologia restauradora. 6.ed. São Paulo: Santos, 2007.   

  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2012.   
  

BRASIL. Ministério da Saúde. Informe da Atenção Básica: Atuação do enfermeiro 
na atenção básica. Brasília, 2002.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

ESTRELA, C. Ciência endodontia. São Paulo. Artes Médicas, 2004.  

  

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. São Paulo: Elsevier, 2009.  
  

LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de periodontia clínica e 
implantologia oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Santos, 
2006.   
  

SILVA, Adriana Fernandes da; LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora: do 
planejamento à execução. Rio de Janeiro: Santos, 2016.  
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Fase:  

9ª  

 Disciplina:  

PSICOLOGIA APLICADA  

   

CH: 30h  

Ementa:   

Conhecimentos de processos psicológicos básicos fundamentais, sobretudo na 

área de psicologia social, para compreensão do indivíduo nas relações humanas e 

interpessoais e dos processos de comunicação. Fatores importantes ao processo 

de adoecer e do luto.   

Bibliografia Básica:   

  

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Org.). Atualidades em psicologia da 
saúde. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.  
  

BAPTISTA, Makilim Nunes; DIAS, Rosana Righetto; BAPTISTA, Adriana Said 
Daher. Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  
  

MARCO, Mario Alfredo de et al. Psicologia médica: abordagem integral do processo 

de saúde -doença. Porto Alegre: Artmed, 2012.   

Bibliografia Complementar:   

  

BRAGHIROLLI, E. M. Psicologia geral. Petrópolis, Vozes, 2004.  

  

HUTZ, Claudio Simon. Avaliação em psicologia positiva. Porto Alegre: ArtMed, 
2014  
   

MALLOY-DINIZ, Leandro F.; FUENTES, Daniel; COSENZA, Ramon M. 
Neuropsicologia do envelhecimento: uma abordagem multidimensional. 1.ed 
Porto Alegre: ArtMed, 2013.  
  

MELLO FILHO, Julio de; BURD, Miriam (Ed.). Psicossomática hoje. 2.ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009.  
  

STRAUB, Richard O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. Porto 
Alegre: Artmed, 2014.  
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Fase:  

10ª  

 Disciplina:  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 

ODONTOLOGIA   

CH: 120  

Ementa:   

Orientar a escolha do tema de pesquisa. Acompanhar a produção e orientação do 

problema, da justificativa, dos objetivos, do método e dos procedimentos de coleta 

e análise de dados. Promover a redação do trabalho científico, conforme as linhas 

de pesquisa do curso.  

  

Bibliografia Básica:   

  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa 
científica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  
  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
  

MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017.    

Bibliografia Complementar:   

  

ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Como fazer monografias: 
TCC, dissertações, teses. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
  

BAMPI, Gabriel et al. Manual de metodologia científica UnC. 2.ed. Mafra, SC: Ed. 
da UnC, 2020.  
  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
  

LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.  
  

MIRANDA NETO, M. Pesquisa para o planejamento: métodos e técnicas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2005.  
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Fase:  

10ª  

Disciplina:  

ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA III  

CH: 240h  

Ementa:   

Planejamento restaurador multidisciplinar (Dentística, Prótese, Periodontia, 
Endodontia e Imaginologia). Plano de tratamento integrado. Diagnóstico. 
Planejamento. Execução dos procedimentos em pacientes.  
  

Bibliografia Básica:   

  

BARATIERI, L. N. Odontologia restauradora. 6.ed. São Paulo: Santos, 2007.   

  

ESTRELA, C. Ciência endodontia. São Paulo. Artes Médicas, 2004.   

  

LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de Periodontia Clínica e 
Implantologia Oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia oral e maxilofacial 
contemporânea. São Paulo: Elsevier, 2009.   
  

MONDELLI, José. Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: Santos, 
2006.   
  

MADEIRA, M. C. Anatomia da face: bases morfofuncionais para a prática 
odontológica. 8 ed. São Paulo. Sarvier, 2012.  
  

MILORO, M. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 2.ed. São 
Paulo: Santos, 2008.   
  

SILVA, Adriana Fernandes da; LUND, Rafael Guerra. Dentística restauradora: do 
planejamento à execução. Rio de Janeiro: Santos, 2016.  
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Fase:  

    10ª  

Disciplina:  

ÉTICA E BIOÉTICA  

CH: 30h  

Ementa:   

Introdução ao estudo da Bioética. Fundamentos Filosóficos. Modelos de Bioética. 
Cidadania, Saúde e Ética. Ética na prática cotidiana. Ética na Saúde Coletiva. Ética 
em Pesquisa.  
  

Bibliografia Básica:   

  

BERLINGUER, G. Bioética cotidiana. UnB: Brasília, 2004.   

  

CORTINA, A.; MARTÍNEZ, E. Ética. São Paulo: Loyola. 2005.   

  

LOPES FILHO, Artur Rodrigo Itaqui et al. Ética e cidadania. 2.ed. Porto Alegre: SER 
– SAGAH, 2018.  
  

Bibliografia Complementar:   

  

DARUGE, Eduardo; DARUGE JUNIOR, Eduardo; FRANCESQUINI JUNIOR, Luiz. 
Tratado de odontologia legal e deontologia. Rio de Janeiro: Santos, 2016.  
  

FORTES, P.A.C.; ZOBOLI, E. L.P. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola, 
2003.   
  

HELLMANN, Fernando et al. Bioética e saúde coletiva: perspectivas e desafios 
contemporâneos. Florianópolis: DIOESC, 2012.  
  

OLIVEIRA, Fátima. Bioética: uma face da cidadania. 2. ed. São Paulo: Moderna, 
2004.  
  

VANRELL, Jorge Paulete. Odontologia legal e antropologia forense. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.  
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Fase:  

10ª  

 Disciplina:  

GESTÃO, PERÍCIA E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE 

SAÚDE    

CH: 30h  

Ementa:   

Conceito de Gestão. Desafios do Empreendedorismo. Ciclo de Vida das 
Organizações. Instrumentos para identificação de oportunidades de negócios. Perfil 
Empreendedor. Intraempreendedorismo. Conceito, processos e tipos Pericia e de 
inovação. Conceito e setores de Negócios. Visão de Plano de Negócios. Fontes de 
Financiamento e apoio à Negócios Inovadores em Saúde.  
  

Bibliografia Básica:   

  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016.  
  

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 
empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2007.  
  

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. Porto Alegre: Bookmann, 

2008.    

 

Bibliografia Complementar:   

  

BARBIERI, J.C.; ÁLVARES, A.C.T.; CAJAZEIRA, J.E.R. Gestão de Ideias para 
Inovação Contínua, 2011.   
  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo para visionários: 
desenvolvendo negócios inovadores para um mundo em transformação. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013.  
  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 
2003.  
  

SALIM, C. S.; HOCHMAN, N.; RAMAL, C.; RAMAL, S. A. Construindo planos de 
negócios: todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de 
sucesso, 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  
  

SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico: uma 
investigação sobre lucros, capital, crédito, juros e o ciclo econômico. 3. ed. São 
Paulo: Nova Cultural, 1988.  
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DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

 Disciplina:  

LIBRAS   

CH: 60h   

Ementa:  

Histórico e legislação da Educação dos surdos; Identidade surda; Filosofias 
educacionais para o ensino de surdos; A Língua de Sinais na Educação dos surdos. 
A aquisição da Língua de Sinais pela criança surda. Alfabeto Manual; Libras: 
conceito, gramática e prática.  
  

Bibliografia Básica:  

  

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue 
língua de sinais brasileira. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo 2008.  
  

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: ArtMed, 2001.  
  

SOARES, M. A. L. A Educação do surdo no Brasil. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1999.  
  

Bibliografia Complementar:  

  

MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 6. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
  

PACHECO, J. Caminhos para a inclusão. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.  

  

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  
  

QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais 
e língua portuguesa. Brasília: MEC/SEESP, 2004.  
  

SKLIAR, C. (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos = Actualidad de 
laeducación bilingüe para sordos. 2.ed. Porto Alegre: Mediação, 1999.  
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 Disciplina:  

INGLÊS  

CH: 30h  

Ementa:  

Estratégias de leitura em língua materna para leitura em língua inglesa. 
Desenvolvimento de estratégias para aquisição da língua inglesa e noções da 
estrutura da língua:  técnica do Skimming, técnica do Scanning, técnica da 
Inferência. Introdução à leitura interpretativa de textos. Aquisição de vocabulário.  
  

Bibliografia Básica  

  

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. 1. ed. São Paulo: 
Textonovo, 2001. Módulos 1 e 2  
  

SILVA, Dayse Cristina Ferreira da; PARAGUASSU, Liana, DAIJO, Julice. 
Fundamentos de Inglês. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
  

SOUSA, Adriana et al.  Leitura em língua inglesa. 2.ed. São Paulo: Disal, 2010. 

 

Bibliografia Complementar  

  

DREY, Rafaela Fetzner; SELISTRE, Isabel Cristina Tedesco; AJUB, Tania. Inglês 
práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015.  
  

JACOBS, Michael A. Como não aprender inglês. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

  

LIMA, Denilso de. Inglês na ponta da língua. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015.  

  

MARTINEZ, Ron. Como escrever tudo em inglês. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

  

TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 

10 .ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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   Disciplina:  

LINGUA PORTUGUESA 

CH: 30h   

Ementa:  

A Língua Portuguesa como fonte de comunicação oral e escrita. A linguagem falada 

e escrita, em seus diversos níveis de linguagem, proporcionando habilidades 

linguísticas de produção textual oral e escrita. Variedade linguística. Concepções e 

estratégias de leitura. O processo de produção textual. Diversidade dos gêneros 

textuais. Aspectos linguístico-gramaticais aplicados aos textos. A argumentação nos 

textos orais e escritos. Os gêneros textuais da esfera acadêmica. Redação oficial.  

Bibliografia Básica:  

  

BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. Ampliada e 
atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.   
  

BELTRÃO, Odacir; BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: Linguagem & 
comunicação oficial, empresaria e particular.23 ed. São Paulo, Atlas S. A., 2005.   
  

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e 
compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  
  

Bibliografia Complementar: 
 
ANTUNES, Irandé. Lutar com Palavras: Coesão & Coerência. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2005. 
 
BLIKSTEIN, Izidoro. Como falar em público: técnicas de comunicação para 
apresentações. São Paulo: Ática, 2010. (Conforme a nova ortografia da língua 
portuguesa)   
 
MARTINS, Dileta; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. 28.  
Ed. Porto Alegre: Atlas, 2009.   
 
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 ______ . Redação Científica: A prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 9 ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

 

 

 

 


