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1 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
1.1 Identificação 

 
MANTENEDORA: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com fins lucrativos, sociedade civil, com contrato 

social e alterações registradas na junta comercial do Paraná, Agência Regional 

de Cascavel, sob nº41208085011, de 07/10/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 80.882.772/0001-33, com sede e foro à Avenida Tito Muffato, nº 2.317, 

Bairro Santa Cruz, CEP nº 85.806-080, na  cidade de Cascavel, estado do 

Paraná 

 

Endereço: 
Avenida Tito Muffato, 2.317. 

Bairro Santa Cruz – CEP: 85.806-080 

Cascavel – Estado do Paraná 

 
Dirigente da Mantenedora: 
Sócio Administrador: Renato da Silva 

 
MANTIDA: Centro Universitário UNIVEL, está localizada no mesmo endereço 

da mantenedora. O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 

13/09/2017, publicado no DOU, de 14/09/2017. 

 

CORPO DIRIGENTE: 
Reitor: Renato da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva 

Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva 

Diretor de Desenvolvimento:  Nilton Nicolau Ferreira 

Diretor de Pós Graduação e Extensão: Prof. Lúcio Scheuer 

Diretor da Educação a Distância: Tiago Francisco Buosi 

Secretaria Geral: Aletéia Karina Lopes da Silva Sonda 

 
Credenciamento: Decreto Ministerial s/nº, de 10/02/1995, publicado no DOU 

de 13/02/1995, que autorizou inicialmente o Curso Superior de Tecnologia em 
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Processamento de Dados. Recredenciamento: Publicado no DOU de 

29/04/2015 – Seção I – p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.  

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

Curso de: Bacharel em Odontologia 

Modalidade: Presencial  

Ato de Autorização/criação Resolução/CONSU, nº 01/2017, de 

02/08/2017 

Integralização: Mínimo 08 semestres e máximo 12 

semestres 

Regime de Oferta: Seriado Semestral 

Turno: Integral 

Nº de Vagas Autorizadas: Em processo de autorização/MEC 

Ou Pretendidas: 80 distribuídas em duas turmas de 40 

alunos nas disciplinas teóricas e 20 

alunos nas disciplinas práticas.  

Coordenador/a do Curso: Prof. Carlos Estevão Lagustera. 

Titulação e regime de Trabalho: Mestre, Integral. 

 

1.2 Equipe de Elaboração  e/ou Revisão do PPC: 

Núcleo Docente Estruturante – NDE 

Colegiado do Curso proposto. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO  DO CURSO: 

O curso de Odontologia apresenta elevada relevância social, uma vez 

que atua diretamente sobre a área da saúde de seus usuários. A cidade de 

Cascavel apresenta duas instituições, uma pública e outra privada, que 

oferecem o curso e disponibilizam 80 vagas anuais, destas, quarenta são 

oriundas da IES pública e oitenta, da IES privada. Até o ano de 2011, a oferta 

de Cirurgiões-Dentistas da Cidade de Cascavel era suprida pelos graduados na 
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IES pública e, posteriormente, em 2012 a IES privada passou a oferecer 

também. 

É relevante salientar que a demanda por serviços odontológicos oriunda 

da população da Cidade de Cascavel é alta. Dados do último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2017), indicam que a população 

estimada foi de 319.608 habitantes, com variação superior de 11,68% em 

relação ao último censo realizado (IBGE, 2017). A proporção aproximada de 

cirurgião-dentista formado no ano de 2017 em relação ao número total de 

habitantes, foi de 1 (um) para cada 2.663 habitantes. De forma complementar, 

ao considerar o total de Cirurgiões-Dentistas formados destas duas instituições, 

desde a oferta dos cursos (1995 e 2012) o índice aproximado é de 1 (um) 

Cirurgião-Dentista para cada 228 habitantes. É relevante mencionar que os 

profissionais formados nas IES da cidade de Cascavel, também são oriundos 

de outras cidades, o que indica que tais profissionais podem atuar 

profissionalmente em locais diferenciados. 

Dados do município de Cascavel orientam que no ano de 2010 havia 83 

Cirurgiões-Dentistas com atuação, nas demandas por serviços odontológicos, 

na rede municipal de saúde. No Conselho Regional de Odontologia (CRO) há 

um registro, até o mês de junho de 2018, de um total de 562 Cirurgiões-

Dentistas com endereço vinculado na cidade de Cascavel. Esse dados sugere 

que existe na cidade uma proporção de 1 profissional para um total de 569 

habitantes (CRO, 2018). Nesta proporção presente nas estatísticas do CRO há 

um indicador mais preciso ao orientar que tais profissionais atuam com 

endereço vinculado na cidade. 

Estes indicadores apresentam percentuais que poderiam contribuir para 

maior oferta de serviços prestados à população da cidade de Cascavel, ao 

serem inseridos mais profissionais especializados no mercado do trabalho. Em 

consonância com a Política Nacional de Atenção Básica, as ações do 

Ministério da Saúde, por meio da criação do Programa Saúde Família (PSF) 

em 1994, incorporou, desde 2000, a presença do cirurgião-dentista como 

membro das equipes que visam proteger, promover e recuperar a saúde bucal 

por meio de atendimento individual, familiar e na comunidade de forma geral 
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(BRASIL, 2018). Há um entendimento entre os gestores públicos que a 

presença de tais profissionais contribui para melhoria das condições de vida da 

população, no que tange especificamente à saúde pública.  

De forma geral, há uma tendência no cenário da Odontologia no Brasil, 

buscando adaptações estruturais e de funcionamento do sistema de saúde, 

buscando o aumento de profissionais na área para sustentar a demanda 

existente pelos serviços. Para isso, o cirurgião-dentista pode atuar em 

diferentes segmentos além da saúde pública, como a suplementar e 

assistência particular (LUCIETTO; AMÂNCIO FILHO; OLIVEIRA, 2008). 

A partir do contexto apresentado, a justificativa de oferta do curso de 

Odontologia do Centro Universitário é apresentada pela carência de Cirurgiões-

Dentistas que possam suprir a demanda existente da população de Cascavel. 

Aliado aos indicadores de saúde, a representatividade da cidade de Cascavel 

para a Região Oeste também é um fator que têm contribuído para procura de 

serviços de saúde, uma vez que a cidade é considerada um Polo Regional de 

Saúde, servindo como fonte de atendimento da população regional (MARÉS, 

2012), assim como, um polo universitário absorvendo estudantes de cidades 

vizinhas. Por causa disso, muitos formandos dos diferentes cursos são 

oriundos de outras cidades, o que faz com que a oferta de profissionais no 

mercado de Cascavel seja minimizada. 

Diante do que fora destacado a existência do curso de Odontologia do 

Centro Universitário, tem como objetivo a formação de um Cirurgião-Dentista 

que reconheça e vivencie cotidianamente suas responsabilidades e atribuições 

no campo da saúde, e que valorize as ações de atenção primária sem, no 

entanto, subestimar a atenção especializada. Um profissional capaz de 

promover a saúde, atuar na prevenção e reabilitação, com um olhar 

diferenciado para o modo de viver das pessoas, respeitando a cultura, hábitos 

arraigados e contribuindo para melhoria da qualidade de vida, além de um 

envelhecer mais saudável; construindo a crítica do ponto de vista do cuidado 

integral, assegurando a qualidade e humanização da assistência aos 

indivíduos, famílias e coletividades.  
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O processo de ensino-aprendizagem utilizado busca a formação de um 

Cirurgião-Dentista com sólido conjunto de novos conhecimentos e inserido no 

contexto social e na realidade do vigente sistema de saúde. Um profissional 

que almeja racionalmente a aquisição de novas técnicas e tecnologias, em um 

ritmo de desenvolvimento contínuo e crescente. Estruturado conforme definido 

acima, o curso de Odontologia do Centro Universitário forma profissionais 

aptos a colaborar para o desenvolvimento da região de influência de Cascavel, 

composta principalmente por 52 municípios que compõe a região Oeste do 

Paraná de onde provem a grande maioria dos alunos da Instituição.  

 
 
Cenário Socioeconômico da Região 

 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 2017 de 

11.320.892 habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste 

do Paraná representa 12,53% do total dos municípios do Estado, com 50 

municípios. Alguns dados são de relativa importância, principalmente os 

referentes à população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de 

mortalidade e natalidade infantil e empregados por atividade econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado 

crescimento ao longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um 

crescimento de 6%, no ano 2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve 

aumento de 7%. Entre o período de 1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do 

Paraná está classificada como a terceira mais populosa do Estado e é a quarta 

região que apresentou o maior crescimento do Estado. O Gráfico 1 apresenta o 

crescimento da população da Mesorregião do Oeste do Paraná ao longo dos 

anos. 

 

  



 

Centro Universitário Univel 
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

9 

 

Gráfico 1 – Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná de 1980 
a 2010 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da 

Região Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a 

população tem crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década 

de 2000. 

A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná 

apresentou modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma 

maior predominância da população rural, a qual representava para o Estado 

63,9%, percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após 

trinta anos, este cenário foi modificado como consequência do êxodo rural. 

Dados desse período indicam que em 2000 haviam no Estado do Paraná 

81,42% da população urbana, em relação à 18,58% da população rural. Em 

2010, os dados apesar de similares apresentaram aumentos, tendo sido 

atribuído o percentual de 85,33% para a população urbana e 14,67% da 

população rural. 

Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião 

Oeste, cujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores 

condições de vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

indicam que este aumento na população urbana passou a ocorrer 
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principalmente a partir da década de 1980, tendo se intensificado, cada vez, 

mais nos últimos anos.  

 

1.4 LEGISLAÇÃO PERTINENTES AO CURSO: 

RESOLUÇÃO CNE/CES  03, DE 19/02/ 2002 

PORTARIA nº 1.134, DE 10/10 2016 

PORTARIA nº 1.383,. de 31/10/ 2017 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18/06/ 2007  

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 2/07/2007 

 

1.5 Breve histórico da IES (trajetoria): 

O Centro Universitário, foi credenciado pelo Decreto de10/02/1995, 

publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades acadêmicas tiveram início 

em 26/02/1996, com o 1º Regimento aprovado pela Portaria nº. 1740, de 

08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) 

que pertencia ao Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 

1.996 foi transferida para sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 

centro a IES contava com 04 cursos de graduação autorizados e com o número  

de 320 alunos. Ressalta-se que a IES foi credenciada para oferta de cursos de 

graduação na modalidade a  distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013. 

 O primeiro recredenciamento do Centro Universitário ocorreu pela 

Portaria nº 423, de 30/04/2015, publicado no DOU, de 29/04/2015, e o  

credenciamento do Centro Universitário UNIVEL pela Portaria/MEC nº 1.108, 

de 13/09/2017, publicado no DOU,  de 14/09/2017. 

O Centro Universitário possui 04(quatro) Polos de Apoio presencial na 

modalidade de Educação a Distância – EaD,  sendo 01(um) POLO/SEDE, 

01(um) em Marechal Cândido Rondon/Pr, 01(um) em Palotina/Pr, 01 em 

Medianeira/Pr, são oferecidos 08 (oito) cursos na modalidade a distância sendo 

03 (três) Bacharel e 05 (cinco) de Tecnologias e 04 (quatro) cursos na 

Modalidade a Distância de Pós Graduação Lato Sensu. 
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 O Centro Universitário UNIVEL atualmente  possui 5.158 alunos 

matriculados na graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a 

distância)  e 1.836 alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 

1.512 (presencial) e 324 (na modalidade a distância), totalizando 6.994 alunos. 

O Centro Universitário possui atualmente 147 docentes e 212 técnico-

administrativos.   

A instituição possui atualmente uma área de 97.682,84m² com 

22.002,48m² de área construída, com edificações especialmente desenvolvidas 

para as condições da região e 17.000m2 em estacionamento para carros e 

motos, devidamente demarcados conforme a legislação de trânsito e área livre 

de 58.680,36m² de terreno para futuras edificações. 

 

1.6 Áreas de atuação acadêmica 

 

O Centro Universitário UNIVEL apresenta cursos nas áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Áreada Saúde, Ciências Humanas e 

Tecnologias. Além das graduações, são ofertados cursos de pós-graduação 

lato sensu da própria IES e, outros, em convênio com renomadas instituições 

do país, entre elas, FGV (Fundação Getúlio Vargas) atendendo à perspectiva 

dos egressos para uma educação continuada. 

 

CURSOS (presencial): 
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CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E 
VAGAS/ ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Administração 8 12 N 200 

Portaria  de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. de 
04/04/2017 - pág.81. 

Agronomia 10 15 N 150 

Portaria de Autorização 
nº 303 de 07/04/2017- 
D.O.U de 10/04/2017- 
pág. 14 

Arquitetura e 
Urbanismo 

10 15 N 120 

Portaria de Autorização 
nº685 de 07/07/2017- 
D.O.U de 10/07/2017 – 
pág.23 

Artes 
(Licenciatura) 

6 9 N 120 

Portaria  de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES nº 276 de 
20/04/2018 – D.O.U de 
23/04/2018 pág. 37 

Biomedicina 8 12 N 60 
Resolução/CONSU de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017  

Ciências 
Contábeis 

8 12 N 230 

Portaria  de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. de 
04/04/2017 - pág.81. 

Direito 10 15 D/N 395 

Portaria  de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. de 
04/04/2017 - pág.81. 

Educação 
Física 

8 12 N 60 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Engenharia 
Civil 

10 15 N 180 

Portaria de Autorização 
nº 134 de 06/05/2016 
– D.O.U de 09/05/2016 
pág.28 

Engenharia de 10 15 N 120 Portaria de Autorização 
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CURSOS (na modalidade à distância) 

 

Produção nº 267 de 27/03/2015- 
D.O.U de 30/03/2015 
pág.22 

Engenharia 
Mecânica 

10 15 N 120 

Portaria  de 
Autorização nº 311 de 
15/07/2016- D.O.U de 
18/07/2016  
pág.17 

Fisioterapia 8 12 N 120 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Jornalismo 8 12 N 100 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento 
nº267,  de 03/04/2017 
- D.O.U. de 04/04/2017 
- pág.81. 

Medicina 
veterinária 

10 15 N 120 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Nutrição 8 12 N 60 
Resolução de 

Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Pedagogia 8 12 N 120 

Portaria de 
Reconhecimento nº 
493 de 29/06/2015- 
D.O.U de 30/06/2015 
pág. 14. 

Publicidade e 
Propaganda 

8 12 N 80 

Portaria de Autorização 
nº 268 de 27/03/2015 
– D.O.U de 30/03/2015 
pág.23 

Psicologia 10 15 N  Em andamento/MEC 

Odontologia 8 12 D  Em andamento/MEC 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E 
VAGAS/ ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Administração EAD 8 12 NSA 150 
Portaria  de   Autorização nº 
1.041, de 03/10/2017- D.O.U 
de 04/10/2017. 

Contábeis EAD 8 12 NSA 500 
Resolução/ CONSU de 
Autorização nº4, de 29/09/2017 

Pedagogia EAD 8 12 NSA 460 
Resolução/ CONSU de 
Autorização nº07, de 
19/12/2017 
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CURSOS TECNOLOGIAS (presenciais) 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRE

S 

TURNOS E 
VAGAS/ ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENT

O 
MIN MÁX 

DIURNO/ 
NOTURN

O 

VAGA
S 

Análise de 
Desenvolviment
o de Sistemas 

6 9 N 150 

Portaria  de   
Renovação de 
Renovação nº 793, de 
14/12/2016 - D.O.U de 
04/10/2017, pág. 39. 

Design gráfico 4 6 N 80 

Portaria  de  
Autorização nº 202, de 
02/06/2016 - D.O.U de 
06/06/2016, pág. 20. 

Fotografia 4 6 N 80 

Portaria  de  
Renovação de 
reconhecimento nº 
202, de 02/06/2016 - 
D.O.U de 06/06/2016, 
pág. 20. 

Gastronomia 4 6 N 120 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 04/04/2017, 
pág. 70 

Gestão 
Comercial 

4 6 N 150 

Portaria  de  
Renovação de 
reconhecimento  nº 
1039, de 03/10/2017 - 
D.O.U de 04/10/2017, 
pág. 22 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

4 6 N 150 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 04/04/2017, 
pág. 70 

Gestão 
Financeira 

4 6 N 120 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 04/04/2017, 
pág. 70 

Logística 4 6 N 100 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
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CURSOS TECNOLOGIAS (na modalidade à distância) 

 

 

 

 

 

D.O.U de 04/04/2017, 
pág. 70 

Processos 
Gerenciais 

4 6 N 100 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 04/04/2017, 
pág. 70 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E 
VAGAS/ ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Gestão 
Comercial 

EAD 

4 6 NSA 120 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 
1039, de 03/10/2017 - 
D.O.U de 04/10/2017, 
pág. 22 

Gestão 
Financeira 

EAD 

4 6 NSA 120 

Portaria  de  
Autorização nº 319, de 
30/04/2015 - D.O.U de 
04/05/2015, pág. 68. 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

EAD 

4 6 NSA 120 

Portaria  de  
Autorização nº 317, de 
30/04/2015 - D.O.U de 
04/05/2015, pág. 68. 

Logística 
EAD 

4 6 NSA 120 

Portaria  de  
Autorização nº 320, de 
30/04/2015 - D.O.U de 
04/05/2015, pág. 68. 

Processos 
Gerenciais 

EAD 
4 6 NSA 120 

Portaria  de  
Autorização nº 321, de 
30/04/2015 - D.O.U de 
04/05/2015, pág. 68. 
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Quadro 2. Conceitos Avaliativos Externos da IES 
 

Relação de 
Cursos 

Nota 
ENADE 

Ciclo 2012 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2015 

Conceito/MEC 
CPC 

Conceito/MEC 
- CC 

Administração (4) (4) (3) - 

Administração-
EaD 

- - -            (4) 

Arquitetura - - -            (3) 

Direito (4) (4) (3) (4) 

Ciências 
Contábeis 

(3) 
(4) 

(3) 
- 

Gestão 
Financeira 

(4) 
4 

(4) 
(4) 

Gestão 
Comercial 

(4) 
4 

(4) 
(4) 

Jornalismo (3) 4 (4)  

Logística (4) 4 (3) (4) 

Processos 
Gerenciais 

(4) 
4 

(4) 
(3) 

Recursos 
Humanos 

(4) 
4 

(3) 
(3) 

TADS (4)  (3) (3) 

Artes-licenciatura -  - (5) 

Pedagógia - EaD - - -             (4) 

Gastronomia - 3 3 (4) 

Pedagogia -  - (4) 

Gestão 
Comercial – EaD 

- 
 

- (5) 

Recursos 
Humanos – EaD 

- 
 

- (4) 

Gestão 
Financeira – EaD 

- 
 

- (4) 

Processos 
Gerenciais –EaD 

- 
 

- (4) 

Logística EaD -  - (4) 

Segurança no 
Trabalho EaD 

- 
 

- (4) 

Engenharia Civil - - - (4) 

Engenharia 
Mecânica 

- 
- 

 4 

Fotografia -  - (4) 

Design Gráfico -  - (4) 
 * Selo OAB Recomenda 2016-2018                                                                    Fonte: 

MEC/INEP 
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Quadro 3. Índice Geral de Curso, Conceito institucional e continuo: 

 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI 

2017 (P)   4 

2010 (EAD)   4 

2016 3 2,7601 - 
 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DO OESTE DO PARANÁ 

 

Constituída por 52 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca 

de 1.309.564de habitantes, segundo estimativa IBGE/2017 a maior parte em 

torno de  1.106.000 de habitantes  residem na área urbanas. Mas é a 

integração com as atividades do campo que garante um desenvolvimento 

diferenciado em relação a outras regiões do Estado. 

A economia dinâmica, resultado de cadeias produtivas sólidas, gera 

riquezas e atrai novos negócios, o que resulta em mais empregos e propicia 

melhorias constantes na qualidade de vida de sua população.  

 

Mapa do Estado                                           Mapa da Região Oeste  
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As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de 

empregos. Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 

estabelecimentos do Oeste do Estado, mais de 51 mil (17%) são gerados pela 

cadeia produtiva agro alimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil 

pela cadeia produtiva material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia 

produtiva do turismo. 

Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da região. 

 

Contexto Socioeconômico da Região 
 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 

11.320.892 habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste 

do Paraná representa 12,53% do total dos municípios do Estado, com 50 

municípios. Alguns dados são de relativa importância, principalmente os 

referentes à população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de 

mortalidade e natalidade infantil e número de empregados por atividade 

econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado 

crescimento ao longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um 

crescimento de 6%, no ano 2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve 

aumento de 7%. Entre o período de 1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do 

Paraná está classificada como a terceira mais populosa do Estado e é a quarta 

região que apresentou o maior crescimento do Estado. O Gráfico 1 apresenta o 

crescimento da população da Mesorregião do Oeste do Paraná ao longo dos 

anos.  
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Gráfico 1 – Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná de 1980 
a 2010 

 
Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 
 

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da 

Região Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a 

população tem crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década 

de 2000. 

A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná 

apresentou modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma 

maior predominância da população rural, a qual representava para o Estado 

63,9%, percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após 

trinta anos, este cenário foi modificado como consequência do êxodo rural. 

Dados desse período indicam que em 2000 haviam no Estado do Paraná 

81,42% da população urbana, em relação à 18,58% da população rural. Em 

2010, os dados apesar de similares apresentaram aumentos, tendo sido 

atribuído o percentual de 85,33% para a população urbana e 14,67% da 

população rural. 

Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião 

Oeste, cujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores 

condições de vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

indicam que este aumento na população urbana passou a ocorrer 

principalmente a partir da década de 1980, tendo se intensificado, cada vez, 

960775 
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mais nos últimos anos. O Gráfico 2 apresenta a diferença em relação a 

proporção da população urbana e rural da Mesorregião Oeste do Paraná entre 

1980 e 2010.  

 
Gráfico 2 – Percentual da população urbana em relação à população rural da Mesorregião 
Oeste do Paraná entre 1980 e 2010. 
 

 
Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 
O Gráfico 2 indica que a população rural da Mesorregião Oeste do 

Paraná, a partir do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em 

contrapartida, a população urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). 

Observa-se que existe uma tendência de que tais valores cresçam a partir de 

uma progressão geométrica, ocorrido principalmente em decorrência do 

crescimento das cidades e, como consequência, aumento na oferta de 

emprego.   

O município de Cascavel está inserido na Região Oeste do estado do 

Paraná com uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 

habitantes. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste 

Paranaense  Sua população foi estimada pelo IBGE em 2017 em 459.734 

habitantes e está dividida em dezoito municípios. Essa região possui uma área 

total de 8.515,24 km². A cidade de Cascavel conta hoje com 319.608 

habitantes conforme estimativa para 2017, e representa o 5º município mais 

populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal setor 

econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos 

agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos comerciais, 

50,44% 
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industriais e de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no 

comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, de 

saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado forte 

crescimento são os de metalurgia e de confecção. 

Em 2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 

43ª melhor cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a 

partir da análise de dados como finanças, governança, bem-estar, economia, 

segurança, qualidade de domicílios, saúde, educação digital e geral, 

consolidando diversos atributos das cidades em um índice que permita 

mensurar as diversas dimensões do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e de seus habitantes. 

A Tabela 1 apresenta os dados educacionais da Microrregião de 

Cascavel e do Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do 

IPARDES (2018). 

 
Tabela 1 – Dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do Estado do Paraná 

Educação 
Fonte Data 

Micro 
Região Estado 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 

 
Os Indicativos apresentados na Tabela 1 mostram que a grande 

maioria dos profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos 

bancos acadêmicos, principalmente se compararmos com o elevado número 

de alunos matriculados no ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo 

estes potenciais alunos para o ensino superior. Especificamente no âmbito da 

cidade de Cascavel a Tabela 2 apresenta o número de matrículas ensino 

médio e educação profissional do município, conforme Sinopse Estatística da 

Educação Básica do ano de 2017, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 28 de fevereiro de 2018. 
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Tabela 2 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do Município de 
Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

As informações presentes na Tabela 2 indicam que no contexto 

educacional da região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável 

por 17.850 matrículas no ensino médio e educação profissional, o que indica 

que tais alunos poderão a vir ingressar no ensino superior. 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, 

sendo eles Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo 

Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante 

do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa 

Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná. Dispondo destes números, 

informações divulgadas pelo INEP em fevereiro de 2018 apresentam as 

estatísticas sobre número dematrículas ensino médio e educação profissional 

da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da Microrregião de 
Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 
O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na 

Microrregião de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma 

possível demanda de alunos oriundos destas modalidades de ensino para 

ingresso no ensino superior.  

Cens
o 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensin
o 
Médio 

Educação Profissional Tota
l 
Edu
c. 
Prof
. 
 

Total 
Gera
l 

Ensin
o 
médio 

Integrado à 
Educ. 
Profissional 

Normal 
Magistéri
o 
  

Concomitan
te 

Subseqüent
e 

2017 Sul - Paraná 13.20
3 

1.856 105 15.16
4 

160 2.526 2.68
6 

17.85
0 

Cens
o 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensin
o 
Médio 

Educação Profissional Tota
l 
Edu
c. 
Prof
. 
 

Total 
Gera
l 

Ensin
o 
médio 

Integrado à 
Educ. 
Profissional 

Normal 
Magistéri
o 
  

Concomitan
te 

Subsequent
e 

2017 Sul - Paraná 19.52
6 

1.922 534 21.98
2 

160 2.588 2.74
8 

24.73
0 
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Identidade Estratégica 

Missão 

O Centro Universitário UNIVEL, tem como missão “ser um centro de 

excelência em educação superior, orientado para gerar consciência 

crítica, formando empreendedores com o perfil que as transformações da 

sociedade exigem, integrados com a realidade regional”. 

 

 

Visão: 

Consolidar-se como uma instituição de ensino superior de referência local e 

regional pelo reconhecimento de sua qualidade e diferenciais metodológicos 

inovadores em ensino e aprendizagem. 

 

Valores Institucionais 

Justiça; Ética; Responsabilidade Socioambiental; Transparência;Voluntariado; 

Responsabilidade Social; Espírito de Equipe e Inovação. 

 

Perfil 

O Centro Universitário Univel é uma instituição comprometida com o valor do 

ser humano, com sua formação e realização enquanto profissional e pessoa. 

Três importantes pilares institucionais orientam a Educação Superior 

promovida na Univel por meio de suas Grandes Áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, área de saúde e Tecnologias: o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA- PEDAGÓGICA  

 

2.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

Considerando o Regimento do Centro Universitário, cabe ao 

Coordenador, ao Colegiado de Curso e ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) 

sua gestão, em articulação com as demais instâncias acadêmico-

administrativas, visando a realização dos objetivos do curso em consonância 

com a finalidade da Instituição. 

 A IES, como um todo, busca, de forma integrada e coerente, a 

realização concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, no PPI, que abordam as políticas institucionais, 

destacando-se as políticas de ensino, pesquisa e extensão: 

 Ensino: Centradas na relação ensino – aprendizagem, na articulação 

entre teoria e prática, e em um currículo integrado, as políticas de ensino 

buscam propiciar ao aluno uma formação global que lhe permita construir 

competências, hábitos, habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, 

estimulando-o a resolver problemas, estudar casos, intervir em realidades, 

prever crises, fazer predições sempre de forma ágil, versátil e ética, buscando 

seu auto aprimoramento e auto realização como pessoa e como cidadão, 

qualificando-o profissionalmente, tornando-o ciente de suas responsabilidades, 

usando para isso os recursos do conhecimento em seus vários níveis e 

modalidades, além das vivências e intervenções em realidades do seu 

cotidiano próximo ou remoto. A problematização, compreensão e análise do 

contexto local se fundamentam nas atividades de estágio supervisionado e 

práticas supervisionadas, que articulam teoria e prática e contribuem no 

processo de formação do estudante e fortalecem seu vínculo social e a 

identificação com a profissão. 

Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa, a ação criadora, 

responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, reflexão, de 
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curiosidade perante o novo e o diferente, buscando novos conhecimentos e 

procedimentos que possam complementar e estimular o ensino -aprendizagem 

a alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a qualidade de vida 

da população envolvida, respeitando valores culturais e éticos, 

comprometendo-se com a profissão e sociedade.  

Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de 

extensão às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam 

corresponder às necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na 

realidade local, regional e da sociedade como um todo, unindo por objetivos 

comuns as suas comunidades interna e externa com benefício para ambas. O 

Projeto Pedagógico do curso de Odontologia do Centro Universitário, mantém 

articulação com o PDI e PPI atendendo às políticas voltadas para a graduação, 

buscando a qualificação, a dinamização, a diversificação e a ampliação de 

oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e de sua 

contribuição ao desenvolvimento no contexto social e regional de sua 

abrangência. O Centro Universitário, para atender de modo cada vez mais 

satisfatório à realidade social e profissional, local e regional, trabalha com 

currículos flexíveis, possibilitando aproveitamento de estudos e de 

competências, bem como a inserção do aluno na vida profissional, enquanto dá 

continuidade à sua formação acadêmica.  

Algumas políticas definidas para a área acadêmica são:  

a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão;  

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente 

responsáveis e empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos 

à participação no desenvolvimento da sociedade em que interagem;  

c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, 

regional e nacional;  
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d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação 

científica, que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os desafios 

da sociedade contemporânea. 

e) Desenvolver um comportamento ético, solidário e sensível às 

diferentes realidades de atendimento à saúde, que contribua na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas envolvidas.  

f) Integrar a comunidade acadêmica com a realidade local através da 

participação em atividades voltadas ao atendimento, orientação e prevenção da 

população com relação à saúde bucal dos projetos já instituídos na IES como: 

Valores Humanos, Dia da Responsabilidade Social, Projeto Geração 

(atendimento à 3ª idade).  

g) Atuar de maneira interdisciplinar e integrada aos demais cursos de 

atuação da área da saúde da IES, na promoção do atendimento a saúde da 

comunidade local.  

Destaca-se que esta Proposta Curricular foi elaborada e é 

constantemente aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas 

no PDI e no PPI da IES, no que tange às políticas institucionais e às práticas 

do curso. O ensino e extensão são ações praticadas nas atividades regulares 

do curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, são 

estimulados pelos docentes dentro do cotidiano do processo de ensino 

aprendizagem.  

As abordagens destes temas na Educação Superior apresentam-se 

como uma necessidade importante na formação dos acadêmicos, tendo em 

vista sua atuação direta e indireta com as pessoas na inserção no mercado de 

trabalho. As decisões e os encaminhamentos do cotidiano da profissão trazem 

desafios relacionados com as relações humanas, que precisam ser trabalhados 

nas várias atividades constituindo o percurso dos acadêmicos no seu curso de 

graduação. 

 Assim, o Centro Universitário, no cumprimento desses marcos 

regulatórios, no intuito de contribuir para a completude da formação dos 
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egressos para uma atuação assertiva em relação às atuais demandas sociais, 

estabelece os seguintes princípios: 

• Aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das 

áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e 

matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a construção do 

conhecimento por intermédio da livre discussão do ensino, da pesquisa e da 

extensão, fazendo da ação profissional sempre uma ação retomada do 

passado para o presente e o futuro; 

• Produção e construção do conhecimento de forma sistematizada e 

sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva 

criativa e interdisciplinar; 

• Conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do 

que nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e 

social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis; 

• Valores propostos devem contemplar os fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os 

princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Na esteira desses princípios referenciados o Centro Universitário – 

UNIVEL, propõe as seguintes diretrizes para o atendimento dessa legislação 

pelos cursos:  

 

 Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e 

tecnológica; 

 Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação continuada, 

 Incentivar o raciocínio crítico;  

 Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

 Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais comprometidos 

com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e nacional; 
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 Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da responsabilidade, 

da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

 Incentivar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, 

tecnológico e social; 

 Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

 Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, atendendo a 

comunidade via serviços específicos e estabelecendo relações de parceria; 

 Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de 

extensão; 

 Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, como 

ser social, biológico, psicológico, político e cultural e sujeito histórico. 

O Centro Universitário, em atendimento às referidas legislações, 

princípios e diretrizes estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as 

referidas temáticas sejam contempladas de forma transversal ao longo da 

integralização do currículo. Tais temas não constituirão uma disciplina 

específica, mas permeará todo o curso através de atividades complementares, 

atividades de pesquisa e extensão e, principalmente, atitudes e valores 

apresentados pelo corpo docente, discente e colaboradores, numa visão 

interdisciplinar. 

O tratamento da educação ambiental e da educação das relações 

étnico-raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas e 

de forma transversal, e sob o entendimento de que uma e outra são práticas 

sociais que interagem e se situam no campo dos direitos humanos e da 

cidadania. Reforçam esse entendimento no tocante à educação ambiental os 

princípios enunciados no Art. 4º da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. 

Destaca-se que além da possibilidade dos temas serem trabalhados no 

decorrer das disciplinas, o Centro Universitário UNIVEL disponibiliza 

gratuitamente para os acadêmicos cursos de formação continuada objetivando 

que os estudantes tenham acesso a cursos de complementação, ampliando 

assim os conhecimento acerca de temas transversais.  
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Os cursos ofertados são: Educação Ambiental; Educação das 

Relações étnico-raciais e Educação em Direitos humanos. Cada curso tem 

carga horária de 10 h/a.  

 

2.1.1 Política de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

 

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente 

na eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições 

para o acesso e permanência na educação superior, bem como, o atendimento 

pleno das necessidades educacionais especiais. 

A inclusão na educação constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, 

socioeconômicas. Além disso, requer sistemas educacionais planejados e 

organizados que deem conta da diversidade dos alunos e ofereçam respostas 

adequadas às suas características e necessidades. As diferenças são vistas 

não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, sim, como 

fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, 

educacionais e arquitetônicas), para que a aprendizagem pretendida seja 

alcançada. 

Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática 

inclusiva existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou 

continuadas. Ressaltamos a necessidade de uma formação inicial e continuada 

para os professores e todos os envolvidos no processo, bem como a 

importância de parcerias entre as instituições de ensino, do trabalho e setores 

empresariais para o desenvolvimento dessas políticas. 
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A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais 

representa para a IES, o cumprimento dos próprios princípios regimentais e de 

seu compromisso social. 

O apoio acadêmico aos portadores de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de ações que abrangem 

diferentes naturezas de atendimento. No Centro Universitário, eles têm uma 

atenção personalizada através de projetos que visam não apenas cumprir as 

exigências legais, mas sobretudo, permitir que tenham uma vida universitária 

plena. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades 

para a realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio 

de outras pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (PNE – Pessoas 

com Necessidades Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo 

específico de necessidade, orientará o uso de TA - Tecnologias Assistivas e 

quando necessário, disponibilizando em seus polos o acesso a essas 

tecnologias, com a finalidade de responder às necessidades concretas de cada 

aluno e possibilitar sua interação com o computador para melhor 

aproveitamento do processo de Ensino e Aprendizagem. 

 

2.1.2 Para alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 

7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003, para os alunos portadores de 

deficiência física, a IES apresenta as seguintes condições de acessibilidade:  

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  

 Vagas reservadas no estacionamento;  

 Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, elevadores 

sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso a biblioteca facilitando a 

circulação de cadeira de rodas;  
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 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeiras de rodas;  

 Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

 Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários. 

 

2.1.3 Para alunos com deficiência visual 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno com 

deficiência visual leve e plena. Material produzido em BRAILE disponível na 

biblioteca. Laboratórios disponíveis para uso de programas de computador 

como Winvox, Papovox entre outros, que permite que um livro seja escaneado, 

transformando-o em arquivo audível e transferências para endereços 

eletrônicos. Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor 

de audiovisual, com auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte de 

atendimento. Para alunos que são deficientes leves, são feitas cópias com 

fontes maiores com ampliação dos textos impressos. A IES também possui 

piso táctil e placas de identificação dos espaços em Braille. 

 

2.1.4 Para alunos com deficiência auditiva 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno 

surdo. Para o atendimento do aluno surdo, O Centro Universitário conta com  

profissionais de libras (serviços de tradutor e intérprete de libras)  para 

acompanhar todas as aulas, qualificado para desempenhar tal atividade, bem 

como, os recursos didáticos para apoiar o ensino aprendizagem dos 

acadêmicos com deficiência auditiva.  

Os docentes apresentam todo o material do curso na plataforma RM 

TOTVS, dando pleno acesso à gestão de conteúdos aos alunos surdos, fora 

do ambiente acadêmico. 

 A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação 

específica é oferecida como Componente Curricular Optativo em todos os 

cursos de Bacharelado e Tecnologia e como Componente Curricular 
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Obrigatório nos cursos de Licenciatura, capacitando os docentes e 

colaboradores ao longo do ano. 

 

2.1.5 Concepção pedagógica do Curso 

 

O conjunto de atividades acadêmicas previstas para a integralização do 

Curso, bem como a distribuição ao longo dos semestres do Curso, visam a 

formação do profissional generalista, com sólidos conhecimentos para o 

exercício da profissão. 

Foi concebido e adequado de forma que o aluno seja estimulado a 

exercer sua capacidade crítica e reflexiva, desenvolver sua capacidade de 

estruturar e contextualizar problemas e buscar soluções alternativas, evitando o 

excesso de centralização do processo de ensino no professor; “conteúdos” que 

seguem lógicas inapropriadas (cargas horárias excessivas e fragmentação de 

conteúdos) e a rigidez da matriz curricular. Essa rigidez traz consigo, problema 

da adequabilidade de conteúdos e de habilidades às demandas impostas pelo 

ambiente acelerado de mudança do conhecimento e pelo dinamismo no mundo 

do trabalho.  

Surgiu a partir da crítica sobre a realidade vivenciada, quando foram 

formuladas propostas de superação, engajadas no momento histórico atual, 

levando em conta os diferentes aspectos levantados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

Os componentes curriculares obrigatórios são imprescindíveis para 

propiciar, ao profissional em formação o lastro de conhecimentos, 

competências e habilidades requeridas. Os componentes curriculares optativos 

e atividades complementares são passíveis de escolha pelo estudante e 

ofertados semestralmente mediante o planejamento acadêmico, ou entre 

eventos e atividades independentes desse planejamento, que venham a trazer 

subsídios à sua formação, realizados por órgãos internos ou entidades 

externas à instituição. 
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2.2 Objetivos do curso 

Geral 

O curso de Odontologia tem por objetivo formar cidadãos capacitados e 

qualificados ao exercício profissional, dotados se senso analítico e crítico, 

objetivando contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Dentro desta 

concepção, o curso Superior de Bacharelado em Odontologia do Centro 

Universitário Univel  procura formar profissionais solidamente capacitados para 

planejar,analisar,utilizar,inovar e avaliar modernos conceitos em Ciências 

Odontológicas e suas tecnologias aplicadas tanto em organizações privadas 

como públicas. 

 

Específicos: 

• Formar profissionais conscientizados de suas responsabilidades e de seu 

papel de agentes de saúde, onde as reflexões éticas deverão ser 

determinantes de seus comportamentos e de decisões, atuando como 

intelectuais responsáveis em associação com seus pares, demais profissionais 

de saúde e a comunidade. 

• Formar Cirurgião-Dentista com conhecimentos essenciais ao 

desenvolvimento pleno de suas atividades como profissionais da saúde, 

facilitando a visão global e a compreensão do conceito integral em odontologia 

e demais ciências da saúde; 

• Desenvolver, através de programas multiprofissionais integrados de saúde 

dentro das possibilidades reais e dos recursos disponíveis, novas atitudes e 

valores em relação a Odontologia, enfatizando: saúde e não apenas doença, a 

ação em unidades de saúde – inclusive em hospitais, postos de saúde, nas 

comunidades urbanas e rurais – e não apenas em consultórios privados, 

trabalho em equipe e não apenas individual, abordagem multidisciplinar dos 

problemas de saúde e extensão à comunidade dos conhecimentos necessários 

para a promoção de seu bem-estar; 
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• Formar um profissional, Cirurgião-Dentista generalista com visão social, 

orientado para uma realidade concreta e capaz de estabelecer científica e 

tecnicamente um diagnóstico do estado de saúde da coletividade e de cada 

indivíduo: formulando, executando, avaliando e colaborando nos planos de 

promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação 

adequados e suas relações com o resto do organismo. 

• Formar profissionais hábeis para lidar com o ser humano como um todo bio-

psico-sócio-cultural e estabelecer um a relação adequada além dele: na família, 

na sociedade e nos órgãos de classe, habituando-se a valorizá-lo, 

compreendendo suas necessidades e conflitos. Além da visão social, cientifica 

e técnica da profissão, o curso deverá estimular a formação humana do aluno 

para melhor complementar o seu relacionamento com o paciente e a 

sociedade. 

• Proporcionar ao egresso do Curso o conhecimento e a permanente discussão 

da política sanitária da região e do país, trabalhando em equipes de saúde e 

participando de equipes multidisciplinares organizadas para realizar ações de 

saúde pública e de desenvolvimento da comunidade, além de conhecer e 

respeitar os códigos de ética que regem a prática odontológica, assumindo 

uma postura crítica e desenvolvendo sua capacidade para oferecer alternativas 

concretas para responder às demandas sociais na área. 

• Motivar e contribuir para o desenvolvimento das capacidades de liderança do 

futuro profissional junto à comunidade e as instituições públicas e privadas, a 

fim de que a política e as ações de saúde bucal sejam incluídas e executadas 

em planejamentos nos níveis local, regional e nacional. 

• Orientar o aluno sobre a importância da odontologia como ciência e da 

necessidade da formação continuada, buscando de forma constante 

informações novas e complementares associadas ao seu aperfeiçoamento 

profissional; 

• Problematizar com o acadêmico as formas de acesso da população aos 

recursos de saúde, o papel do Estado e da iniciativa privada em relação à 
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saúde; o papel das equipes de saúde; a promoção de pesquisas destinadas à 

busca de soluções que visem a melhoria das condições de saúde da 

população;  

• exercer com capacidade e segurança a clínica geral; 

• Desenvolver conteúdos teóricos e práticos relacionados à saúde preventiva e 

o papel social de sua profissão 

2.3 Perfil profissional do egresso 

Baseado nos princípios do sistema de saúde vigente no país (Sistema 

único de Saúde - SUS) (BRASIL, 1990) e na instituição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Odontologia (Resolução 

CNE/CES 3, de 19/02/2002), evidencia-se o papel relevante das universidades 

na formação e qualificação profissional. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para os Cursos de Graduação em Odontologia (2002) definem, em seu 

artigo 3º, o seguinte perfil do Formando egresso/Profissional: 

(...) o cirurgião dentista com formação generalista, humanista, crítica e 

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

técnico e científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde 

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

realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para 

a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

Em consonância com as DCN, o Curso de Odontologia do Centro 

Universitário se propõe a formar um profissional competente, que contribua 

para a melhoria do SUS e da saúde da população, apto a desenvolver ações 

de promoção da saúde e assistência odontológica de qualidade, atuando nos 

diferentes níveis de complexidade, trabalhando com visão holística orientada 

por princípios éticos e humanistas e pela noção de cuidado nas práticas de 

saúde, que se apoiam na reconstrução de intersubjetividades e na tecnologia. 

Além da competência técnico/científica, esse profissional deverá desenvolver 

habilidades de comunicação, liderança e trabalho em equipe, capacidade 
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crítica, raciocínio científico, compromisso com a vida e com a construção do 

sistema de saúde, na área de inserção do curso. 

O Curso de graduação bacharelado em Odontologia proposto do Centro 

Universitário incorporará a formação integral do cirurgião dentista, nos termos 

definidos pelas diretrizes curriculares. Assim, os objetivos do Curso são 

coincidentes com aqueles estabelecidos pelas diretrizes curriculares em vigor. 

Concretizar esses objetivos na formação do cirurgião dentista é o desafio 

assumido pela IES em parceria com o SUS e outras organizações sociais 

comprometidas com a questão da saúde. 

Por isso, o Curso de Odontologia  propõe uma educação odontológica 

integral, compartilhada com outros saberes e contextualizada no sujeito em sua 

existência na sociedade. Prevê, além disso, que a formação do cirurgião 

dentista se dê a partir da reflexão da prática em um ciclo que retoma à mesma 

transformando a realidade. Para isso, valoriza não só os aspectos cognitivos 

para a formação do estudante, mas também os atitudinais. A expectativa é que 

o profissional assim formado tenha competência para prover cuidado de saúde 

odontológica, trabalhar em equipe, compartilhar o cuidado com o sujeito 

portador de necessidades de saúde odontológica e geral e com a comunidade 

e intervir no modelo assistencial.  

O objetivo é que o estudante adquira habilidades para lidar com a 

gestão, a tomada de decisões, considerando o cuidado individual e coletivo, o 

ensino e a pesquisa em saúde. Para tanto, o curso de Odontologia do Centro 

Universitário , considera em sua estrutura curricular, conteúdos e práticas 

voltadas ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas a 

avaliação, sistematização e decisão de condutas adequadas, baseadas em 

evidências científicas.  

 Espera-se que o desempenho profissional se paute pelo 

comportamento ético nas ações e nas questões sociais, abrangendo também 

as questões da acessibilidade, do meio ambiente, dos direitos humanos e das 

relações étnico-raciais. Em síntese, a intervenção reflexiva sobre a prática 
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representa um novo processo de trabalho que demanda um novo profissional 

que, além das capacidades cognitivas incorporadas pelos modelos de 

formação tradicional, seja capaz, também, de construir seu próprio 

conhecimento, praticar ações efetivamente transformadoras da realidade e 

conviver de maneira harmoniosa e construtiva com os outros saberes e com a 

diversidade.  

O Curso oferece um rol de disciplinas/atividades que possibilitam o 

ingresso do aluno no mercado de trabalho, de forma mais completa, e também 

busca através de seus conteúdos e práticas, desenvolver neste uma postura de 

busca constante pelo aperfeiçoamento profissional e educação permanente 

referente às inovações tecnológicas e revisão de conceitos científicos no que 

diz respeito a área da Odontologia. A Matriz Curricular foi elaborada com o 

objetivo de incluir disciplinas que proporcionem ao futuro profissional uma base 

sólida e ampla de conhecimentos específicos em Odontologia, em todo o seu 

contexto. Dessa forma, e considerando o potencial da região e do seu entorno, 

é promissor o futuro profissional do egresso do Curso de Odontologia do 

Centro Universitário. 

 

2.4 Estrutura curricular 

O processo de concepção, visão e organização da matriz curricular 

justifica a opção que agrega informações, sendo inseridos conceitos 

tradicionais e contemporâneos na aplicação das disciplinas, proporcionado 

uma formação em Odontologia baseada na interdisciplinaridade, passando a 

ser compreendido como um curso que possibilita a articulação dos vários 

saberes necessários para entender o ser humano em suas múltiplas 

demandas: aspectos sociais, econômicos, culturais, éticos, afetivos, biológicos, 

guiados pelos seguintes princípios pedagógicos: 

I. Visão da multidimensionalidade do fazer em Odontologia: adoção de 

estratégias de ensino-aprendizagem que valorizam a seleção e a exploração 

de conteúdos que integrem funções assistenciais, administrativas, educativas e 
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investigativas inerentes ao papel do cirurgião-dentista nos diferentes níveis de 

atenção e áreas de trabalho;  

II. Valorização da formação em situações de trabalho, aproximando os 

alunos da realidade dos serviços de saúde com o compromisso crítico de 

contribuir para sua melhoria, dando sentido social ao curso que se inicia;  

III. Estímulo à postura de dúvida e de problematização frente aos 

conhecimentos que se apresentam como provisórios e passíveis de 

questionamento e de superação;  

IV. Assunção do diálogo plural e do respeito ao pensamento divergente 

como eixo para o desenvolvimento das práticas de ensino e de estágio mais 

instigantes e criativas e preocupadas com a autonomia indispensável ao 

exercício profissional no século XXI;  

V. Adoção da ética, cidadania, pluralidade cultural e ecologia como eixos 

transversais a serem desenvolvidos por todos os professores em suas práticas 

de ensino-aprendizagem, visando à formação crítica do profissional;  

VI. Reconhecimento da natureza coletiva do processo de trabalho em 

saúde e da positividade pedagógica de se discutir as contradições e os 

conflitos implicados no confronto de projetos históricos que espelham visões de 

mundo, saúde, educação, entre outros diferenciados historicamente e que só 

serão superados de maneira processual;  

VII. Ocupação de outros espaços educativos que não aqueles restritos à 

sala de aula.  

A estrutura curricular baseia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

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

e demais conformações preocupadas em atender as dimensões de “ensino, 

pesquisa e extensão”. Cada período apresenta disciplinas que trabalham de 

maneira interdisciplinar internamente e conjuntas aos demais períodos, 

percebendo que conteúdos expostos em uma disciplina prolongam-se por todo 

o curso, mesmo que sob um novo olhar, sobretudo, vigorando a prioridade à 
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experimentação prática nos últimos períodos condizente com as imperiosas 

relações teoria e prática e educação permanente previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 03/2002). 

A carga horária total do curso é de 4.120 horas, distribuídas em quatro 

anos, com integralização mínima de 08 semestres, e máxima de 12 semestres 

contemplando as atividades teóricas, práticas, complementares, estágio 

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

estrutura curricular prioriza o contato com a prática profissional desde o 

primeiro ano do curso, favorecendo, desse modo, maior intercâmbio entre 

teoria e prática. 

A definição da matriz curricular deste Projeto Pedagógico está 

fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais  do Curso de Odontologia, 

além  da legislação vigente na área da saúde como  no perfil epidemiológico e 

na capacidade de absorção das atividades previstas pelas redes de saúde 

pública e privada integradas ao SUS. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA  

1° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Psicologia Aplicada à Odontologia 35 5 0 40 

Anatomia Geral 35 5 40 80 

Histologia Geral e Embriologia 35 5 40 80 

Fisiologia Humana 35 5 40 80 

Biologia Celular 35 5 40 80 

Materiais Dentários I 35 5 40 80 

SubTotal 210 30 200 440 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 210 30 200 460 

    
 
 

2° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Anatomia Maxilo-Facial 35 5 40 80 

Anatomia e Escultura Dental 20 5 15 40 

Microbiologia e Imunologia 35 5 40 80 

Materiais Dentários II 35 5 40 80 
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Planejamento em Saúde Pública 35 10 35 80 

Bioquímica 35 5 40 80 

Cultura e Sociedade EaD 80 0 0 80 

SubTotal 275 35 210 520 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 275 35 210 540 

    
 
 

3° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Oclusão 20 5 15 40 

Anestesiologia 35 5 40 80 

Farmacologia e Terapêutica 
Odontológica 

35 5 40 80 

Radiologia 35 5 40 80 

Patologia 35 5 40 80 

Biossegurança 20 5 15 40 

Estágio Supervisionado Extra-
Muro 

   40 

SubTotal 180 30 190 440 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 180 30 190 460 

     

4° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Semiologia 35 5 40 80 

Odontologia Legal e Ética 20 5 15 40 

Dentistica Operatoria I 35 5 40 80 

Periodontia I 35 5 40 80 

Prótese Total 35 5 40 80 

Estágio Supervisionado - Pré-
Clínicas I    

50 

SubTotal 160 25 175 410 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 160 25 175 430 

   
 
  

5° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Dentística Operatória II 35 5 40 80 

Cirurgia I 35 5 40 80 

Endodontia I 35 5 40 80 

Periodontia II 35 5 40 80 

Prótese Fixa I 35 5 40 80 

Metodologia da Pesquisa 
Científica 

35 5 0 40 
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Estágio Supervisionado - Pré-
Clínicas II    

50 

SubTotal 210 30 200 490 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 210 30 200 510 

   
 
  

6° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Dentísica Operatória III 35 5 40 80 

Cirurgia II 35 5 40 80 

Endodontia II 35 5 40 80 

Prótese Fixa II 35 5 40 80 

Ortodontia e Ortopedia 35 5 40 80 

Estágio Supervisionado - Urgência 0 0 0 140 

SubTotal 175 25 200 540 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 175 25 200 560 

   
 
  

7° Período 
 

Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Odontopediatria I 35 5 40 80 

Disfunção Temporomandibular e 
Fisiologia da Dor 

35 5 40 80 

Prótese Parcial Removível 35 5 40 80 

Estágio Supervisionado - Clínica 
integrada I 

0 0 0 260 

TCC 0 0 0 40 

SubTotal 105 15 120 540 

Atividade Complementar 
   

20 

Total 105 15 120 560 

   
 
  

8° Período Teórica 
APS - Atividade 

Prática 
Supervisionada 

Prática de 
Laboratório 

Total 

Gestão e Planejamento em 
Odontologia 

70 10 0 80 

Implantodontia 35 5 40 80 

Odontopediatria II 35 5 40 80 

Odontologia Digital e 
Harmonização Facial 

35 10 35 80 

Estágio Supervisionado - Clínica 
Integrada II    

260 

SubTotal 175 30 115 580 

Atividade Complementar 
   

20 
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Total 175 30 115 600 

Total da Carga Horária / Relógio do Curso 4120 

          Disciplina Optativa Teórica Prática Total 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 80 0 80 

 

Integralização da Carga Horária Total do Curso de Odontologia 

RESUMO 

Currículo 
Horas 

CH % 

Atividades Teóricas 1.710 42% 

Atividades Práticas 1.410 34% 

Atividades Complementares 160 4% 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC 40 1% 

Estágio Curricular Supervisionado 800 20% 

Total 4.120 100% 
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Representação Gráfica Vertical – Odontologia 

Disciplina CH Disciplina CH Disciplina CH 

Materiais Dentários I 80 Anatomia Geral 80 Psicologia Aplicada à Odontologia 40 

Materiais Dentários II 80 Histologia Geral e Embriologia 80 Planejamento em Saúde Pública 80 

Oclusão 40 Fisiologia Humana 80 Cultura e Sociedade EaD 80 

Anestesiologia 80 Biologia Celular 80 Odontologia Legal e Ética 40 

Radiologia 80 Anatomia Maxilo-Facial 80 Metodologia da Pesquisa Científica 40 

Semiologia 80 Anatomia e Escultura Dental 40 Gestão e Planejamento em Odontologia 80 

Dentistica Operatoria I 80 Microbiologia e Imunologia 80 
  Periodontia I 80 Bioquímica 80 
  Prótese Total 80 Farmacologia e Terapêutica Odontológica 80 
  Dentística Operatória II 80 Patologia 80 
  Cirurgia I 80 Biossegurança 40 
  Endodontia I 80 

  
  Periodontia II 80 

    Prótese Fixa I 80 
    Dentísica Operatória III 80 
    Cirurgia II 80 
    Endodontia II 80 
    Prótese Fixa II 80 
    Ortodontia e Ortopedia 80 
    Odontopediatria I 80 
    Disfunção Temporomandibular e Fisiologia da Dor 80 
    Prótese Parcial Removível 80 
    Implantodontia 80 
    Odontopediatria II 80 
    Odontologia Digital e Harmonização Facial 80 
    Atividades Complementares 160     

Estágio Supervisionado - Pré-Clínicas I 50     

Estágio Supervisionado - Pré-Clínicas II 50     

Estágio Supervisionado - Clínica integrada I 260     

Estágio Supervisionado - Clínica Integrada II 260     

Estágio Supervisionado - Urgência 140     

Estágio Supervisionado - Extra-Muro 40     

TCC 40     

TOTAL 2960 TOTAL 800 TOTAL 360 

 71,85%  19,41%  8,74% 
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA HORIZONTAL – ODONTOLOGIA 

Períod
o 

DISCIPLINAS 
ATIVIDADES 
COMPLEMEN-

TARES 

1º e 2º 
Psicologia 
Aplicada à 

Odontologia 

Anatomia 
Geral 

Histologia 
Geral e 

Embriologia 

Fisiologia 
Humana 

Biologia 
Celular 

Materiais 
Dentários I 

Anatomia 
Maxilo-
Facial 

Anatomia e 
Escultura 

Dental 

Microbio-
logia e 

Imunologia 

Materiais 
Dentários II 

Planejamen-
to em Saúde 

Pública 
Bioquímica 

Cultura e 
Sociedade 

EaD 

ATIVIDADES 
COMPLEMEN-

TARES 

3º e 4º Oclusão 
Anestesio-

logia 

Farmaco-
logia e 

Terapêutica 
Odonto-
lógica 

Radiologia Patologia 
Biosseguran

ça 

Estágio 
Supervisio-

nado  
Extra-Muro 

Semiologia 
Odontologia 
Legal e Ética 

Dentistica 
Operatoria I 

Periodontia I 
Prótese 

Total 

Estágio 
Supervisio-
nado Pré-
Clínicas I 

ATIVIDADES 
COMPLEMEN-

TARES 

5º e 6º 
Dentística 

Operatória II 
Cirurgia I Endodontia I 

Periodontia 
II 

Prótese Fixa 
I 

Metodologia 
da Pesquisa 

Científica 

Estágio 
Supervisio-
nado Pré-
Clínicas II 

Dentísica 
Operatória III 

Cirurgia II 
Endodontia 

II 
Prótese Fixa 

II 
Ortodontia e 
Ortopedia 

Estágio 
Supervisio-

nado - 
Urgência 

ATIVIDADES 
COMPLEMEN-

TARES 

7º e 8º 
Odontope-

diatria I 

Disfunção 
Temporo-

mandibular e 
Fisiologia da 

Dor 

Prótese 
Parcial 

Removível 

Estágio 
Supervisio-

nado - 
Clínica 

integrada I 

TCC 

Gestão e 
Planejamen-

to em 
Odontologia 

Implantodont
ia 

Odontope-
diatria II 

Odontologia 
Digital e 

Harmonizaç
ão Facial 

Estágio 
Supervisio-

nado - 
Clínica 

Integrada II    

ATIVIDADES 
COMPLEMEN-
TARES 

Legenda 

EIXOS CH % 

Eixo 1 - Formação Complementar - Ciências Humanas e Sociais 360 8.74% 

Eixo 2 - Formação Biológica - Ciências Biológicas e da Saúde 800 19,41% 

Eixo 3 - Formação Profissional - Ciências Odontológicas 2960 71,85% 

TOTAL 4120 100,00% 
 

 

 

Currículo 
Horas 

CH % 

Atividades Teóricas 1710 42% 

Atividades Práticas 1410 34% 

Atividades Complementares 160 4% 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC 40 1% 

Estágio Curricular Supervisionado 800 20% 

Total 4.120 100% 

Disciplina Optativa Teórica Prática Total 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 80 0 80 
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2.5 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos curriculares do curso de Odontologia do Centro 

Universitário foram pensados e estruturados de maneira articulada com as 

orientações previstas nas Diretrizes Nacionais do Curso (2002), com os 

objetivos propostos presente na proposta pedagógica, e com as competências 

e habilidades do profissional egresso que se busca formar.  

Segundo as Diretrizes Nacionais do Curso os conteúdos essenciais para 

o Curso de Graduação em Odontologia devem estar relacionados com a 

totalidade do processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

também integrado ao contexto epidemiológico e profissional. Dessa forma, os 

conteúdos curriculares devem contemplar: Ciências Biológicas e da Saúde; 

Ciências Humanas e Sociais; Ciências Odontológicas.  

Os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas propostas ao longo do curso 

têm como objetivo constituir o processo de formação do profissional Cirurgião-

dentista em sua totalidade, possibilitando ao estudante competências e 

habilidades fundamentais para obter pleno domínio do campo de estudo e 

atuação da Odontologia, considerando nesse processo uma formação ética e 

comprometida com o desenvolvimento humano e sustentável.  

No que diz respeito às Ciências Biológicas e da Saúde, concentram-se 

conteúdos associados aos diferentes aspectos biológicos do corpo humano e 

seu funcionamento. Os conteúdos, elaborados a partir das orientações 

presentes nas Diretrizes Curriculares do Curso, contemplam as dimensões 

teóricas e práticas de bases moleculares e celulares dos processos normais e 

alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, 

relacionados à compreensão de situações decorrentes do processo saúde-

doença no desenvolvimento da prática Odontológica. A abordagem de 

formação biológica pode ser verificada, por exemplo, nas disciplinas de: 

Fisiologia Humana, Patologia, entre outras.  

Com relação às Ciências Humanas e Sociais, os conteúdos teóricos e 

práticos trabalhados têm como objetivo problematizar o contexto social, cultural 

e político que envolve a questão de saúde em nosso país, considerando a 
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saúde como direito fundamental, e as especificidades da rede pública e privada 

de saúde, de forma a trabalhar com o estudante a necessidade de assumir seu 

compromisso social enquanto profissional e cidadão. A relevância da 

abordagem Humana e Social no processo de formação do Cirurgião-dentista, 

evidencia-se na formação humana, ética e cidadã do profissional, que se 

reconhece enquanto sujeito capaz de pensar o processo saúde-doença de 

forma crítica e contribuir no diagnóstico, elaboração e planejamento de ações 

que possam dialogar e contribuir com diferentes realidades sociais.  

Com relação às Ciências Odontológicas incluem-se conteúdos teóricos e 

práticos de:  

a) propedêutica clínica, onde serão administrados conhecimentos de 

patologia bucal, semiologia e radiologia;  

b) Clínica Odontológica, onde serão ministrados conhecimentos de 

materiais dentários, oclusão, dentística endodontia, periodontia, prótese, 

implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais; 

c) Odontologia pediátrica onde serão ministrados conhecimentos de 

patologia, clínica odontopediátrica e de medidas ortodônticas preventivas.  

Segundo as Diretrizes Nacionais do Curso, na abordagem Humana e 

Social, incluem-se conteúdos referentes às diversas dimensões da relação 

indivíduo/sociedade, de forma a contribuir na compreensão dos elementos 

sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, 

nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença. Essa abordagem 

pode ser identificada, por exemplo, nas disciplinas: Planejamento em Saúde 

Pública, Cultura e Sociedade, Psicologia aplicada à Odontologia, 

Biossegurança, Odontologia Legal e Ética, Gestão e Planejamento em 

Odontologia, entre outras. 

Os conteúdos associados às Ciências Odontológicas têm como objetivo 

atuar na formação técnica, profissional e científica do estudante no que diz 

respeito ao diagnóstico, atendimento e tratamento de saúde da população. Os 

componentes curriculares foram pensados e organizados no decorrer do curso 

considerando a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das principais 

alterações do sistema estomatognático como a cárie dentária, 
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periodontopatias, periapicopatias, maloclusões, lesões neoplásicas e não 

neoplásicas, como também as alterações morfológicas; todos articulados 

objetivando a interdisciplinaridade e a integralidade de ações. Essa 

abordagem, é também desenvolvida nos conteúdos previstos na pré-clínica e 

clínica de forma multiprofissional desenvolvida de maneira processual e 

integrada no decorrer da grade curricular. De acordo com as Diretrizes 

Nacionais do Curso.  

Destaca-se que a seleção e distribuição dos conteúdos curriculares 

atendem ainda às temáticas definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008 que Altera a Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003). Contempla ainda, as Políticas de Educação Ambiental (as 

disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de 

junho de 2002), e conteúdos associados à Educação e Direitos Humanos, com 

ênfase na saúde enquanto direito fundamental. Essas temáticas são 

trabalhadas de maneira específica nas disciplinas: Cultura e Sociedade, 

Biossegurança, Odontologia Legal e Ética.  

 A definição e estruturação da grade curricular, seleção de disciplinas e 

conteúdos do curso de Odontologia do Centro Universitário UNIVEL, prevê a 

disposição de carga horária teórica e prática de laboratório, e ainda atividades 

de prática supervisionada desde o primeiro período do curso, visando uma 

formação articulada entre o saber científico e a prática profissional. A carga 

horária de prática realizada na Pré-Clínica e na Clínica Odontológica, 

disponibilizada para realização do acadêmico em período integral, contribui 

para uma melhor acessibilidade do estudante aos equipamentos odontológicos 

e interação com o paciente, fundamentais para o exercício de sua profissão.  

Ressalta-se que a seleção do referencial teórico do curso foi pensado a 

partir da necessidade de integrar autores clássicos e contemporâneos, 

buscando revitalizar os saberes científicos e potencializar uma prática 

inovadora, e ainda conta com bibliografias virtuais na grande maioria das 

disciplinas, o que facilita o acesso dos estudantes, que de diferentes espaços 

podem estudar e desenvolver atividades acadêmicas, com custo acessível. 
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Os conteúdos curriculares previstos nas três abordagens mencionadas: 

Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Humanas e Sociais e Ciências 

Odontológicas, se fazem presentes também nas atividades de prática 

supervisionada e estágios com supervisão docente. Os mesmos também 

dialogam com a metodologia proposta no curso, que enfatiza as metodologias 

ativas como um importante elemento na formação de um profissional crítico, 

pesquisador e comprometido socialmente. Compreende-se dessa forma, que 

todas as disciplinas e conteúdos devem dialogar de maneira interdisciplinar e 

integrada com o referencial teórico, científico e atividades práticas do curso. 

Essa relação potencializa o processo de ensino e aprendizagem, e proporciona 

uma vivência crítica e comprometida com a aplicabilidade prática dos 

conteúdos para o futuro profissional, enfatizando o conhecimento científico e 

inovações tecnológicas, em conjunto com uma postura ética, cidadã e 

sustentável. 

 

2.6 Metodologia 

A metodologia utilizada no curso de Odontologia do Centro Universitário  

busca dialogar com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e contribuir 

no cumprimento dos objetivos propostos relacionados a formação de um 

profissional Cirurgião-dentista, com capacidade técnica, científica, 

comportamento ético, consciência política e comprometimento social.  

As transformações sociais contemporâneas têm motivado a realização 

de uma análise crítica acerca de um novo “olhar” sobre as metodologias de 

ensino e aprendizagem na área da saúde.  

Destaca-se como algumas destas transformações a velocidade de 

produção de conhecimento; a necessidade de constante revisão e atualização 

de conceitos e procedimentos científicos; a influência dos meios de 

comunicação e tecnologias digitais na formação profissional; e a necessidade 

de uma constante reflexão sobre a inserção do profissional da saúde nesse 

novo contexto. (MILTRE, at al., 2008).  

Considera-se nesse sentido, a necessidade de questionar a 

compreensão tradicional de estudante passivo e receptivo diante da produção 

de conhecimento, e ao mesmo tempo o entendimento do docente como único 
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detentor deste. O uso de metodologias ativas, que consideram o estudante 

enquanto sujeito de seu processo de aprendizagem, contribuem de forma 

significativa na formação desse profissional nesse novo cenário social.  

Nesse contexto, o Centro universitário tem se preocupado em incorporar 

gradativamente em sua prática educativa, métodos ativos de aprendizagem 

como o PeerInstruction (Instrução pelos Pares), o Team - Based Learning 

(Aprendizagem baseada em equipe), o Problem - Based Learning 

(Aprendizagem baseada em problema), o Project – Based Learning 

(Aprendizagem baseada em projeto), e o Case Study (Estudo de Caso).  

As metodologias ativas consideram a problematização  como método de 

aprendizagem, motivando o estudante a pensar em formas de agir e soluções 

para situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

Dessa forma, compreende-se a importância de se desenvolver em 

conjunto com o estudante uma postura de pesquisador, que tenha autonomia 

de aprendizagem e busque a solução de problemas por meio de estudos que 

evidenciem o trabalho em equipe, inovação científica e tecnológica, e ação e 

comprometimento coletivo. (MILTRE, at al., 2008) .  

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelo curso de 

Odontologia consideram o estudante como sujeito ativo no processo de 

aprendizagem, e capaz de participar do processo de construção de 

conhecimento e construir as suas competências e habilidades.  

 No decorrer do curso serão realizadas reuniões de Colegiado e NDE – 

Núcleo Docente Estruturante, visando diagnosticar elementos que podem 

influenciar de maneira positiva o processo de ensino – aprendizagem dos 

estudantes, e também suas limitações. A partir da ação do Colegiado e NDE, 

busca-se pensar em estratégias de ensino articuladas, interdisciplinares, que 

possam integrar os estudantes com a realidade da profissão, potencializando 

sua autonomia, capacidade crítica, comportamento ético e compromisso 

profissional.  

Ressalta-se ainda que a partir de uma ação conjunta entre colegiado, 

NDE, e coordenação do curso, busca a garantia de trabalho do plano de 

ensino, sendo este elaborado de maneira articulada com os objetivos da 
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disciplina, o perfil do profissional egresso, considerando suas competências e 

habilidades. O plano de ensino tem destaque fundamental no planejamento da 

disciplina, pois a partir da elaboração deste, o docente se posiciona de maneira 

reflexiva, analítica e crítica frente aos conteúdos, metodologias, instrumentos e 

critérios avaliativos, visando uma formação articulada entre realidade 

acadêmica e prática profissional.  

Nesse sentido, os acadêmicos desenvolverão atividades práticas nos 

laboratórios específicos do curso, estudos de caso com supervisão docente, 

buscando relacionar os conteúdos específicos das disciplinas com a análise da 

totalidade dos procedimentos odontológicos. Destaca-se que as atividades 

práticas terão como fundamentação teórica literatura clássica e contemporânea 

da Odontologia, e serão realizadas em paralelo a análises críticas feitas em 

sala de aula. Serão fundamentadas também em aulas expositivas/dialogadas, 

estudos de casos, seminários, trabalhos de pesquisa, trabalhos de equipe, 

trabalhos individuais, visitas técnicas, entre outros.  

Destaca-se que desde o primeiro período do curso, o estudante articula 

o conteúdo teórico com atividades de prática supervisionada e a prática de 

laboratório. A partir do 5º período do curso, o estudante inicia o atendimento na 

Clínica de Odontologia da instituição onde realizará atividades e atendimentos 

direcionados aos pacientes. 

Ressalta-se que as atividades realizadas na pré-clínica, e 

posteriormente na Clínica Odontológica possibilitam ainda, o contato do 

estudante com a escultura odontológica, biomateriais odontológicos, e demais 

especificidades do curso, e ainda a interação dos estudantes com os pacientes. 

Com essas atividades busca contribuir para o desenvolvimento de habilidades 

e a construção de competências para a prática profissional, visando uma 

formação competente e consciente de seu papel no mundo contemporâneo. 

 

2.7 Estágios curricular supervisionado 

O objetivo geral do estágio curricular supervisionado é formar um 

profissional comprometido com seu trabalho a fim de proporcionar a integração 

das atividades curriculares e a experiência profissional nas diferentes áreas de 

atuação. 
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Os objetivos específicos do estágio são:  

• Proporcionar o desenvolvimento da autonomia e da consciência cidadã 

dos alunos através do domínio sobre seus próprios mecanismos de 

aprendizagem;  

• Integrar o aluno aos serviços de saúde e à comunidade, além de 

aquisição da autonomia necessária ao exercício da profissão;  

• Criar oportunidades para os alunos se exporem à necessidade de 

tomada de decisões nos âmbitos técnico-científico, ético e relacional com 

clientes/pacientes, bem como na interação com outros profissionais de saúde;  

• Integrar a teoria com a realidade, buscando conhecimentos, práticas e 

experiências acadêmico-profissionais voltadas para a atuação no trabalho, 

dentro do contexto social que caracteriza a realidade vivenciada;  

• Discutir e analisar a situação epidemiológica dos principais agravos à 

saúde bucal da população, assim como os programas e estratégias de ação, 

destinados ao seu controle;  

• Desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas que caracterizem 

o aluno como um profissional tecnicamente capaz, cientificamente orientado e 

socialmente sensível para solucionar, com critério, os problemas odontológicos 

mais prevalentes;  

• Desenvolver no aluno a capacidade de atendimento a pacientes de 

programas de saúde bucal coletiva, visando ao preparo para o trabalho em 

serviço público e estimular o desenvolvimento de uma consciência social da 

Odontologia;  

• Planejar e gerenciar a assistência de Odontologia no âmbito da saúde 

da criança, adolescente, adulto, idoso e ao usuário portador de necessidades 

especiais;  

• Reconhecer e respeitar a saúde bucal como um direito de cidadania;  

• Educar o paciente e a comunidade com vistas à promoção de saúde;  

• Respeitar e cumprir o Código de Ética Odontológica; 
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O Estágio Curricular Supervisionado implantado no curso está 

institucionalizado e segue as considerações assumidas pela Lei Nº 11.788, de 

25 de setembro de 2008. É considerado Estágio Curricular o ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de estudante que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior. 

O Estágio Supervisionado propende o aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Ele é 

contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, 

observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-

práticos assimilados entre a teoria e prática, sendo uma etapa de aplicação do 

conhecimento e do aperfeiçoamento de habilidades em situação real. O 

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

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

oportunidade de aprendizagem aos estagiários, constituindo-se em instrumento 

de integração, de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano.  

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado atinge 20% 

da carga horária total do Curso de Graduação em Odontologia (RESOLUÇÃO 

CNE/CES Nº. 03/2002). A estrutura curricular do Curso de Graduação em 

Odontologia possui 800 horas de estágio supervisionado que serão avaliadas 

pelo desempenho discente nas atividades práticas, relatórios e avaliações 

institucionais, e orientadas pelas normas presentes no Regulamento de Estágio 

Supervisionado do Curso.  

O estágio curricular poderá ser realizado nas clínica-escola, 

adequadamente equipadas para tal finalidade e em instituições, órgãos 

públicos e empresas conveniadas com a UNIVEL, com orientação docente e 

supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em 

razão do processo de formação do estudante de Odontologia, considerando o 

perfil do egresso, os objetivos do curso e o desenvolvimento de competências, 

entre outros. 
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2.8 Atividades complementares 

A RESOLUÇÃO CNE/CES nº 3, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002, que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Odontologia, prevê que os alunos cumpram atividades complementares 

durante sua formação, e as define no seu Artigo 8, da seguinte forma: 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Odontologia deverá 

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior 

deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos 

pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a 

distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; 

programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em 

outras áreas afins. 

No Curso de Odontologia da UNIVEL, as Atividades Complementares 

são componentes curriculares obrigatórios, que se efetivam por meio de 

experiências ou vivências intra ou extracurriculares do discente, durante o 

período em que frequenta o curso. Elas têm como objetivos flexibilizar, 

diversificar e enriquecer a formação do acadêmico, ampliando suas chances de 

sucesso no mercado de trabalho, e estão institucionalizadas e regulamentadas. 

O Regulamento de Atividades Complementares do Curso de 

Odontologia determina as formas de aproveitamento a serem cumpridas por 

meio de atividades, que podem englobar atividades de ensino, de extensão e 

de iniciação científica. De modo geral, as Atividades Complementares podem 

ser cumpridas por meio de:  

• atividades de ENSINO - cumpridas mediante aproveitamento de 

disciplinas afins cursadas em outro(s) curso(s) da instituição, mas não previstas 

na matriz curricular do discente; cursos e/ou disciplinas realizados em outras 

instituições; monitoria em disciplina(s) específica(s) do curso; 

• atividades de EXTENSÃO – mediante participação em seminários, 

palestras, cursos, jornadas, congressos, conferências, encontros, cursos de 

atualização e similares; programas de extensão, relativos à área do curso; 

realização de estágios extracurriculares e execução de ações de extensão 

promovidas pela instituição; 
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• atividades de INICIAÇÃO CIENTÍFICA – por meio de participação em 

programas de iniciação científica; trabalhos publicados na íntegra em 

periódicos da área, resumos publicados em anais de eventos científicos; 

apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

 

Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade 

com as regras estabelecidas na Política de Atividades Complementares da 

UNIVEL, conforme regulamentação constante do Manual de Registro das 

Atividades Complementares, documentos estes que integram o Projeto 

Pedagógico do Curso. De uma forma geral, o conjunto das Atividades 

Complementares será desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o 

parâmetro mínimo da carga horária prevista na respectiva matriz curricular, 

respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma 

das diversas modalidades 

 

2.9 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC ) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade curricular 

obrigatória (constante da matriz curricular com 40 horas) para o Curso de 

Odontologia proposto da UNIVEL. Constitui-se em um trabalho científico que 

pode ser feito na forma de monografia ou de artigo, para publicação em revista 

científica nacional ou internacional, respeitando as orientações formuladas pelo 

Regimento Geral do Centro Universitário, o Regulamento de Trabalho de 

Conclusão de Curso, o Manual de TCC específico do curso e as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O TCC é uma 

oportunidade para o aluno integrar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso, resultando em trabalhos que tenham cunho prático ou aplicado. 

O modelo acadêmico adotado preconiza a importância do Trabalho de 

Conclusão de Curso como elemento formativo, que estimula a produção 

intelectual dos alunos. O TCC é a oportunidade para o aluno demonstrar sua 

capacidade de aplicar as competências adquiridas durante o seu percurso 
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formativo, de forma sistematizada, em um ambiente profissional controlado e 

sob orientação. 

Por meio do TCC o discente poderá trabalhar temática relacionada à sua 

futura área de atuação, permitindo a pesquisa científica visando completar sua 

formação de qualidade e atingir o perfil desejado ao futuro egresso, que terá 

regulamento próprio. A escolha do tema do TCC é feita pelos alunos, com 

orientação de um professor, que deve acompanhá-lo e orientá-lo em todas as 

suas etapas, com o objetivo de elaborar um trabalho acadêmico de qualidade.  

Quando da definição do objeto a investigar, o orientador, conforme o 

Regimento Geral orienta o discente para uma inserção do estudo nas linhas de 

pesquisa e extensão definidas pela instituição com abordagem voltada a 

problemas relevantes e para o desenvolvimento sustentável da região, do 

estado e do País em consonância com a missão e Projeto Pedagógico 

institucionais. Pode, ainda, articular-se com a área temática da extensão 

denominada “saúde” e a linha de extensão “Saúde Humana”.  

O TCC é acompanhado pelo docente e este acompanhamento é 

avaliado periodicamente pelo mesmo e pelo coordenador de TCC. Ao final do 

trabalho, este é apresentado a uma banca examinadora designada pela 

Coordenação de TCC, constituída por três componentes: o professor orientador 

e mais dois docentes, onde será atribuída uma pontuação tanto à forma escrita 

como ao conteúdo apresentado. A apresentação do trabalho para a banca 

examinadora ocorre durante evento realizado pela própria instituição, o que 

possibilita maior divulgação da produção científica junto à comunidade 

acadêmica. 

 

2.10 Apoio ao discente 

Política Institucional de Atendimento ao Discente 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o 

número de jovens e adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino 

Superior em busca de uma formação acadêmico-profissional e científica, não 

se encontrando ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, 
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constitui desafio às Instituições Superiores romper com tal paradigma 

superando o distanciamento entre o jovem universitário, os cursos oferecidos, o 

mercado de trabalho e suas expectativas em relação à escolha profissional. 

Neste processo de construção da identidade profissional, as Instituições 

de Ensino superior tem sido conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas 

e questionamentos que permeiam o universo do discente. Atenta ao 

compromisso social, O Centro Universitário UNIVEL direciona esforços no 

sentido de proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações 

voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas 

de estímulo e incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-

científico 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem 

atendimento individualizado, e tem continuidade com a realização das aulas 

inaugurais, nas quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e 

administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do respectivo curso. Vale ressaltar 

que O Centro Universitário UNIVEL promove anualmente o Projeto 

Universidade Aberta a comunidade, no qual alunos do ensino médio visitam 

toda a estrutura física e laboratórios do Centro Universitário , bem como 

assistem vídeo referente ao dia a dia do Centro Universitário  e participam de 

palestras referente a diversidades das profissões, cuja média anual de alunos 

chegam à 5.000, sendo que os colégios atendidos são os locais e distantes até 

120 km da cidade de Cascavel. 

 

2.10.1  Estímulos à permanência 

O Centro Universitário UNIVEL, preocupada em assegurar à 

comunidade acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem 

como assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, 

oferecerá Programa de Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme 

abaixo: 

Programa de nivelamento 

O Centro Universitário  possui o projeto Programa de Nivelamento, que é 

desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo oferecido na 
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modalidade de educação a distância. Tem como objetivo recuperar as 

deficiências de formação dos ingressantes, O Centro Universitário  oferece aos 

seus alunos cursos de nivelamento, ministrados anualmente, ofertados em 

língua portuguesa e matemática básica. Estes cursos visam suprir as 

deficiências básicas dos alunos que não conseguem acompanhar 

adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo 

os alunos com deficiência de formação, garantindo sua permanência na vida 

acadêmica. 

 

a) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. 

Estes conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, 

estudar esta disciplina será sempre uma tortura. O maior objetivo deste projeto 

é oferecer aos alunos que não tiveram uma formação adequada no ensino 

médio, conhecimentos e condições suficientes para um bom desempenho ao 

longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na filosofia de que todo 

aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e do seu devido 

aprofundamento. Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma 

continuada ao longo do ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma 

gratuita para o aluno. 

 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção 

– oral e escrita). Pensando nisso, é desenvolvido no Centro Universitário 

UNIVEL o projeto de nivelamento, no qual participarão os alunos que possuem 

deficiência gramatical. Seu maior objetivo é tornar a Língua Portuguesa um 

instrumento real de expressão, ganhando organização, clareza e fluência. 

 

2.10.2 - Organização Estudantil (Espaço para Participação e Convivência 
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Estudantil) 

O Centro Universitário UNIVEL entende que uma gestão democrática 

necessita de uma organização estudantil bem estruturada, ciente de que a 

articulação política dos mais distintos setores do Centro Universitário  é 

extremamente necessária e saudável ao ambiente acadêmico. Assim, a 

instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a organização do 

Centro Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de espaço físico para 

sua organização e estruturação, equipado com mobiliário e equipamento 

computacional. Além disso, tem procurado dar apoio a todas as iniciativas 

programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE), bem como para a 

organização das competições esportivas, atividades culturais e de festividades.  

Destaca-se que o Centro Universitário dispõe de uma ampla área de 

convivência para os estudantes, onde está instalada uma adequada cantina e 

restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para os 

estudantes. A representação estudantil tem por objetivo promover a 

cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento do Centro 

Universitário. Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto junto aos órgãos colegiados 

do Centro Universitário, vedada a acumulação. São objetivos do Diretório 

Central dos Estudantes: 

• Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, judicial ou 

extrajudicialmente;  

• Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em particular; 

• Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes; 

• Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

• Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

• Defender a qualidade do ensino; 

• Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem e da mulher; 

• Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os estudantes e a 

sociedade; 
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Divulgar e defender as bandeiras e resoluções do Congresso, dentro dos 

fóruns do movimento estudantil do Centro Universitário , Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e para a 

sociedade.  

Os diretórios ou Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por 

curso. 

 

2.10.3 Programa de Apoio Pedagógico e Psicológico 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito a vida 

acadêmica, o Centro Universitário criou um Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico (NAPP). Nele são abordados temas como 

desempenho acadêmico, acompanhamento pedagógico, inclusão educacional, 

além de servir como atendimento psicológico ao corpo discente. O NAPP tem 

por objetivos:  

• Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

• Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, coordenadores de 

curso e diretores;  

• Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho dos 

discentes;  

• Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um espaço 

para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida acadêmica ou 

na vida pessoal, desde que esteja interferindo no processo acadêmico;  

Quando necessário, realizar intervenções com o apoio de familiares dos 

discentes, a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas no Centro 

Universitário;  

• Orientar profissional e academicamente; 

• Fornecer apoio psicopedagógico. 

 O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Psicologia e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do 
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atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado 

pela Coordenação de Curso e pelos Professores. 

 

2.10.4 Programa de apoio financeiro 

O Centro Universitáriopossui um Programa de Apoio Financeiro próprio, 

além de participar de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público 

Federal. Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e 

entidades representativas de classe. Estes programas estão descritos a seguir:  

 Plano Alternativo de Pagamento - PAP 

Com recursos próprios do Centro Universitário, que visa à concessão do 

benefício da postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para 

alunos do primeiro ano do curso que, por motivo justificado, não foram 

atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá ser ressarcido após a conclusão 

do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

 Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos 

de sua formação. Trata-se de um programa existente apenas para alunos 

regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no 

Programa e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC. 

 Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC e que tenha estudado e concluído seus estudos na escola pública, bem 

como ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

 Bolsa Desconto Família 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau (cônjuge 

e/ou filhos) matriculados no Centro Universitário, desde que o pagamento da 

mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  



 

 

61 

 

 Bolsa de Estudos Para Funcionários 

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem 

por finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências por 

meio dos cursos oferecidos pelo Centro Universitário.  

 Bolsa Estágio no Centro Universitário UNIVEL 

O Centro Universitário  visa apoiar os alunos que apresentam carência 

socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores do 

Centro Universitário. O aluno recebe uma bolsa estudo/estágio no O Centro 

Universitário, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. O termo de 

compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano, de 

acordo com a indicação e/ou solicitação do setor assistido.  

 Bolsa Egresso  

O acadêmico egresso no Centro Universitário terá um incentivo entre 10 e 20% 

para cursar um curso de pós-graduação LatoSensu e/ou uma nova graduação 

oferecida pelo Centro Universitário. 

 

2.10.5 Atendimento Extraclasse 

O Centro Universitário UNIVEL apoia a participação de seus alunos em 

atividades de monitoria, de iniciação científica, nos programas de extensão e 

em eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica, como 

estratégia do processo ensino e aprendizagem. O exercício da monitoria e a 

participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de 

extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da estratégia de 

aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-aluno 

e complementando o atendimento extraclasse. O atendimento extraclasse ao 

acadêmico (a) será realizado pela Coordenação do Curso, pela Coordenação 

Pedagógica e pelos Professores. 
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2.10.6 Ouvidoria 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo docente 

e funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a análise de 

quaisquer observações que possibilitem adequação e redirecionamento em 

busca de avanços qualitativos. Tais considerações são encaminhadas aos 

setores responsáveis e atentamente assistidas em suas eficazes 

consolidações. Porém, falta ainda uma estruturação tanto física quanto de 

funcionamento, bem como desconhecimento desse veículo de comunicação da 

maioria do corpo discente e até docente. 

O que faz: Recebe, analisa e encaminha sugestões, informações e 

questionamentos sobre diversos setores do Centro Universitário, 

acompanhando todo o processo até seu desfecho. 

Público Alvo: Atende os acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores 

e comunidade em geral. 

Formas de contato: O contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-

mail: ouvidoria@univel.br ou no link do site do Centro Universitário UNIVEL - 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria. 

 

2.11 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

A gestão pedagógica e administrativa do curso de Odontologia é feita 

pelo NDE, pelo Coordenador do curso, pela coordenadora pedagógica, pela 

Coordenadora do CEPE; e pelo colegiado do curso. As reuniões ocorrem 

mensalmente para reflexões e discussões sobre as diretrizes do curso, seu 

Projeto Pedagógico e funcionamento, bem como para análise de problemas e 

definição de providências. Vale ressaltar que a gestão pedagógica do colegiado 

é feita de forma democrática, em que todos participam de forma ativa, 

consciente e crítica em busca de ensino de qualidade, em que haja diálogo, 

respeito, ética e profissionalismo, espírito e trabalho em equipe. A participação 

dos discentes na gestão pedagógica e administrativa do curso é considerada 

como um fundamento estratégico para a plena consecução dos propósitos do 

plano de ação. 
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 No processo de avaliação do curso se integram duas modalidades de 

instrumentos de avaliação, que são aplicados em momentos distintos, 

ancorados pelas diretrizes do Ministério da Educação, através do CONAES. Na 

avaliação da Instituição de Educação Superior (AVALIES) – O ponto importante 

para o desenvolvimento do sistema da avaliação é desenvolvido em dois 

instantes: (a) Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e (b) Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo 

INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação externa dos 

Cursos de Graduação (ACG) – é realizada por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões do Ministério da 

Educação e avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – Aplica-se 

aos estudantes do final do curso, estando prevista a utilização de 

procedimentos amostrais. O Ministério da Educação, com base em indicação 

da CONAES, define quando o curso terá participação no ENADE.  

 Avaliação Externa: A avaliação externa é essencial para avaliação do 

curso, devido às análises produzidas por comissões de especialistas externos 

comprometidos com o desenvolvimento das atividades institucionais, regulação 

e formulação de políticas educacionais. O Centro Universitário estará à 

disposição dos avaliadores para fornecer toda documentação necessária, 

acessibilidade na realização das visitas in loco, diálogo com todos os membros 

tanto da comunidade acadêmica como da sociedade civil organizada, com 

intuito de apresentar as potencialidade e fragilidades, críticas e sugestões e as 

diretrizes a serem tomadas na resolução dos pontos fracos apresentados e 

acertos e incompatibilidades apresentadas pela avaliação interna.  

 Avaliação Interna: a autoavaliação deve permitir analisar o que é que se 

deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age. Todos 

esses critérios precisarão ser construídos a partir de informações que serão 

motivadas pela participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, à luz da missão ou projeto da instituição, identificando as 

fragilidades e as potencialidades da instituição nas dez dimensões previstas 

em lei. A autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de decisão 

e dela resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, 

críticas e sugestões. O sistema de autoavaliação interna compete a Comissão 
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Própria de Avaliação (CPA), criada como parte do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004, está implementada na IES pela Portaria 006/2004, de 

09.06.2004.  

 A CPA na IES é composta por representantes de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica interna e externa. Participam da CPA professores, 

discentes, funcionários e egressos, assim como membros da sociedade civil 

organizada. A finalidade dessa coparticipação é construir um processo de 

avaliação construtivo e formativo, baseando-se na formação profissional e 

solidariedade para a sustentação de uma instituição de qualidade. Seja qual for 

o método – avaliação interna ou externa – é preciso colher informações para 

que possam desenvolver políticas de melhoria para o ensino, pesquisa 

(iniciação científica) e extensão, contemplando os requisitos de sua missão.  

 

2.12Atividades de tutoria 

No âmbito da educação à distância, pode-se definir tutoria como o 

conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar 

as capacidades básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, 

motivando-os avaliando-os para que obtenham crescimento intelectual e 

autonomia, ajudando-os a tomar decisões em vista de seus desempenhos e 

participações como acadêmicos.  

A atividade de Tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento 

próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas 

experientes na área de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as 

perspectivas na formação, integrando as dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais, elaborando coletiva e criticamente a experiência de aprendizagem O 

Centro Universitário percebe a importância estratégica da tutoria para o 

sucesso da prática de ensino e aprendizagem na modalidade de Educação a 

Distância - EaD, e tem o tutor(a) como apoio fundamental para a efetivação de 

uma aprendizagem remota. 

 Para isso seleciona e capacita profissionais gabaritados, não somente 

em suas respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas também que 

atendam o perfil do educador, tão necessário à função. Desta forma o NEAD 
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organizou uma equipe de tutoria composta de especialistas e mestres para 

atuarem no atendimento das demandas de cursos e disciplinas desta 

modalidade. 

 Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não 

somente nas questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais 

e de acesso sempre dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas de 

estudos previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades diárias 

de interações com os alunos e com atividades que fomentam a utilização dos 

recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, no 

material didático impresso ou mesmo nos encontros presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os 

conteúdos didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina 

do desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e 

veiculação das atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar 

retorno às solicitações dos alunos imediatamente. 

 

2.13Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de 

tutoria 

Na sociedade contemporânea, a Educação a Distância é vista como 

uma modalidade de Educação adequada e desejável para atender às novas 

demandas da sociedade, considerada um fenômeno que faz parte de um 

processo de inovação educacional.  

Embora se faça a relação entre as tecnologias a que a Educação a 

distância recorre, a mesma deve ser compreendida como uma prática de se 

fazer educação, com o mesmo compromisso da qualidade ofertada na 

modalidade presencial. 

Nesta busca de qualidade educacional, a atuação do tutor nos 

ambientes virtuais de aprendizagem é considerada como um grande diferencial 

da modalidade. 
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Este profissional é o mediador dos processos de ensino e de 

aprendizagem, considerado o elemento chave para o desenvolvimento do 

aluno ao longo do curso. 

O Tutor atua junto ao Núcleo de Educação a Distância – NEAD 

prestando uma assessoria contínua e direta aos alunos, facilitando o bom 

andamento das disciplinas.  

Assume um lugar de mediador e orientador das atividades por meio dos 

recursos e instrumentos oferecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

bem como por outras formas de comunicação (e-mail, telefone e correio 

tradicional), acompanhando o desenvolvimento de cada estudante e turma.  

As intervenções dos tutores possuem um caráter estimulador e por meio 

de interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem busca esclarecer dúvidas, 

apontar dificuldades e também convidar o aluno para a discussão se tornar 

uma forma de aprendizagem colaborativa. 

A prática da tutoria tem como objetivo central a boa comunicação, 

interação, habilidade de realizar respostas assertivas de forma a atingir o 

objetivo de uma aprendizagem colaborativa e significativa ao aluno, bem como 

o estímulo a autoaprendizagem e a apreensão de conteúdos. 

Funções cabíveis aos tutores online 

• Acompanhar o processo de ensino e o processo de aprendizagem no 

AVA, enviando mensagens e alertando os alunos sobre os prazos e suas 

devidas atividades;  

• Identificar as dificuldades dos alunos, através da trilha de 

aprendizagem;  

• Responder o canal dúvidas  

• Fornecer Feedback em cada atividade realizada, reforçando tópicos do 

conteúdo, corrigindo e detalhando melhorias para os mesmos;  

• Identificar erros e desajustes nos objetos de aprendizagem que 

compõem o curso, durante seu desenvolvimento; 
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• Selecionar os itens mais relevantes de uma discussão e destacar para 

o grupo;  

• Ajudar nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual;  

• Comentar, estimular e acompanhar as participações e atividades 

realizadas pelos alunos; 

• Manter contato direto com o aluno, por mensagem, e-mail, telefone, 

elaborando um relatório semanal de acompanhamento; 

• Estimular a participação colaborativa, trazendo para as discussões 

aqueles alunos que não estão participando ativamente com mensagens nos 

fóruns;  

• Buscar o regate de alunos com risco de evasão; 

• Manter a coordenação de tutoria informada sobre o registro de 

intervenções no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem MOODLE;  

• Incentivar o processo de leitura através de questionamentos e 

perguntas;  

• Anexar, com a validação do professor formador, materiais extras e 

bibliografias extras a fim de aprimorar o conhecimento do aluno;  

• Buscar solucionar possíveis conflitos dentro da sala virtual, 

incentivando e buscando sempre a boa relação dos alunos.  

Tendo em vista a formação de continuada da equipe de tutoria no 

decorrer das disciplinas em curso, professores formadores e tutores realizam 

encontros quinzenais objetivando o alinhamento das práticas acerca da 

disciplina. 

 Nestas reuniões são discutidos os objetivos de aprendizagem em cada 

tema, os direcionamentos para avaliação dos fóruns, os conceitos principais da 

disciplina a serem destacados pelos professores tutores, bem como a trocas de 

ideia para atividades dos encontros presenciais e sugestões de materiais 

complementares. 
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Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões 

mensais com a coordenação e colegiado de curso, com intuito de compartilhar 

informações acerca da prática da equipe de tutores, bem como o desempenho 

dos alunos no decorrer das disciplinas. 

Além destas ações, a equipe de tutoria possui um programa de 

formação continuada, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o qual objetiva 

trabalhar metodologias inovadoras, dinâmicas, participativas e principalmente 

que otimize os processos de ensino e aprendizagem da modalidade a 

distância. 

O projeto prevê estudos bem como o compartilhamento de práticas da 

tutoria, vinculando as metodologias abordadas. 

 

 

2.14 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

ensino-aprendizagem 

 

O Centro Universitário UNIVEL atenta à crescente necessidade de 

inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - 

para auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do 

profissional moderno implantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que tem 

como objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os 

alunos, professores e secretaria têm acesso à informações acadêmicas em 

tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo 

auxiliar a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre 

outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos 

alunos durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 
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III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais 

como artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de 

apresentação necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção 

destas novas tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de 

recursos telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração 

de todos os entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática do Centro Universitário buscam 

promover e disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e 

colaborando com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a 

internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 

 

2.15 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Foi possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários 

acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

• Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

• Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 
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• Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação). 

• Disponibilizam o calendário acadêmico. 

• Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais 

e instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades 

do seu curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. 

Nessas aulas, realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, 

os coordenadores: 

• Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no 

bimestre. 

• Apresentam as disciplinas. 

• Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico. 

• Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

• Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

• Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no 

polo, a equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada a sua missão e vocação, a instituição Interativa contribui para a 

inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural 

do Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no 

desenvolvimento e planejamento das acções pedagógicas utilizadas ao longo 

do processo de ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca 

ultrapassar barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva 

interacionista é vista como essencial para a modalidade de educação a 

distancia. 
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A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, 

atendendo às necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os 

referenciais de qualidade propostos para a educação de Ensino Superior a 

distância. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, a impressão do livro didático pode ser feita pela próprio aluno 

caso o mesmo entenda necessário. 

 

2.16 Material didático 

Material didático utilizado na IES é desenvolvido em sintonia com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da 

Instituição, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos. Seu uso é precedido de avaliação por especialistas que sugOerem 

e orientam a adoção de medidas visando o seu aperfeiçoamento. 

O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características 

socioeconômicas dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a 

integração entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes 

multidisciplinares constituídas por especialistas em conteúdos, em 

desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em 

diagramação, em revisão do material produzido, dentre outros. 

a) Livro-didático 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

• Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro 

de estudos. 

• Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e 

a sistematização de ideias. 

• Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 
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• Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o 

aluno à procura de outros tipos de fontes para estudo. 

• Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, 

filmes, artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos 

para a formação dos alunos. 

• Utilizam ícones padronizados. 

• Inserem imagens e gráficos. 

A elaboração do livro-didático é realizada de forma dialógica, ancorada 

no tripé educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos 

agir, refletir e interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve 

fomentar a reflexão do aluno, levando-o a buscar informações em outras 

fontes, realizar novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se dos 

conhecimentos gerados e adquiridos. Esse processo contínuo considera o 

aluno como um agente ativo e capaz de autoavaliar o seu progresso no 

decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o 

leitor, desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a 

relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O 

conteúdo deve contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, 

integrando de forma contínua e complementar as suas diferentes partes: 

unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

 

b) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

Foi possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários 

acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

• Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

• Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 
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• Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação). 

• Disponibilizam o calendário acadêmico. 

• Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais 

e instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades 

do seu curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. 

Nessas aulas, realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, 

os coordenadores: 

• Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no 

bimestre. 

• Apresentam as disciplinas. 

• Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico. 

• Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

• Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

• Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no 

polo, a equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada a sua missão e vocação, a IES Interativa contribui para a 

inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural 

do Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no 

desenvolvimento e planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do 

processo de ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca 

ultrapassar barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva 

interacionista é vista como essencial para a modalidade de educação a 

distancia. 
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A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, 

atendendo às necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os 

referenciais de qualidade propostos para a educação de Ensino Superior a 

distância. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, o aluno pode fazer a impressão do livro didático caso entenda 

necessário. 

2.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos 

de 

ensino-aprendizagem 

Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

para as Disciplinas Presenciais 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo 

contínuo e global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha 

os critérios estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um 

discente com visão crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do 

conhecimento e buscando incorporar a concepção corrente de que não há 

limitação entre as diversas áreas do saber, visto que esta área de 

conhecimento não é saber estático e está em permanente construção. Além 

disso, deve ser implementada uma forma de avaliação global periódica do 

corpo docente e discente, envolvendo todas as disciplinas e matérias do curso, 

implementando a permanente atualização do conteúdo, dos métodos didático-

pedagógicos adotados e a unificação dos programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo 

educativo e no Centro Universitário Univel ela se fundamenta nos seguintes 

critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 

2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de 

formação, com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades 

acadêmicas; 
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4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita a aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu 

percurso e regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de 

certificar sua formação profissional. A avaliação não tem a finalidade de punir 

os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar 

melhor as suas necessidades de formação e apreender o esforço necessário 

para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento 

profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos 

resultados e dos instrumentos de avaliação e auto avaliação são importantes, 

pois favorecem a consciência do profissional em formação sobre o seu 

processo de aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus 

próprios métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo 

capacidade de autorregular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando 

estratégias para diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento 

adquirido, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o 

que é proposto. Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua 

finalidade se puder diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos 

conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que 

avaliar conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. 

Algumas possibilidades: identificação e análise de situações complexas e/ou 

problemas em uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver 

problemas identificados num contexto observado; elaboração de uma rotina de 

trabalho semanal a partir de indicadores oferecidos pelo formador; definição de 

intervenções adequadas e alternativas às que forem consideradas 

inadequadas; planejamento de situações consoantes com um modelo teórico 
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estudado; reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou 

observados em situação de estágio; participação em atividades de simulação. 

A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares 

obrigatórios as Disciplinas e Atividades Complementares. Em relação as 

disciplinas, o Professor, a seu critério ou a critério da Coordenação de Curso, 

pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e 

extraclasse, podendo ser computados nas notas ou conceitos das verificações 

parciais. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado 

reprovado nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o 

período letivo. Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os 

instrumentos de avaliação de acordo com o PPC e o seu plano de ensino. 

Também poderão ocorrer avaliações organizadas pelo curso, através do NDE 

ou do Colegiado do Curso. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto 

pedagógico do curso, podem compreender: 

• Prova escrita ou oral; 

• Seminários; 

• Trabalhos práticos; 

• Pesquisa; 

• Simulados; 

• Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese; 

• Outros instrumentos de avaliação. 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no 

período de realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. 

Caberá ao professor, conforme o PPC e o Plano de Ensino da Disciplina, 
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organizar as atividades necessárias para medir o desempenho do aluno na 

disciplina, devendo compor a nota bimestral com provas, exercícios em classe 

e domiciliares, participações em atividades práticas e outros métodos que 

forem necessários. 

A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida 

mediante média simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada 

disciplina, média das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas e demais atividades 

ministradas. 

Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média 

das notas igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 

ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será 

resultante da média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida 

anteriormente no final do programa de aprendizagem, sendo que o resultado 

deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis). O aluno que não atingir média de 

aprovação deve repetir integralmente a disciplina nos semestres seguintes. 

Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem - 

Disciplinas na Modalidade a Distância correspondente até 20% da carga 

horária do curso. 

O Sistema de Avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de 

instrumentos diversos permite verificar a agregação das habilidades e 

competências definidas nas DCNs e no PPC. A avaliação do aluno deve 

exceder a dos conteúdos, seja conceituais ou procedimentais, e observar 

também as posturas adotadas em relação aos desafios que são colocados. O 

sistema de avaliação é composto pela parte Online e Presencial, as quais 

equivalem a 45% e 55% da nota final do aluno, respectivamente. 

A parte Online é composta pelos seguintes instrumentos avaliativos: 
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1. Forum (10% da nota):. Objetiva promover debates e discussões. 

2. Atividade de Pesquisa-APes (15% da nota): objetiva promover uma 

atividade de pesquisa.  

3. Avaliação Online AO (20% da nota): O processo de avaliação será 

conduzido por meio de um banco de questões, cuja estrutura é elaborada 

conforme padrão ENADE. Esse banco de questões tem por objetivo ser um 

instrumento de avaliação contextualizado, a partir de situações-problemas, 

proporcionando a fixação de conteúdos e a aprendizagem significativa do 

aluno. 

A parte presencial é composta por uma 1 prova escrita correspondente a   

55 % das demais avaliações. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será 

resultante da média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida 

anteriormente no final do programa de aprendizagem, sendo que o resultado 

deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis). O aluno que não atingir média de 

aprovação deve repetir integralmente a disciplina nos semestres seguintes. 

 

2.17 Número de vagas 

O curso de Odontologia  previsto disponibiliza 80 ( oitenta) vagas anuais, 

que atenderá a demanda existente na cidade de Cascavel e seu entorno, 

dividido em duas turmas de 40 (quarenta) alunos nas disciplinas teóricas, e 20 

alunos nas disciplinas práticas.  

 

2.18Integrações do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS). 

O curso de Graduação odontológica estará equipado com uma Clínica 

Odontológica, na qual as atividades concernentes ao estágio e às atividades 

práticas deverão ser cumpridas. Destaca-se ainda, que nesse espaço, haverá 

atendimento à comunidade carente local e do entorno da IES, com salas 

equipadas e confortáveis ao atendimento público.  

Diante às necessidades, serão firmados convênios com a Prefeitura 

Municipal de Cascavel para o desenvolvimento das atividades práticas e/ou 
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estágio curricular supervisionado nas unidades de saúde vinculadas, desde 

que as referidas possuam clínicas odontológicas. 

 

2.19 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde 

A carga horária destinada às atividades práticas é de 1.410 hs, é 

integrante da carga horária total das disciplinas, possibilitando uma interação 

entre teoria e prática, buscando confirmar as expectativas dos estudantes com 

relação ao curso e despertar o gosto pela profissão. Desde do 1º período, os 

acadêmicos terão contato com as práticas de laboratórios específicos do curso, 

que também serão realizadas na pré-clínica (laboratório de habilidades). 

As disciplinas propostas na matriz curricular para o curso superior de 

graduação em Odontologia – bacharel do Centro Universitário, contemplam 

atividades acadêmicas que integram teoria e prática, por meio de estudos de 

casos, análise de situações problemas em sala de aula, observações 

laboratoriais, prática supervisionada em laboratórios específicos e nas práticas 

clínicas. 

A diversidade de cenários empregados, nas clínicas e laboratórios 

específicos do curso, além dos campos adotados: escolas, unidades de saúde, 

visitas domiciliares à comunidade, dentre outras, proporcionam maior 

integração entre os preceitos teóricos e as ações práticas. Essa integração, 

busca contribuir na formação generalista e humanista do cirurgião-dentista, 

oportunizando aos estudantes experiências que consolidam seus conceitos 

técnicos e humanizam o atendimento. 

 

2.20 – Monitoria 

 

O Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel é uma 

modalidade específica de atuação acadêmica, em que o corpo discente da 

instituição tem a possibilidade de interagir na atividade de iniciação à docência 

e o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, por meio da 

realização de programas de ensino, pesquisa e extensão em que a função de 

monitor é exercida, com apoio e supervisão do corpo docente. 
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Objetivos da Monitoria  

 

 O Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel tem como objetivos 

básicos: 

 

I - Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 

II - Fomentar a iniciação à docência; 

III - Integrar o aluno às atividades da instituição; 

IV - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 

V - Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade, por meio de atividades de 

ensino- aprendizagem; 

VI - Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de aprendizagem, por 

meio do constante acompanhamento de monitores e docentes; 

VII - Interagir os cursos de Graduação sequenciais com a Pós-Graduação.  

 

Funções do Monitor 

 

São funções do monitor: 

 

I - Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de 

ensino, de tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência: 

a) no planejamento das atividades de ensino-aprendizagem; 

b) na preparação de aulas práticas, no processo de avaliação e na orientação 

aos alunos;  

c) na realização de trabalhos práticos e experimentais.  

II - Participar da prática do ensino, constituindo-se em elo de ligação entre 

professor e alunos, sempre sob supervisão do professor responsável pela 

disciplina. 

 

Art. 4º. As atividades do monitor obedecerão à programação elaborada pelo 

professor-orientador, responsável pela disciplina, as quais devem ser 

aprovadas pela Coordenação de Curso. 

 

Obrigações do Monitor 
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I - Auxiliar os acadêmicos no processo ensino-aprendizagem; 

II - Auxiliar o professor responsável pela disciplina na elaboração de um plano 

de trabalho para Monitoria; 

III - Cumprir todas as tarefas estabelecidas no plano de trabalho; 

IV - Atender com cordialidade e presteza aos pedidos dos alunos sob sua 

orientação; 

V - Comparecer às atividades de Monitoria no horário e local determinado pelo 

professor orientador; 

VI - Levar todas as dificuldades encontradas nos momento do desenvolvimento 

das atividades ao professor responsável; 

VII - Avisar com antecedência aos alunos o horário e local das atividades; 

VIII - Prestar contas ao professor responsável pela disciplina sobre as 

atividades desenvolvidas e seus resultados; 

IX - Agir com eficiência, boa-fé e ética; 

 

Fica vedado a qualquer monitor: 

 

I. Agir diversamente do que se constituir como sua obrigação; 

II. Receber qualquer valor ou benefício de qualquer aluno sob sua orientação; 

III. Realizar qualquer projeto sem autorização do professor-orientador; 

IV. Ter mais que uma disciplina de monitoria, salvo quando pertencentes à 

mesma área de conhecimento; 

V. Ser desrespeitoso com qualquer aluno sob sua égide, quer no campo da 

agressão física quanto moral. 

 

O Professor-Orientador 

 

O professor-orientador deve ser docente do Centro Universitário, tendo 

lecionado há pelo menos seis meses na instituição, salvo disposição contrária 

da Coordenação de Curso, devidamente fundamentada. 

 

O professor-orientador terá um aluno monitor para cada disciplina lecionada, 

salvo necessidade especial a ser objeto de decisão da Coordenação de Curso. 
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O professor-orientador é responsável pela atuação do monitor. 

 

São funções e obrigações do professor-orientador: 

I - Acompanhar o monitor em suas atividades, avaliando sua evolução; 

II - Elaborar o plano de trabalho da disciplina, esclarecendo as temáticas ao 

monitor; 

III - Acompanhar a distribuição de atividades aos alunos pelo monitor; 

IV - Controlar a frequência do monitor; 

V - Zelar pela correção das atividades do monitor, orientando-o no sentido 

técnico, ético e moral; 

VI - Informar à Coordenação de Curso qualquer irregularidade na atuação do 

monitor; 

VII - Informar semestralmente à Coordenação de Curso, em ofício padrão, 

dados acerca da frequência do monitor e de seu desempenho acadêmico;  

VIII - Atender às solicitações da Coordenação de Curso. 

 

Fica vedado ao professor orientador: 

 

I - Deixar de atender as obrigações descritas no artigo anterior; 

II - Transferir ao monitor atividades que estejam fora das funções deste. 

 

Coordenação Geral do Programa de Monitoria 

 

A coordenação geral do Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel 

será exercida pela Coordenação de Curso.  

 

Caberá ao Coordenador de Curso supervisionar: 

a) O programa, planejamento e critérios de avaliação da disciplina;  

b) As formas de acompanhamento das atividades do monitor;  

c) O processo de seleção dos monitores e homologação dos resultados.  

 

Caberá à Coordenação decidir sobre eventuais recursos interpostos pelo aluno 

monitor, bem como, sobre questionamentos levantados pelo professore 
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orientador. 

 

Da decisão do Coordenador do curso caberá ao monitor recurso direcionado ao 

Colegiado do Curso. 

 

2.21 – Formas de acesso ao curso. 

 

O corpo discente da IES é constituído pelos alunos regularmente 

matriculados em seus diversos cursos.  

A admissão à educação superior da IES está baseada em: mérito, 

capacidade, esforços, perseverança e determinação, mostrados pelos jovens 

que buscam o acesso à educação superior, adquiridos anteriormente no ensino 

médio, bem como não permite qualquer discriminação com base em raça, 

sexo, idioma, religião ou em considerações econômicas, culturais e sociais, 

nem tampouco em incapacidade física.  

O ingresso para os cursos de graduação é realizado mediante processo 

seletivo. Embora este processo seja o principal mecanismo de ingresso na IES 

para os cursos de graduação, outras formas de acesso também estão 

previstas, como transferências, matrículas de portadores de diploma de nível 

superior, PROUNI e ENEM.  

Para cada período letivo, atualmente semestral e para todos os cursos 

de graduação, a IES realiza o processo seletivo de forma unificada. O edital de 

cada Processo Seletivo consta os períodos destinados às inscrições;  a data de 

realização das provas e o período do dia em que este será ministrado; o 

número de vagas; a documentação necessária; o programa dos conteúdos 

cobrados; o critério de classificação e de desempate e demais instruções 

complementares.  

O acolhimento e acompanhamento dos discentes tornam-se 

imprescindíveis, pois a capacidade da IES para motivar os alunos a investirem 

na aprendizagem, tem importância fundamental na sua formação.  

Norteiam o processo de acesso ao Ensino Superior na IES as seguintes 

diretrizes básicas:  
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 Otimizar os processos seletivos para ingresso na IES, consolidando a 

aplicação de provas agendadas, e implementando novos formatos que 

possibilitem ampliar a oferta dos processos e a acessibilidade de alunos 

de diferentes regiões/áreas;  

 Garantir apoio necessário à plena realização do estudante, nos âmbitos 

acadêmico, cultural, social e político, bem como desenvolver 

mecanismos que viabilizem a permanência dos estudantes na IES;  

 Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de 

engajamento na vida acadêmica;  

 

2.22 – Ações decorrentes dos Processos de Avaliação doCurso 

 

Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, o Centro 

Universitário Univel desenvolve o Programa de Avaliação Institucional, 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, englobando toda a 

comunidade acadêmica. A Avaliação Institucional, entendida como um 

processo criativo de autocrítica da Instituição objetiva garantir a qualidade da 

ação acadêmica que se materializa como uma forma de se conhecer, 

identificando potencialidades e fragilidades, que fornecem subsídios para a 

prestação de contas à comunidade acadêmica e a sociedade. A 

operacionalização da avaliação institucional dá-se através da 

elaboração/revisão e aplicação de questionários eletrônicos para aferição de 

percepções ou de graus de satisfação com relação à prática docente, a gestão 

da coordenação do curso, serviços oferecidos pelo Centro Universitário Univel 

e política/programas institucionais, as dimensões estabelecidas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES envolvendo todos os 

segmentos partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do curso de 

Odontologia. 

 A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada 

pela CPA, cuja composição contempla a participação de segmentos 

representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-
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administrativos e representante da sociedade.  Os resultados da avaliação 

docente, avaliação dos coordenadores de cursos e da avaliação institucional 

são amplamente divulgados pela instituição. Além disso, o curso de 

Odontologia bem como seu Projeto Pedagógico, é avaliado a cada semestre 

letivo por meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo 

Docente Estruturante, Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, 

direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar 

e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando fragilidades 

para que possam ser planejadas novas estratégias e ações, com vistas ao 

aprimoramento das atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das 

expectativas da comunidade acadêmica.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos 

por todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os 

objetivos propostos, e adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas 

ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios 

de avaliação externa, além de formar profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da Região e do País., 

Nessa perspectiva, são observados os seguintes indicadores de qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem: a) domínio de conteúdo; b) prática docente 

(didática); c) cumprimento do conteúdo programático; d) pontualidade; e) 

assiduidade; f) relacionamento com os alunos. 

 O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido 

através de uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, 

reuniões e na própria dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a 

participação, o envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta 

pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado e ao NDE, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é 
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vivenciado, acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-

se etapa fundamental para o processo de aprimoramento. 

 

Autoavaliação dos Cursos 

 

A Avaliação Institucional e, também, a autoavaliação dos seus cursos 

de graduação, pós-graduação e extensão ofertados devem ser uma exigência 

a ser cumprida e ao mesmo tempo útil para a tomada de decisões, no sentido 

de correção ou confirmação de rumos, e de medidas visando manter e 

aprimorar os pontos fortes e eliminar os pontos fracos da instituição. 

Para que este trabalho pudesse se tornar realidade, o Centro 

Universitário Univel instituiu a Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

atendendo à lei do SINAES (Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004), órgão de 

natureza consultiva, com atribuições de elaboração, implementação, aplicação 

e monitoramento do processo de autoavaliação institucional na IES. 

Dentre as etapas previstas no projeto desenvolvido pela CPA, 

podemos destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a 

importância da avaliação institucional, realizada através da produção de 

cartazes, banners, Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com 

líderes de classe para efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados 

dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – 

discentes, docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração 

de relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e 

setores. Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 
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 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, 

Internet, reportagens em jornais e revistas. 

 Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de 

Cursos, Direção Geral, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos na Univel. 

 Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm 

contemplar a consolidação do processo avaliativo na Univel, através de um 

balanço crítico decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através 

da discussão, de análise e interpretação dos dados advindos das etapas 

realizadas até o momento pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo 

MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 

 Estabelecimento de novos rumos para Univel através do Plano de 

Ação recomendado pela CPA à Mantenedora e Direção Geral da Univel. 

 Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas 

pelo curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de 

instrumento desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 

dimensões previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-

Pedagógica, 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do 

processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo 

discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza 

diferente tipos de instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de 

gestão da Univel, para que sejam utilizados como subsídios no processo de 

tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à 

divulgação para o público interno, esta é realizada com a ampla difusão das 

informações em forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande 

circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 
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Metodologia da CPA 
A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e 

tratamento de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que 

dita o Programa de Avaliação Institucional da CPA, que mantém 

compatibilidade com o SINAES e com outras normas editadas pelos órgãos 

governamentais reguladores desta atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da Univel, passa pelas 

etapas de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, 

conforme orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de 

análise estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade 

possível os aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de 

se tornarem fracos, facilitando o estabelecimento de estratégias para correção 

de rumos, além de servirem de realimentação para o planejamento 

institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre 

internamente no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de 

avaliação e seu processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar 

os instrumentos, colher os dados e informes que passam a ser analisados e 

discutidos, objetivando elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de 

aprofundamento de avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e 

incertezas, para finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Direção Geral e aos Coordenadores 

dos Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações 

saneadoras no que concerne aos pontos detectados como não adequados no 

processo de avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/Univel, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e 

dos instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar 

continuidade à autoavaliação institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não 

somente os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos 

segmentos constituintes da comunidade acadêmica.  
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2.23 Competências: 

 Conhecer os aspectos biológicos do corpo humano e seu funcionamento 

para analisar a totalidade do processo saúde-doença do cidadão. 

 Desenvolver de forma detalhada os conhecimentos específicos e conteúdos 

curriculares presentes na matriz curricular do curso.  

 Compreender as inovações tecnológicas (informática, novos materiais e 

biotecnologia) no exercício da profissão.  

 Formar um profissional proativo e pesquisador na busca por soluções de 

situações decorrentes do exercício da profissão, atualizando-se 

constantemente.   

 Aprender os princípios éticos e legais relacionados à atuação do Cirurgião-

dentista.  

 Desenvolver conhecimentos voltados ao atendimento e determinação do 

comportamento do paciente.  

 Pensar o processo saúde-doença de forma crítica e contribuir no 

diagnóstico, elaboração e planejamento de ações que possam dialogar e 

contribuir com diferentes realidades sociais. 

 

2.24 Habilidades: 

 Aplicar os princípios éticos e legais inerentes à sua prática profissional. 

 Atuar de maneira interdisciplinar e transdisciplinar no diagnóstico, 

tratamento e promoção à saúde em diferentes níveis de complexidade. 

 Aplicar em sua prática profissional todos os conhecimentos específicos 

das áreas de ciências biológicas e da saúde desenvolvidos no decorrer 

do curso. 

 Desenvolver habilidades de comunicação, liderança e trabalho em 

equipe.  

 Trabalhar em equipes interdisciplinares.  

 Identificar afecções e interpretar dados para a construção de 

diagnósticos.  

 Identificar as limitações estruturais e sociais de seu ambiente de 

trabalho e a partir destas propor e executar planos de tratamento 
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adequados voltados a um melhor atendimento ao indivíduo e a 

comunidade. 

 Compreender o indivíduo de forma sensibilizada e comprometida com o 

ser humano, respeitando- o e valorizando-o.  

 

2.25 Flexibilidade na estrutura curricular 

 

A flexibilização curricular está fundamentada no PDI por mecanismos 

presentes no currículo do curso que se consolidam por meio da oferta das 

disciplinas se torna um processo mais dinâmico, que oportuniza ao aluno um 

percurso que o desafie e o prepare para o desenvolvimento de uma visão 

crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de oferta, valorizando-se e respeitando-

se a articulação entre as disciplinas. Esse dinamismo estimula o trabalho com a 

diversidade, a interação entre os alunos e a interdisciplinaridade. 

As disciplinas optativas, na modalidade a distância, TCC, APSs   e 

atividades complementares à formação acadêmica, objetivam: 
 

Proporcionar a construção do percurso acadêmico, enriquecendo e 

ampliando o currículo; 
 

Oportunizar a vivência teórica-prática de disciplinas específicas em 

cursos que pertencem à mesma área ou área afim; 
 

Possibilitar a ampliação de conhecimentos teórico-práticos que 

aprimorem a qualificação acadêmico-profissional. 
 

Oportunizar a vivência de situações de aprendizagem que extrapolam 

as exposições verbais em sala de aula. 
 

Assim posto, tais componentes flexibilizam o currículo, 

propiciando a organização de trajetórias individuais de formação. Essas 

atividades promovem ao discente o contato com conhecimentos, que 

transcendam os programas disciplinares, o que viabiliza vivências voltadas 

ao mundo da ciência e do trabalho, tendo em vista a busca da sua 

autonomia acadêmica, ao efetuar escolhas, que permitem a organização de 

trajetórias individuais, no decorrer da formação profissional. 
 

Acompanhando os avanços na profissão, estão inseridas na 

estrutura curricular disciplinas de formação geral: Cultura e Sociedade (EaD), 
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Metodologia da Pesquisa Científica e ainda a disciplina de Atividades 

Complementares. A disciplina de Cultura e Sociedade   utiliza mecanismos 

de EAD possibilitando aos estudantes o contato e o uso das TICs, 

adaptando-se ao espírito do aprendizado aberto e semipresencial centradas 

na autoaprendizagem por meio de ferramentas tecnológicas facilitadoras da 

construção do conhecimento, contribuindo, dessa forma, para a autonomia 

do aluno. 

A oferta das disciplinas se torna um processo mais dinâmico, que 

oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para o 

desenvolvimento de uma visão crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de 

oferta, valorizando-se e respeitando-se a articulação entre as disciplinas. 

Esse dinamismo estimula o trabalho com a diversidade, a interação entre os 

alunos e a interdisciplinaridade. 

 

ACESSIBILIDADE PLENA 

O Centro Universitário preocupa-se com o direito às condições de 

igualdade no acesso, assegurado ao público-alvo da educação especial, na 

permanência e na terminalidade dos estudos na educação superior. Tais 

condições são promovidas institucionalmente a partir da eliminação do 

conjunto de barreiras, a saber: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas 

comunicações e digitais. 

 

2.26  Interdisciplinaridade do Curso 

 

A proposta curricular do curso de Odontologia do Centro Universitário 

UNIVEL compreende a prática interdisciplinar como elemento importante na 

formação acadêmica e profissional de seus estudantes, considerando suas 

contribuições no processo de compreensão e intervenção no que diz respeito 

saúde coletiva preventiva. 

O conceito de interdisciplinaridade, propõe uma nova etapa do 

desenvolvimento dos saberes, buscando estabelecer um diálogo, colaboração 
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e integração entre as disciplinas, no objetivo de compreender os fenômenos de 

maneira que transcenda o conhecimento fragmentado1.  

Nesse contexto, considera-se a abordagem interdisciplinar na 

compreensão do objeto de estudo saúde e doença, a partir do entendimento de 

que o mesmo envolve relações sociais, emocionais, afetivas e biológicas.  

 

Interdisciplinaridade também é uma questão de atitude. “É uma 
relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude 
diferente a ser assumida diante do problema do conhecimento, ou 
seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para unitária 
do ser humano”. Está também associada ao desenvolvimento de 
certos traços da personalidade, tais como: flexibilidade, confiança, 
paciência, intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em 
relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na 
diversidade, aceitar novos papéis. (VILELA; MENDES, 2003, p.527) 

 

Dessa forma, a interdisciplinaridade no curso de Odontologia pode ser 

observada na composição dos conteúdos curriculares, na proposta 

metodológica do curso utilizadas pelos docentes, que buscam estabelecer 

interfaces e conexões entre as disciplinas que ministram com as demais; em 

atividades práticas que cobram dos alunos a solução de problemas, reais ou 

contextualizados, demandando a mobilização de conceitos provenientes de 

várias disciplinas e áreas do conhecimento.   

Destaca-se ainda, a prática interdisciplinar proposta no trabalho a ser 

realizado nos laboratórios específicos do curso e na Clínica Odontológica, e 

também em projetos de pesquisa e extensão envolvendo outros cursos da 

instituição que desenvolvam temáticas sociais, e também da área da saúde. 

Compreende-se que essa proposta contribui na análise da realidade local e no 

planejamento de ações educativas voltadas para a saúde preventiva.  
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3  CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

3.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O NDE tem a finalidade de analisar de forma sistêmica e global os 

aspectos pedagógicos e de gestão do curso, e a relação com os docentes e 

discentes. O coordenador do curso é o presidente do NDE – Núcleo Docente 

Estruturante, que é composto por membros do corpo docente do respectivo 

curso, de elevada formação e titulação, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por: 

I - Coordenador do Curso, seu Presidente. 

II - Por pelo menos 5 (cinco) membros do corpo docente do curso e, 

destes, pelos menos 60% (sessenta por cento) com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I - Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua concepção e 

fundamentos. 

II - Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso contribuindo 

para a sua consolidação. 

III - Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso. 

IV - Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que 

necessário, para aprovação pelo Colegiado de Curso. 

V - Colaborar com o Coordenador de Curso para a integração horizontal 

e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo respectivo Projeto 

Pedagógico; 

VI - Analisar e avaliar os programas e planos de ensino dos 

componentes curriculares. 
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VII - Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências 

do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso. 

VIII - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

respectivo curso. 

O NDE previsto do curso de Odontologia atende a Resolução nº01, de 

17 de junho de 2010 sendo assim constituído com os seguintes dados : 

Professor- Titulação- Regime de Trabalho- Tempo na IES e/ou previsto 

no Curso. 

Quadro 1: Composição do NDE do Curso de Odontologia[CdO1] . 

Fonte: Curso de Odontologia (2018) 

O NDE do Curso de Odontologia reúne-se quinzenalmente, discutindo 

ativamente as propostas pedagógicas para o curso, assim como nos processos 

de avaliação e autoavaliação. A construção do Projeto Pedagógico do Curso é 

resultado das articulações pedagógicas efetuadas pelo NDE do curso.  

Salienta-se ainda que o NDE observa as orientações dadas na Resolução 

CONAES n° 1, de 17/06/2010. 

 

Professor Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Tempo na IES 
 e/ou previsto no 
Curso 

CARLOS ESTEVÃO 
LAGUSTERA Mestre Integral 

Termo de 
compromisso 
(previsto) 

CAROLINE DE CÁSSIA 
FRANCISCO BUOSI VELASCO 

Doutor Integral 11 anos 

DAYANE CRISTINA DA SILVA Especialista Parcial < 1 ano  

ELAINE APARECIDA WILGES 
KRONBAUER 

Mestre  Integral 6 anos 

GREISON RABELO DE 
OLIVEIRA Doutor Parcial 

Termo de 
compromisso 
(previsto) 

LADEMIR RENATO PETRICH Doutor  Integral 8 anos 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6915642699206773477__msocom_1
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3.2 Equipe multidisciplinar 

O Centro Universitário UNIVEL conta com um instrumento de ampliação 

da oferta de ensino e de fortalecimento da sua qualidade que é o pilar da 

Instituição. Esse instrumento é o Núcleo de Educação a Distância – NEAD que 

vem com a proposta de uma aprendizagem colaborativa que busca, por meio 

de tecnologias da informação e de comunicação, a consolidação de novas 

formas de interação entre a instituição e a comunidade em que se insere. 

O Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela gestão de todas 

as disciplinas que são ofertadas nesta modalidade na UNIVEL, desde as 

disciplinas online dos cursos de graduação e pós-graduação 100% a distância, 

com exceção do encontro presencial obrigatório para a realização da prova 

presencial das disciplinas ou módulo, inclusive as disciplinas online integrantes 

do currículo dos cursos de graduação presenciais. 

A oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos na modalidade 

semipresencial é regulamentada pela Portaria N° 1.134, de 10 de outubro de 

2016 desde que a avaliação para aferição do aproveitamento discente seja 

presencial. A Portaria permite às Instituições de Ensino Superior a oferta nessa 

modalidade (integral ou parcial) até o máximo de 20 % (vinte por cento) da 

carga horária total do curso. No Centro Universitário UNIVEL a oferta de 

conteúdos programáticos é realizada em ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), que está integrado ao sistema acadêmico (TOTVS) e atende aos 

processos de ensino e de aprendizagem, garantindo a interação entre 

docentes, discentes e tutores. 

Ressalta-se que a instituição possui uma longa e bem sucedida 

experiência na implantação dos 20% (vinte por centro) na maioria dos cursos 

de graduação desde 2007, culminando, assim, com o credenciamento da IES 

para oferta de cursos na modalidade a distância, através da Portaria Ministerial 

nº 325, de 16/04/2013, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado Polo/Sede. 

Na modalidade a distância, as responsabilidades no Centro Universitário 

UNIVEL, ocorrem através do seu Núcleo de Educação a Distância em conjunto 

com as coordenações de curso e a Pró-Reitoria Acadêmica. A instituição é 
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credenciada para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado POLO/SEDE que organizam as EQUIPES 

MULTIDISCIPLINARES para definirem suas propostas pedagógicas de acordo 

com sua filosofia e missão, pressupostos didáticos pedagógicos vigentes. 

Esses pressupostos amparados nos referenciais de qualidades, 

científicos e na tecnologia atende a legislação em vigor, a necessidade social e 

educacional, devidamente contextualizada dando o suporte necessário à 

formulação das estratégias educacionais pela EQUIPE MULTIDICIPLINAR. 

A EaD tem como desafio superar as distâncias. A sua relação espaço 

físico e temporal, mas apoiam-se fundamentalmente nos meios de 

comunicação e na tecnologia para construir a aprendizagem de forma 

individual e coletiva ao mesmo tempo em que socializa e democratiza a 

educação. 

Considerando esta necessidade de uma reordenação do processo 

educativo desde o Planejamento, a Execução, o Acompanhamento e a 

Avaliação, os quais ficam subordinados a uma equipe de educadores, com 

diferentes atribuições e responsabilidades. 

Numa primeira fase há a construção de textos, definições de imagens, de 

atividades, diferentes propostas didáticas e/ou jogos pedagógicos para 

abastecerem os webdesigners na estruturação e modelagens do curso antes 

da divulgação do mesmo. 

Esta fase é estratificada em diferentes momentos técnicos onde 

especialistas congregam seus esforços no sentido de “harmonizar” as 

temáticas e assuntos a serem abordados, em sequência lógica, ou não, para 

estimularem os alunos de diferentes e variadas formas, bem como para a maior 

efetividade dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Apropriamo-nos dos dez itens básicos dos Referenciais de Qualidade da 

Educação a Distância/MEC para definição própria: 

01- Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o 

curso como um todo e para o curso específico; 
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02- Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

03- Equipe profissional multidisciplinar; 

04- Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

05- Qualidade dos recursos educacionais; 

06- Infraestrutura de apoio; 

07- Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

08- Convênios e parcerias; 

09- Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância; 

10- Custo de implementação e manutenção do curso. 

Para atender aos requisitos técnicos, didáticos e legais, a EQUIPE 

MULTIDICIPLINAR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, formada por especialistas, 

das mais diferentes áreas de conhecimento reúnem-se para participarem 

desde o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação até a 

conclusão do curso. 

São integrantes desta EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: 

• Bruno Cassiamani – Desenvolvedor Web  

• Cezar Roberto Versa – Ciências Humanas e Comunicação Social. 

• Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo 

• Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor 

• Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor 

• Lademir Renato Petrich – Ciências Humanas 

• Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas 

• Luis Felipe Sobrinho - Diagramador 

• Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional 

• Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas. 

• Osvaldo Mesquita Junior – Ciências Sociais Aplicadas 

• Rodrigo Silvério Cardoso – Comunicação Social, Relações Públicas 
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• Tânia Cristina Kaminski Alves Assini – Área Saúde e Humanas 

• Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD) 

 

3.3 Atuação do coordenador 

 
O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar 

somente como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro 

a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas 

as pessoas envolvidas no processo, ou seja, estudantes, docentes, 

funcionários, corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de 

responsabilidade social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o 

desenvolvimento de várias atividades capazes de articular todos os setores e 

fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade, 

legitimidade e competitividade do curso, tornando-o um centro de eficiência, 

eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; 

representar o Colegiado junto à Direção; executar e fazer executar as decisões 

aplicáveis ao Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de 

ensino e extensão, no âmbito do Colegiado; cooperar com os demais 

Colegiados de Curso da Centro Universitário na organização, orientação e 

fiscalização das atividades de ensino e extensão de interesse comum; exercer, 

no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; estimular as associações estudantis 

a organizarem eventos de natureza científico cultural, com o objetivo do estudo 

de casos, apresentação de artigos científicos, realização de palestras e 

debates com especialistas; propor à Diretoria Acadêmica, à Direção Geral e à 

Diretoria Administrativa e Financeira convênios com outras entidades e 

instituições de ensino no país ou exterior, para a realização de práticas, 

estágios e projetos comuns;exercer as demais atribuições que lhe sejam 
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próprias. A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, designado 

pelo Diretor Geral, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido.  

 
 
3.4 Regime de trabalho do coordenador de curso 

O profissional responsável pela coordenação do Curso de Bacharelado 

em Odontologia em processo de autorização, modalidade presencial, do Centro 

Universitário Univel possui um Termo de Compromisso com a instituição de 

Regime Parcial correspondente a 20 (vinte) horas semanais. A relação entre o 

número de vagas anuais prevista para autorização de 120 (cento e vinte) vagas 

e as horas semanais dedicadas à coordenação, pelo menos para os dois 

primeiros anos será suficiente para o atendimento a gestão do curso e a 

relação com docentes e discentes do curso. 

 

3.5 Corpo docente: titulação 

O corpo docente do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade 

presencial, é constituído por professores que, além de reunirem qualidades de 

educadores e pesquisadores, assumem o compromisso de respeitar os 

princípios e valores explicitados no Regimento Geral do Centro Universitário 

Univel, no Plano de Carreira Docente e demais normas aprovadas pelo 

Conselho Superior – CONSU. 

O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui 

um total de 16(dezeseis) docentes, sendo 09 (56%)  professores doutores  que, 

05 (31%) professores mestres e 02 (13%) docente especialista. 

 

3.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

O Regime de Trabalho do corpo docente do Curso de Bacharelado em 

Odontologia, modalidade presencial, é distribuído em Tempo Integral (TI), 

Tempo Parcial (TP) E Horista. O Curso de Bacharelado em Odontologia, 

modalidade presencial, possui 16(dezeseis), dos quais 03 (três) professores 

são Horista, 10 (dês) professores estão sob o regime de Tempo Parcial e 03 

(três) docentes sob o regime de Tempo lntegral. O regime de contratação, 

sempre sob a égide da legislação trabalhista, obedece aos critérios definidos 
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pela Instituição, que privilegia os docentes com melhor qualificação acadêmica 

na contratação conforme o Plano de Carreira são Tempo Integral (TI), Tempo 

Parcial (TP) e Horista. 

Estes docentes assumem responsabilidades de atividades de ensino e 

pesquisa/iniciação científica e extensão. Na carga de horas-atividades 

distribuídas aos docentes para desenvolvimento de projetos e programas de 

ensino, iniciação científica e extensão, quanto maior for à qualificação do 

professor, maior será o percentual de horas/atividades. Na distribuição da 

jornada horária dos professores estão incluídas, além das tarefas de 

ministração de aulas; preparo, aplicação e correção de provas; testes ou 

exames; tempo para orientação discente; participação em projetos de 

pesquisa/iniciação científica e extensão, em atividades culturais; em gestão 

acadêmica (NDE e Colegiado); orientação de trabalhos científicos e 

participação em programas de capacitação docente, tutoria e orientação dos 

Trabalhos Integradores de Disciplinas, entre outros.
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3.7 Experiência profissional do docentedo Curso de Odontologia 

Nome Graduação 
Titulação 
máxima 

comprovada 

Regime 
de 

Trabalho 

Experiência 
na docência 

do 
magistério 
superior 
(anos) 

Tempo 
fora do 

magistério 
superior 
(anos) 

Produções 
ultimos 3 

anos 
(15,16,17) 

Disciplinas no 
curso 

ALINE BARBOSA 
MACEDO 

Fisioterapia Doutor Horista 2 1 9 Anatomia Geral 

ANANDA FAGUNDES 
GUARDA 

Química 
Industrial 

Doutor Horista 4 - 5 
Bioquímica/ 

Biossegurança 

BIANCA MEDEIROS 
MARAN                             
TC  

Odontologia Doutor Parcial 4 - 17 
Dentistica 

Operatoria I 

CARLOS ESTEVÃO 
LAGUSTERA                     
TC 

Cirurgião 
Dentista  

Mestre Integral 18 - - 

Materiais 
Dentários I e II / 

Oclusão/ Prótese 
Total 

DAYANE CRISTINA DA 
SILVA 

Odontologia Especialista Parcial <1 19 - 

Anatomia e 
Escultura Dental/ 

Estágio 
Supervisionado 

Extra-Muro 

DEISI FERRARI Fisioterapia Doutor Horista 4 2 24 
Planejamento em 

Saúde Pública 

ELAINE APARECIDA 
WILGES KRONBAUER 

Ciências 
Biológicas 

Mestre Integral 6 17 7 Fisiologia Humana 
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FABIANA SEGUIN                                               
TC 

Odontologia Doutor Parcial 12 - 3 

Semiologia/ 
Estágio 

Supervisionado - 
Pré-Clínicas I 

GISLAINE GENARO Psicologia Especialista Parcial 3 16 - 
Psicologia 
Aplicada à 

Odontologia 

GREISON RABELO DE 
OLIVEIRA                      TC 

Odontologia Doutor Parcial 13 9 35 

 Anatomia 
Maxilo-Facial; 

Anestesiologia; 
Periodontia I 

LADEMIR RENATO 
PETRICH 

Ciências 
Econômicas 

Doutor Integral 13 4 8 
Cultura e 

Sociedade EaD 

PATRICIA TERRON 
GHEZZI DA MATA            
TC 

Farmácia Mestre Parcial 2 8 21 
Farmacologia e 

Terapêutica 
Odontológica 

PAULO ROBERTO 
PEGORARO JUNIOR 

Direito Doutor Parcial 11 13 15 
Odontologia Legal 

e Ética 

ROSANA ARAMAKI Odontologia Mestre Parcial 9 - - Radiologia 

SHEILA SPONGOSKI 
Ciências 

Biológicas 
Doutor Parcial 1 2 - 

Histologia Geral e 
Embriologia/ 

Microbiologia e 
Imunologia 

TALITHA FERNANDES 
STEFANELLO 

Biomedicina Doutor Parcial 1 2 11 
Biologia Celular/ 

Patologia 
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3.8 Experiência no exercício da docência na educação a 

distância(planilha) 

O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, 

propõem oferecer os 20% da carga horária total do curso na modalidade a 

distância, conforme preconiza a portaria nº 1.134, de 10/10/2016, possui um 

corpo docente formado de 16 (dezeseis) sendo que 13 (treze) não possuem 

experiência em educação a distância correspondente a 81,2 % do quadro 

proposto para os dois primeiros anos do curso, e apenas 03 (três) docente 

(18,7%) possui experiência na modalidade a distância que atende as 

necessidades do curso, considerando o número suficiente para atendimento da 

carga horária de até  20% proposta no curso. 

 

3.9 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

Docente Titulação Formação 
Experiência em 

EAD 

Regime de 

Trabalho 

Eric Vinícius Lucion Mestre Administração 1 ano 40 horas 

Gustavo Felipe de 

Mello 
Especialista Administração 2 anos 40 horas 

Francielli Cristina 

de Lima Cichoski 
Especialista Gestão Financeira 2 anos 4 horas 

Iara Aparecida 

Rocha 
Especialista Gestão Financeira < 1 ano 40 horas 

Keila Priscila dos 

Santos 
Mestre Ciências Contábeis 1 ano 40horas 

Patrícia Junges Mestre Pedagogia < 1 ano 2 horas 

 

3.10 Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada 

Curso, presidido por um Coordenador de Curso, designado pelo Reitor para um 

mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. 

O Colegiado de Curso é composto pelos membros docentes de cada 

Curso e por um representante discente previsto, reunindo-se, ordinariamente, 

duas vezes por semestre e, extraordinariamente, mediante convocação de seu 

presidente ou a requerimento de, pelo menos, um quarto de seus membros. 
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O representante do corpo discente é indicado pelos seus pares e tem 

mandato de um ano, vedada a sua recondução. 

O Colegiado do Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante 

do Curso - NDE, designado por Portaria expedida pelo Reitor. 

 

Atuação do Colegiado de Colegiado de Curso: 

 Definir as Diretrizes e Políticas de Ensino, Pesquisa (iniciação científica) e 

Extensão do Curso, a serem aprovadas pelo CONSEPE; 

 Elaborar, aprovar e reformular o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

encaminhando-o ao CONSEPE para aprovação; 

 Assegurar que sejam estabelecidas e mantidas as relações didático-

pedagógicas das disciplinas do curso, respeitando os objetivos e o perfil do 

profissional, definido no PPC. 

 Deliberar sobre a dispensa de disciplinas que compõem o Currículo; 

 Definir e adotar medidas necessárias para a realização de trabalho 

interdisciplinar do Curso; 

 Avaliar o processo de rendimento acadêmico dos estudantes do Curso e 

propor medidas que objetivem a melhoria do mesmo; 

 Analisar e aprovar as alterações referentes às ementas e programas das 

disciplinas, bem como às respectivas metodologias; 

 Promover a autoavaliação do Curso, em parceria com a CPA e NDE; 

 Designar Comissões Especiais para estudos e encaminhamento de 

propostas; 

 Analisar recursos vetados pelo Coordenador de Curso; 

 Indicar o Coordenador de Estágio, quando o PPC contemplar Estágio 

Supervisionado; 

 Indicar o NDE de cada curso de graduação, de acordo com a legislação do 

ensino superior em vigor; 

 Acompanhar a evolução das necessidades e realidades sociais, no sentido 

de adequar e implementar metodologias, no processo de ensinar-aprender, 

às exigências da comunidade 
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XIV acompanhar as inovações, tecnológicas e profissionais no mundo do 

trabalho; 

 XV colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário no âmbito de sua 

atuação; e, 

XVI exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelos demais órgãos colegiados. 

 

3.11 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

Titulação, a formação a experiência e o regime de trabalho da equipe de 

tutoria atende também as disciplinas previstas para o curso de Curso Superior 

de Odontologia, correspondente aos 20% da carga horária do curso. Deve-se 

ressaltar que a turma possui um tutor fixo e utiliza-se para o acompanhamento 

das disciplinas a alternância de tutores. Isto justifica-se para que os 

acadêmicos possam contar com os conhecimentos específicos dos tutores nas 

disciplinas lecionadas. 

 

Docente Titulação Formação 
Experiência em 

EAD 

Regime de 

Trabalho 

Eric Vinícius Lucion Mestre Administração 1 ano 40 horas 

Gustavo Felipe de 

Mello 
Especialista Administração 2 anos 40 horas 

Francielli Cristina 

de Lima Cichoski 
Especialista Gestão Financeira 2 anos 4 horas 

Iara Aparecida 

Rocha 
Especialista Gestão Financeira < 1 ano 40 horas 

Keila Priscila dos 

Santos 
Mestre Ciências Contábeis 1 ano 40horas 

Patrícia Junges Mestre Pedagogia < 1 ano 2 horas 

 

3.12 Experiência do corpo de tutores em educação a distância (planilha) 

 

O corpo de tutores do Centro Universitário do POLO/SEDE, além da 

titulação, experiência na educação a distância participam periodicamente de 

capacitação de tutores oferecida pela instituição. 
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Docente Titulação Experiência em EAD 

Eric Vinícius Lucion Mestre 1 ano 

Gustavo Felipe de Mello Especialista 2 anos 

Francielli Cristina de Lima Cichoski Especialista 2 anos 

Iara Aparecida Rocha Especialista < 1 ano 

Keila Priscila dos Santos Mestre 1 ano 

Patrícia Junges Mestre < 1 ano 

 

3.13 Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a 

distância), docentese coordenadores de curso a distância. 

O tutor é a peça chave na educação à distância, cabe a ele fazer a 

mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os 

professores, alunos e os conteúdos. O tutor atua como facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem, ou seja, o tutor tem o papel de orientar e apoiar o 

estudante durante seu aprendizado. Para tanto, esse profissional é possuidor 

de determinadas competências como, por exemplo, conhecer o conteúdo das 

disciplinas, sendo capaz de ajudar o aluno nas dificuldades que se 

apresentarem, permitindo que este aluno se sinta confortável e motivado para 

explorar todos os recursos que estão disponíveis para seu aprendizado, dentre 

eles, a participação em atividades colaborativas, bem como o incentivo no 

desenvolvimento de sua autonomia e independência para a realização de seus 

estudos. 

É responsável por incentivar o aluno na realização de seu curso assim 

como, fornecer informações fundamentais como, por exemplo, datas de 

atividades e provas. É função do monitor também, orientar o aluno sobre o 

acesso ao Ambiente Virtual e as ferramentas das quais ele dispõe para que 

seu aprendizado seja agradável e eficiente, lembrando, é claro, do 

cumprimento de prazos e realização das atividades propostas. 

A relação entre o número de estudantes e o total de docentes/tutores 

(presencial e a distância) contratados é em média de 10. 
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3.14 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

O Centro Universitário acredita na iniciação científica/pesquisa como um 

grande diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais 

diversas áreas do conhecimento, ela abre caminhos que permitem o 

amadurecimento acadêmico de professores e discentes dedicados a procurar 

respostas.  

A realização da iniciação científica/ pesquisa integrada à graduação 

reflete a busca incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. 

Assim, o Centro Universitário Univel desenvolve a iniciação científica/pesquisa, 

o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar o conhecimento através da 

produção científico-acadêmica nos campos técnico, científico e artístico-

cultural.  

No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do corpo 

docente do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, a 

ser comprovado, nas pastas docentes, pela comissão do MEC/INEP no 

momento da visita in loco, 05 (cinco) docentes previsto não possuem 

produções nos últimos 03 anos, correspondente a 29,5 %, os demais docentes 

previstos possuem 03 (três) ou mais produções nos últimos 03 anos, 

correspondente a 70,5%. 

 

3.15 Responsabilidade Docente pela Supervisão da Assistência 

(Odontológica) 

 

Cabe ao professor supervisor orientar os estudantes na realização dos 

procedimentos odontológicos realizados durante os estágios supervisionados e 

atendimentos na clínica odontológica, garantidos pelos referenciais teóricos e 

bibliográficos específicos das disciplinas do curso.   

O docente deverá acompanhar a prática do acadêmico até a sua 

finalização para posterior avaliação, e intervir durante o procedimento quando 

for necessário para melhor atendimento clínico.  
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4  INFRAESTRUTURA 

 

4.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

O Centro Universitário Univel dispõe de infraestrutura física própria 

localizada na Avenida Tito Muffato , nº 2317, Bairro Santa Cruz, Município de 

Cascavel, Estado do Paraná.  

Constituída, atualmente, por quatro edificações e quinta em fase de 

construção as instalações prediais do Centro Universitário foram projetadas 

para atender às finalidades educacionais e às especificações técnicas quanto 

às dimensões, à iluminação, à ventilação, e acústica, que se encontra em 

excelente estado de conservação.  

As instalações físicas acadêmicas e administrativas da UNIVEL são 

adequadas ao número de usuários atuais e futuros e para o ramo de atividade 

que trabalha. Todas as salas de aula, biblioteca e demais espaços e 

dependências de utilização acadêmica estão equipados com ar condicionado, 

mobiliário e iluminação adequada, isolamento de ruídos, equipamentos de 

prevenção de incêndio e boa higiene. Além destas características, as 

instalações atendem aos requisitos de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais.  

 O Centro Universitário UNÍVEL possui 32 salas medindo 10 m² 

destinadas aos professores de regime integral. Este espaço é dotado da 

seguinte infraestrutura: 01 mesa de trabalho; 02 cadeiras, sendo que a do 

usuário é ergonômica, estofada e giratória; 01 armário; 01 gaveteiro; 01 

Computador, conectado em rede com uma impressora laser compartilhada; 01 

ar-condicionado quente/frio; além de todos os materiais de consumo e demais 

equipamentos necessários. 

 

 

4.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da 

UNIVEL possui gabinete de trabalho para o desenvolvimento das funções 

administrativo-pedagógicas da coordenadora de curso, exclusivo e individual, 



 

 

109 

 

com equipamentos de informática, acesso a internet e rede wi-fi, bom 

dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, 

conservação, comodidade e mobiliário adequados.  

A coordenação do curso conta também com recepção e atendimento a 

docentes e discentes do curso realizada por funcionários do corpo técnico-

administrativo que dão apoio e suporte às demandas da coordenação em 

tempo integral de funcionamento da mesma. Todos os ambientes são 

modernamente equipados de forma a garantir conforto e comodidade aos 

discentes. 

 

4.3 Sala coletiva de professores 

O Centro Universitário possui excelente sala dos professores com 120 

m² (cento e vinte) e funciona com estrutura adequada à recepção dos 

docentes, planejamento e preparação das aulas e demais atividades, 

atendendo, plenamente, aos requisitos de dimensionamento, limpeza, 

iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação, comodidade e 

mobiliário adequados.  

A sala de professores é coletiva é utilizada de maneira rotativa por 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários, espaços de integração, entre outros, 

descritos a seguir:  

I. Recepção com atendente nos três turnos, telefone com ramal e 

materiais didáticos disponíveis para os professores com solicitação prévia.  

II. Copa, com funcionárias para atendimento os professores nos dois 

turnos de funcionamento da IES, estando equipada com geladeira duplex com 

240 (duzentos e quarenta) litros de capacidade, lanches variados, bolachas 

diversas, café preto, café com leite, filtro de água, sucos, sendo diariamente 

fornecida aos professores. 

 III. Espaço equipado com 04 (quatro) computadores, utilizados de forma 

rotativa pelos docentes, com conexão à internet, Wi-Fi entre outros. 

VI. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) 

masculino, devidamente adequado as necessidades especiais. 
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4.4 Salas de aula 

As instalações acadêmicas são dotadas de toda a infraestrutura 

necessária para a utilização de seu corpo social. Todas as salas de aula do 

Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial em número 

suficiente para atendimento ao curso em fase de autorização estão 

implantadas de modo excelente e equipadas, segundo a finalidade em termos 

de mobiliário e equipamentos específicos. 

 Diariamente são executados serviços de limpeza e manutenção, que 

colaboram na conservação dos móveis, pisos e recursos didáticos existentes.  

Todas as salas apresentam dimensões e acústica necessárias para 

atender a quantidade de discentes em seu interior, com climatização e 

iluminação que obedecem aos critérios estabelecidos para salas de aula.  

Dispõem de multimídia, quadro branco, mesa e cadeiras estofadas para 

docentes e discentes. Todas as salas possuem ar condicionado e placas 

indicativas com número da sala e bloco. Cada sala possui acesso à internet 

banda-larga, via rede wireless, além do acesso a artigos eletrônicos, bibliotecas 

virtuais e ao acervo da biblioteca.  

Quando há necessidade ou nos casos da existência de situações 

especiais (alunas com gravidez de risco, acidentados, recém-operados, entre 

outros), a turma é alocada para salas adequadas à acessibilidade, localizadas 

no piso térreo ou mais próximas possível dos equipamentos que garantam 

facilidade ao deslocamento dos discentes.  

O Centro Universitário possui ainda área destinadas à alimentação, com 

serviço de lanchonete; serviço de reprodução gráfica; áreas de convivência e 

auditório, com todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino e 

aprendizagem, no Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade 

presencial, totaliza 08 (oito) salas de aula, sendo 05 localizada no bloco C 2º 

piso nºs. 308, 309, 310,311 e 312, e 03 localizadas no bloco B 2º piso nºs 305, 

307 e 308 com dimensões que variam de 40 a 60 m², cuja capacidade destina, 



 

 

111 

 

no mínimo, 1,2 m² por discente. Suficiente para o atendimento nos 02 (dois) 

primeiros anos do curso e que a mantenedora mantém investimentos 

permanentes na ampliação da infraestrutura sempre que necessário para o 

atendimento adequado aos acadêmicos atuais e futuros. 

A instituição também conta com 02 (duas)  salas de metodologias ativas 

localizada no bloco C piso térreo com capacidade para 60 alunos cada uma. 

 

4.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

Os acadêmicos do curso de Odontologia utilizam no contraturno 

qualquer um dos 11 laboratórios de informática com acesso à internet, 

equipados com multimídia, ventilação e iluminação. Estes laboratórios são 

modernos de uso compartilhado e a IES possui uma equipe própria de 

manutenção. 

Ressalta-se que estes equipamentos são anualmente atualizados. Para 

o curso previsto de Odontologia a instituição disponibilizará o laboratório nº 08 

para o atendimento compartilhado com os cursos de Psicologia e Odontologia. 

No Quadro 13, está a descrição dos laboratórios de informática da 

instituição. 

Quadro 13 – Laboratórios de Informática 

LABORATÓRIO DE 

INFORMATICA 01, 02, 

03, 04, 06, 08 e 10 

LABORATÓRIO 

DE 

INFORMATICA 

05 E 07 

LABORATÓRI

O DE 

INFORMATICA 

09 

LABORATÓRI

O DE 

INFORMATICA 

11 

INSTALAÇÕES 
Qtd

e  

INSTALAÇ

ÕES 

Qtd

e 

INSTALA

ÇÕES 

Qtd

e 

INSTALAÇ

ÕES 

Qt

de  

Lousa branca 1 
Lousa 

branca 
1 

Lousa 

branca 
1 

Lousa 

branca 
1 

Mesas 6 Mesas 8 Mesas 12 Mesas 4 

Cadeiras  60 Cadeiras  40 Cadeiras  64 Cadeiras  35 

Multi mídia  1 Multi mídia  1 
Multi 

mídia  
1 Multi mídia  1 

ComputadoresCor 60 Computador 40 Computad 64 Computad 35 
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e I3 4Gb de 

memória, SSD 

120GB e monitor 

LCD 18 

esCore I5 

4Gb de 

memória, 

SSD 120GB 

e monitor 

LED 19 

oresCore 

2 Duo 

1Gb de 

memória, 

HD 

500GB e 

monitor 

LCD 15” 

oresCore 2 

Duo 1Gb 

de 

memória, 

HD 500GB 

e monitor 

LCD 15” 

Ar condicionado  2 

Ar 

condicionad

o  

1 

Ar 

condicion

ado  

2 

Ar 

condiciona

do  

1 

TOTAL 130 TOTAL 51 TOTAL 144 TOTAL 77 

 

4.6 Bibliotecas: infraestrutura 

 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários. A Biblioteca localiza-se no Bloco D, 

com 1.010 m2 de área total, com as seguintes acomodações aos seus 

usuários: 

6 Salas para estudo em grupo 44 Mesas (04 lugares em cada mesa) 12 

Cabines para estudo individual, 40 Cabines equipadas com computadores 

conectadas a internet, 4 Cabines equipadas com computadores com teclado 

BRAILE e programa de leitura de texto, 140 Guarda-volumes e 05 Terminais 

para consulta ao acervo.  

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

 

A Sala de Recepção com área de 36 m², a Sala de Atendimento com 

área de 32,9 m², a Sala de Processamento Técnico com 21 m² e a Sala da 

Bibliotecária com área de 14 m². 

 

Espaço Físico Geral 
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A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários. A Biblioteca localiza-se no Bloco D, 

com 1.010 m2 de área total, com as seguintes acomodações aos seus 

usuários: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines equipadas com computadores 

conectadas a internet 
40 

 Cabines equipadas com computadores com 

teclado BRAILE e programa de leitura de texto 

(Dosvox) 

4 

Guarda-volumes 140 

Terminais para consulta ao acervo 05 

 

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

 

 

 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o 

público em geral via internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca 

através de 05 terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados 

com etiqueta de lombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da 

IES. 

Sala de 

Recepção 

Sala de 

Atendimento 

Sala de 

Processamento 

Técnico  

Sala da 

Bibliotecária 

36 m² 32,9 m² 21 m² 14 m² 
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Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a 

leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, 

exceto os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção 

contra insetos e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e 

bebidas.  

 

Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

 

A Biblioteca da IES possui papel claramente definido e fundamental 

que é o de atender qualitativamente às necessidades de informações da 

comunidade acadêmica. Ela precisa dar suporte ao desenvolvimento da missão 

da IES, apoiando-a na qualificação profissional, na formação de pesquisadores, 

no crescimento da pesquisa/iniciação científica e nas atividades de extensão 

que ligam diretamente à comunidade.  

Ressalta-se que a infraestrutura da biblioteca atende as necessidades 

plenas de acessibilidade, proporcionando um ambiente adequado e confortável 

para os acadêmicos desenvolverem suas atividades. 

 

Acervo 

 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com 

mais de 50.000 (cinqüenta mil) exemplares entre livros, periódicos, 

monografias, CDs e DVDs. Os usuários também possuem o acesso a mais de 

6.00 títulos virtuais. A Biblioteca Virtual da Pearson disponibiliza 5.200 títulos 

em diversas áreas do conhecimento e a Biblioteca Virtual da Saraiva são 1.600 

títulos na área de Direito. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de 

consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por 

área de conhecimento de acordo com a tabela CDD, em ordem alfanumérica 

crescente. 
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A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas 

aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 

dos cursos.  

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área 

do Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 95 274 

Ciências Biológicas 53 398 

Ciências da Saúde 45 115 

Ciências Exatas e da Terra 982 4394 

Ciências Humanas 1306 4608 

Ciências Sociais Aplicadas 8098 37574 

Engenharias 136 1148 

Linguística, Letras e Artes 842 3560 

Total 11557 52071 

 

Serviço de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de 

livre acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas 

estantes, tendo contato direto com o livro. 

Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: 

empréstimo de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico 

para uso exclusivo no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à 

disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e 

funcionários da IES. O limite de volumes emprestados e prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no regulamento 

da Biblioteca.  

 A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, 

o acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca 

também está interligada à rede de informação COMUT (Programa de 

Comutação Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos 

publicados em periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 
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O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de 

consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por 

área de conhecimento de acordo com a tabela CDD (Classificação Decimal de 

Dewey), em ordem alfanumérica crescente. 

A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da 

Saraiva e Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os 

usuários deverão utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM 

(Sistema TOTVS). 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

Atendimento ao usuário; 

Consulta ao acervo; 

Empréstimo domiciliar; 

Renovação e reserva de materiais; 

Catálogo online; 

Comutação bibliográfica – COMUT; 

Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

Auxílio na normalização de documentos; 

Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

Acesso à internet. 

 

Plano de aquisição, expansão e atualização do acervo 

AQUISIÇÃO: A Política de aquisição (livros e periódicos) é realizada 

considerando a bibliografia básica e complementares indicadas para as 

disciplinas que integram a matriz curricular dos cursos, conforme indicados no 

PPC - Projeto Pedagógico de Curso.  

Na bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade 

curricular, para os cursos que possuem acervo virtual são atribuídos pelo 

menos um título por unidade. 

Na bibliografia complementar, pelo menos cinco títulos por unidade 

curricular, com dois exemplares de cada título por unidade ou com acesso 

virtual. 
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Qualquer mudança no currículo gera atualização das indicações 

bibliográficas que, por isso, estão permanentemente, no processo de aquisição 

de livros e outros materiais bibliográficos. 

Durante todo o decorrer do ano, a IES disponibiliza recursos 

financeiros no seu orçamento para aquisição de material bibliográfico. 

EXPANSÃO: Ao início de cada semestre letivo, Coordenadores e 

Professores, ao planejarem suas atividades acadêmicas, encaminham as 

sugestões bibliográficas referentes à formação geral e específicas dos cursos à 

Biblioteca para fins de aquisição. Este procedimento mantém o acervo 

atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo.  

ATUALIZAÇÃO: a política de atualização do acervo tem como critério 

principal observar edições desatualizadas e substituir por novas edições ou 

novos lançamentos que tratem de assuntos das áreas de interesse. 

 Faz parte também da atualização do acervo, a inclusão de trabalhos 

de TCC’s (Trabalho de Conclusão de Curso) referenciados que ficam a 

disposição para consulta.  

 

Horário de Funcionamento 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-

feira, das 07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 

17h30. No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter 

seu horário alterado. Outras informações relacionadas ao funcionamento estão 

disponíveis no regulamento próprio da Biblioteca. 

 

Biblioteca – Infraestrutura Física 

A Biblioteca Santa Inês possui uma área de 1.010 m². O ambiente é 

climatizado, bem iluminado, com boa acústica e há espaço para atendimento 

de forma adequada à comunidade acadêmica. 

A nova Biblioteca foi inaugura em fevereiro/2016 para um melhor 

atendimento e distribuição do acervo acadêmico, tendo em vista o crescimento 

da IES. 

As metas de expansão para a biblioteca levam em consideração a área 

física e a quantidade de livros necessários aos cursos propostos, programados 

para o período contemplado pelo PDI/2016-2020. 
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Tanto o espaço atual, quanto os futuros espaços que serão destinados 

à biblioteca, durante o período deste plano, contemplam/contemplarão: 

 Existência de armazenagem satisfatória, incluindo: iluminação 

adequada, extintor de incêndio e sinalização bem distribuída 

evisível; 

 Acesso adequado para portadores de necessidades especiais; 

Funcionamento: existência de catálogo (informatizado), disponíveis 

para o público, permitindo consulta por, no mínimo, autor, título e assunto, 

atribuído(s) a cada documento. O catálogo é acessado através do software do 

sistema RM (Sistema TOTVS) que permite a descrição de: Código de 

Catalogação AACR2 + um sistema padrão de classificação bibliográfica (CDD); 

os documentos estão preparados com etiqueta de lombada e disponíveis para 

empréstimo, segundo a política da IES.  

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários.  

O novo espaço da biblioteca oferece aos seus usuários as seguintes 

acomodações:  

06 salas de estudo em grupo equipadas com 01 mesa e 06 cadeiras 

em cada sala; espaço amplo com 44 mesas, 12 cabines para estudo individual, 

44 cabines com computadores, totalizando 232 assentos; ambiente para leitura 

com 06 estofados e 39 poltronas;05 terminais para consulta ao acervo. 

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, atividades administrativas, e guarda-volumes com espaço para 

140 usuários. 

As instalações oferecidas na biblioteca para estudo individual e em 

grupo são em quantidade suficiente, contudo, durante a vigência do PDI, 

poderá aumentar a quantidade de cabines de acordo com a quantidade de 

novos cursos a serem implantados.  

 

Biblioteca – Serviços e Informatização 

O Sistema de Automação de Biblioteca da TOTVS é utilizado na 

Biblioteca da IES para possibilitar aos usuários o melhor acesso ao acervo da 

IES. 
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Os empréstimos aos usuários são realizados no sistema através do 

cadastro de biometria garantindo um atendimento rápido e confiável. 

O Sistema on-line oferece a comodidade de renovar os empréstimos, 

realizar a reserva de obras do catálogo e fazer pesquisas rápidas e pesquisas 

avançadas a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 

4.7 Referencial Bibliográfico e Ementas 

 

1º PERÍODO 

 

1 - Psicologia Aplicada à Odontologia – 40 Horas 

Ementa: Definição de Psicologia e a sua aplicação na Odontologia. Técnicas 

de controle e comportamento. Autoavaliação do cirurgião dentista diante de 

diversas situações clínicas. Aspectos psicossociais e institucionais 

relacionados à atuação do cirurgião dentista na área da saúde. Dor e doença 

em um enfoque multidisciplinar.   

 

Bibliografia Básica:  
 
FELDMAN, R. S. Introdução à Psicologia. 6ª ed. Virtual grupo A.2004 

STRAUB, R. O.: Psicologia da saúde. 3ªed. Porto Alegre: Artmed, 

2005.Virtual grupo A. 2014 

VIGUERAS, E. (Org). Psicologia da saúde. São Paulo, Virtual Pearson, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 
 
BOCK, A.M.B; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.L.T. Psicologias. Uma 

introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo, Saraiva, 2008. 

PIAGET, Jean; INHELDER, Bärbel. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1993 

KRIGER, L. Odontologia Baseada em Evidências e Intervenção mínima em 

odontologia. Virtual grupo A. 2016. 

LORENA, A. B. Psicologia geral e social. São Paulo: Virtual Pearson, 2015.  

MARCO, M.A.D. A face humana da medicina. 2ªed. São Paulo: Virtual 

Pearson, 2003. 
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2 - Anatomia Geral – 80 horas  

 

Ementa: Introdução ao estudo da Anatomia. Definições, generalidades, 

nomenclatura, localização e particularidades dos sistemas: Tegumentar, 

Nervoso, Endócrino, Urinário, Genital Feminino e Masculino, Digestório, 

Cardiovascular, Respiratório, Aparelho Locomotor e órgãos dos sentidos.  

 

Bibliografia Básica:  

 
FAIZ, O.; BLACKBURN, S.; MOFFAT, D. Anatomia Básica: guia ilustrado de 

conceitos fundamentais. 3 ª ed. Barueri/São Paulo: Ed. Manole. 2013. Virtual 

(Pearson) 

GRAAFF, K. M. Van De. Anatomia Humana. 6ª ed. Barueri/São Paulo: Ed. 

Manole. 2015. Virtual (Pearson)  

ROHEN, J. W.; LUTJEN-DRECOLL, K. Anatomia humana: resumos em 

quadros e tabelas – vasos, nervos e músculos.2ªed. São Paulo, SP: Ed. 

Manole, 2008.  Virtual (Pearson) 

 
Bibliografia Complementar:  
 
GAUDY, J-F. Atlas de anatomia implantar. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

Virtual (Grupo A) 

MARTIN, J.H. Neuroanatomia: texto e atlas. 4.ed. Ed. Artmed. 2013. Virtual 

(Grupo A)  

MOORE, K.L.; AGUR, A.M.R. DALLEY.A.F. Fundamentos da anatomia 

clínica. 4ed. Guanabara Koogan. 2013. 

PAULSEN, F.; WASCHKE, S. J.  Atlas de Anatomia Humana: cabeça, 

pescoço e neuroanatomia. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

TORTORA, Gerard J.Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia.  10. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2017. Virtual (Grupo A) 

 

3 - Histologia Geral e Embriologia – 80 horas  
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Ementa: Introdução à Histologia e Embriologia. Estudo da estrutura histológica 

dos diversos tecidos orgânicos, suas características e funções, desenvolvendo 

as noções de microscopia e técnica laboratorial histológica. Estudo dos tecidos 

epiteliais, conjuntivos, adiposo, cartilaginoso, ósseo, nervoso e muscular, 

glândula salivares e cavidade oral.  

 

Bibliografia Básica 

 

MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana. São Paulo: Érica, 2014. 

GARTNER, Leslie P. Atlas colorido de histologia. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2014. 

JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ª Edição. Rio de 

Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2011. 433 p. Koogan, 2005. 299 p.  

 

Bibliografia Complementar: 
 
CARLSON, B. M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Rio 

de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 1994 

HIB, J. Di Fiore – Histologia: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003.  

KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014.  

LOWE, J. S.; ANDERSON, P. G. Histologia Humana. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 

SADLER, T.W. Embriologia Médica. 9. Ed. Guanabara Koogan, Rio de 

Janeiro. 2005, p. 347. 

 
 
4 - Fisiologia Humana – 80 horas  

Ementa: Organização funcional do corpo humano e homeostasia; potencial de 

membrana, potencial de ação e sinapse; excitação e contração muscular; 

sistema nervoso central e periférico; fisiologia sensorial; sistema 

cardiovascular; sistema respiratório; sistema renal; controle integrado da 

pressão arterial, composição dos líquidos corporais e equilíbrio ácido-base; 
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sistema digestório; endocrinologia, abordagem integrada da fisiologia aplicada 

à odontologia.  

 
 
 
Bibliografia Básica:  
 
COSTANZO, L.S.D. Fisiologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018.  

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 1115 p.  

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana: Uma Abordagem Integrada. 7 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2017. Grupo A.  

 
Bibliografia Complementar:  
 
FOX, S. I. Fisiologia Humana. 7 ed. Barueri/SP: Manole, 2007. (Biblioteca 

Virtual Universitária E Pearson) 

LODISH, Harvey et al. Biologia celular e molecular. 7. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. Virtual Grupo A 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6ª ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 2014. Virtual (Grupo A )  6ª ed.2014.  

GROSMAN,S.; PORTH, C. M.  PORTH Fisiopatologia. 9ª ed, Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016 

TAMBELI, C.H. Fisiologia Oral – Coleção Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2013. Virtual Grupo A 

 

5 - Biologia Celular – 80 horas  

 

Ementa: Técnicas de utilização de laboratório. Organização morfológica e 

macromolecular das células eucariontes e procariontes. Organelas 

citoplasmáticas: estrutura e funções. Membrana plasmática. Formação e 

armazenamento de energia. Sinalização celular. Ciclo celular e meiose. 

Armazenamento e transmissão da informação genética. Processo de síntese e 

degradação celular. Mecanismos de regulação da atividade celular: como se 
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originam algumas doenças. Célula cancerosa. Células tronco. Vírus e suas 

relações com as células. 

 
Bibliografia básica: 
 
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

GRIFFITHS, A. F. J. et al. Introdução à Genética.11ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016.  

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9ed. Rio 

de Kaneiro: Guanabara Koogan, 2018. 

 

Bibliografia complementar: 
 
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 1268 p. 

ALBERTS, B. et al. Fundamentos da biologia celular. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 843 p. 

COOPER, G. A célula: uma abordagem molecular. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

Virtual Grupo A. 

LODISH, H. et al. Biologia Celular e Molecular. 5ª edição, Porto Alegre: 

ArtMed, 2005. 1054p  

ZAHA, A.; FERREIRA, H.B.; PASSAGLIA, L.M.P. Biologia Molecular Básica. 

5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

 

6 - Materiais Dentários I – 80 horas  

 

Ementa: Introdução ao estudo dos materiais dentários. Propriedades dos 

materiais dentários. Biocompatibilidade dos materiais dentários. Materiais de 

moldagem. Gessos odontológicos. Cimentos odontológicos (forramento, 

restauração e cimentação). Amálgama dental. Resinas compostas e acrílicas. 

Materiais para acabamento e polimento.  

 

Bibliografia Básica: 
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CHAIN, M. C. Materiais Dentários. Porto Alegre: RS, Artes Médicas, 2013.  

(Virtual Grupo A 2013) 

CRAIG, R.G.; POWERS, J.M. Materiais dentários restauradores. 11.ed. São 

Paulo: Santos, 2004.  

REIS, A.; LOGUERCIO, A.D. Materiais Dentários Restauradores Diretos – 

dos Fundamentos à Aplicação Clínica. São Paulo: Santos, 2007.  

 

Bibliografia Complementar: 
 
ANUSAVICE, K.J. Phillips materiais dentários. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005.  

ELIAS, C.N.; LOPES, H.P. Materiais Dentários – Ensaios Mecânicos. São 

Paulo: Santos, 2007. 

GALAN, Jr., J. Materiais Dentários – O essencial para o Estudante e o 

Clínico Geral. São Paulo: Santos, 1999. 

OLIVEIRA, A.D.S. Materiais dentários protéticos. São Paulo: Érica, 2014.  

VAN NORT, R. Introdução aos Materiais Dentários. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. 

 

2º PERÍODO 

 

7 – Anatomia Maxilo-facial – 80 horas  

 

Ementa: São demonstrados e discutidos os seguintes aspectos do esqueleto 

cefálico: constituição, ossos, normas, cavidades, fossas, antropologia, 

arquitetura, traumatologia e diferenças sexuais. Anatomia topográfica da 

articulação temporomandibular.. Métodos por imagem para a articulação 

temporomandibular. Disfunções temporomandibulares. 

. 

Bibliografia Básica: 

 

COLICIGNO, P. R. C. et al. Atlas fotográfico de anatomia. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. (Virtual Grupo A) 
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TANK, P. W. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre – RS: Artmed, 

2008.(Virtual Grupo A 2009) 

TORTORA E GRABOWSKI. Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 5 ed. 

Porto Alegre: ArtMed, 2008. (Virtual Grupo A) 

 
Bibliografia Complementar:  
 
CARIA, Paulo Henrique Fereira, Anatomia Geral e Odontológica. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2014.  (Virtual Grupo A 2014) 

MARTINI, F.  Anatomia humana. Série Martini. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

Virtual Grupo A 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

BECKER, Roberta Oriques. Anatomia Humana. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed 

2018. 

BIASOTTO GONZALEZ, Daniela Aparecida. Abordagem Interdisciplinar das 

Disfunções Temporomandibulares.1ª ed. Editora Artmed. (Virtual Grupo A 

2005) 

 

8 – Anatomia e Escultura Dental.  

 

Ementa: Nomenclatura de dentes decíduos e permanentes. Anatomia 

descritiva de dentes decíduos e permanentes. Sequência de cortes 

geométricos para conformação e posterior escultura do elemento dentário. 

Técnicas de Escultura Dental em cera. Identificação dos dentes naturais. 

Conhecimentos básicos de oclusão (movimentos mandibulares, mastigação e 

deglutição). 

 

Bibliografia Básica: 
 
 

CARIA, Paulo Henrique Fereira, Anatomia Geral e Odontológica. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2014.  (Virtual Grupo A 2014) 

MADEIRA, M.C. Anatomia do dente. 5.ed. São Paulo: Sarvier, 2007.  

VIEIRA, Glauco Fioranelli. Atlas de Anatomia de Dentes Permanentes. São 

Paulo: Santos, 2007. 
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Bibliografia Complementar: 
 
CARIA, Paulo Henrique Fereira, Anatomia Geral e Odontológica. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2014.  (Virtual Grupo A 2014) 

RIZZOLO, R.J.C; MADEIRA, M. C. Anatomia do dente. 8ª ed. Sarvier, 2016. 

STANLEY J. Nelson, MAJOR M. ASH Jr. Wheeler anatomia dental, fisiologia 

e Oclusão. 9ªEd. São Paulo: Quintessence, 2012. 

OLIVEIRA, A.S.; FREITAS, F.N.D. Anatomia dental e oclusiva composição, 

classificação distribui no arco e elementos arquitetônicos. São Paulo: 

Érica, 2014.  

VIEIRA, G.F. Anatomia dental ilustrada. São Paulo: Quintessence, 2017.  

 

9 - Microbiologia e Imunologia – 80  

 

Ementa: Características gerais dos microrganismos, sua morfologia, estrutura 

e ultraestrutura; suas características fisiológicas, metabólicas e genética. 

Métodos de controle de micro-organismos. Interações entre microrganismo-

hospedeiro e aspectos de imunidade inata, imunidade celular e humoral. 

Microbiologia oral e microrganismos patogênicos de interesse médico-

odontológico. 

 

Bibliografia Básica:  

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 14ªed. Editora ArtMed, 2016.  

Virtual grupo A. 14ªed. 2016 

SEHNEM, N. T. Microbiologia e imunologia. Virtual Pearson, 2015. 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 10ªed. Editora 

ArtMed, 2012. Virtual grupo A. 12ªed. 2017 

 

 
Bibliografia complementar: 
 

BROOKS, G.F. et al. Microbiologia média de Jawetz, Melnick e Adelberg. 

26ªed. Editora McGroaw-Hill, 2014. Virtual Grupo A.  
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HAMERSCHLAK,N.; SARAIVA,J.C.P. Hemoterapia e doenças infecciosas. 

São Paulo: Manole, 2012. Virtual Pearson.  

LEVINSON, WARREN. Microbiologia Médica e Imunologia. Porto Alegre: 

13ªed. Editora ArtMed 2016.(Grupo Virtual A). Série Lange. 

SPOLIDORIO, D.M.P. Microbiologia e imunologia geral e odontológica. 

Vol.1. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Virtual grupo A.  

SPOLIDORIO, D.M.P. Microbiologia e imunologia geral e odontológica. 

Vol.2. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Virtual grupo A.  

 

10 - Materiais Dentários II – 80 horas  

 

Ementa: Estudo dos materiais de moldagem. Desinfecção dos moldes. Resina 

composta de laboratório. Ceras Odontológicas. Cerâmicas Odontológicas 

(composição e confecção). Ligas metálicas para fundição odontológica.  

 

Bibliografia Básica:  

 
ANUSAVICE, K.J. Phillips, Materiais Dentários, 12ª ed., Rio de Janeiro: 

Elsevier Editora, 2013.  

CHAIN, M. C. Materiais Dentários. Porto Alegre:RS, Artes Médicas, 2013.  

(Virtual Grupo A 2013) 

CRAIG, R.G.; POWERS, J. M. Materiais Dentários Restauradores. 13ª ed., 

São Paulo: Santos Editora, 2012.  

 

Bibliografia Complementar: 
 
CONCEIÇÃO, E. N. Dentística: Saúde e Estética. Porto Alegre: Artmed 

Editora S.A. 2002. (Virtual Grupo A 2010) 

MONDELLI,J. Fundamentos de Dentística Operatória. 1ª ed. São Paulo. Ed 
Santos, 2006. 
OLIVEIRA, A.D.S. Materiais dentários protéticos. São Paulo: Érica, 2014.  

REIS, A.,LOGUERCIO, A. Materiais Dentários Restauradores Diretos: dos 

fundamentos à aplicação clínica. São Paulo: Editora Santos, 2006.  

VAN NOORT, Richard. Introdução aos materiais dentários. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 304 p 
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11 - Planejamento em Saúde Pública – 80 horas  
 
 
Ementa: Abordagem integral da Odontologia com ênfase na Saúde Bucal no 

âmbito da Atenção Primária em Saúde, nas Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal e na inserção da odontologia no Sistema Único de 

Saúde/Estratégia de Saúde da Família, proporcionando aos alunos a 

possibilidade de aprendizado através da vivência da realidade da saúde bucal 

nas Unidades de Saúde. 

 

Bibliografia Básica:  

 

ANTUNES, J.L.F, PERES, M.A. Epidemiologia da saúde bucal. São Paulo: 

Editora Santos, 2013. 738p. 

MOYSÉS, S. J.  a de coleti a  ol ticas, epidemiologia da sa de   cal,. 

Porto Alegre: Virtual grupo A.2013 

PEREIRA, A.C. Saúde coletiva: métodos preventivos para doenças bucais. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 2013.  

 
Bibliografia Complementar: 
 
BUSATO, I.M.S. Epidemiologia e processo saúde-doença. Porto 

Alegre:Virtual grupo A. 2016 

DE GOES, P. S. A. Gestão da Prática em Saúde Bucal: Série Abeno: 

Odontologia. Porto Alegre: Virtual grupo A. 2014 

GODOY, D. Odontologia social, cardiologia, odontopediatria e ortodentia. 

Rio de Janeiro: Campus, 2011.  

MOYSÉS, S.J.; Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2012.  

PINTO, V.G. Saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos, 2013.   
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12 – Bioquímica – 80 horas  

 

Ementa: Constituintes da matéria viva. Biomoléculas: proteínas, glicídios, 

lipídios e ácidos nucleicos. Introdução a enzimologia geral. Energética 

bioquímica. Introdução ao metabolismo de glicídios, lipídios e protídeos. 

Metabolismo mineral. Bioquímica dos dentes e da saliva. Mecanismos de 

regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo. 

 

 

 

Bibliografia Básica: 

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

Artmed, 2012. VIRTUAL GRUPO A. 

MURRAY, R. et al. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). 29. ed. Porto 

Alegre: McGraw-Hill, 2013. 832p. ISBN: 9788580552805 (VIRTUAL) (12ex. 

2014 572 B615). 

NELSON, D. et al. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. 1328p. ISBN: 9788582710722 (VIRTUAL) (12ex. 572 

N424p). 

 
Bibliografia Complementar:  
 
CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquimica. 2ª ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2017 

KAMOUN, P. et al. Bioquímica e biologia molecular. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006.  

MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica básica. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017.  

VOLT, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Grupo 

Virtual A). 

TENUTA, L.M.A; CURY, J.A.; ABCHOVRY, T. Bioquímica oral: odontologia 
essencial. Parte básica. Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 2017. 
Virtual Grupo A.  
 

13 - Cultura e Sociedade EaD – 80 horas  
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Ementa: Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade 

historicamente construídos e contextualizados, a fim de favorecer a 

compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, econômicos e políticos da 

sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações Étnico-raciais. 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no 

Brasil. Direitos Humanos. 

 

Bibliografia básica: 

 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  

KOTTAK, C. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à 

Antropologia Cultural. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. 388p. ISBN: 

9788580551907 - Virtual Grupo A (17 ex.) 301 K876e 

MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças 

culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013.  

 

Bibliografia complementar: 

 
 

GHIRALDELLI JR, P. Filosofia e história da educação brasileira.2ª ed. 

Barueri,SP: Manole, 2009.  

MACKENZIE, I. Política: Conceitos-Chave em Filosofia. 1. ed. Porto Alegre: 

Penso, 2011. 182p. ISBN: 9788536325187 - Virtual Grupo A 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: 

Contexto, 2007.VIRTUAL PEARSON  

RACHELS, J. et al. Os Elementos da Filosofia Moral. 7. ed. Porto Alegre: 

McGraw-Hill, 2013. 208p. ISBN: 9788580552324 - Virtual Grupo A 

SWEETMAN, B. Religião:Conceitos-Chave em Filosofia. 1. ed. Porto Alegre: 

Penso, 2013. 182p. ISBN: 9788565848268 - Virtual Grupo A 

 

 

3º PERÍODO 

 

14 - Oclusão – 40 horas 
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Ementa: Introdução a oclusão. Formação da ATM. Anatomia funcional e a 

biomecânica do sistema mastigatório. Neuroanatomia funcional e fisiologia do 

sistema mastigatório. Relações intermaxilares. Mecânica do movimento 

mandibular. Critérios para uma oclusão funcional ideal. Articulador. 

Enceramento. Análise e ajuste oclusal.  

 

Bibliografia Básica:  

 

BIASOTTO-GONZALEZ, D. A. Abordagem interdisciplinar das disfunções 

temporomandibulares. Porto Alegre: Virtual Pearson 2005 

FERNANDES NETO, A. J.; NEVES, F. D.; SIMAMOTO JUNIOR, P. C. 

Oclusão. Série Abeno São Paulo: Artes Médicas, 2013.Virtual Grupo A 

OKESON, J. P. Tratamento das desordens temporomandibulares e 

oclusão. Ilustração de Allison Lucas Wright. Tradução de Milton Edson 

Miranda.7. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

 
Bibliografia Complementar:  
 
SIQUEIRA,J.T.T.; et al..  Dores Orofaciais - Diagnóstico e Tratamento. 

Virtual Grupo A 2012 

ISBERG, Annika. Disfunção da articulação temporomandibular: um guia 

para o clínico. São Paulo: Artes Medicas, 2005. 204p.  

GROSSMANN, E.; PAIVA, H.J.; PAIVA, A.M.F.V. Dores bucofaciais: 

conceitos e terapêutica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A 

KLINEBERG, I. Oclusão funcional em Odontologia Restauradora e prótese. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.  

SANTOS, J.D. Oclusão: princípios e tratamentos. São Paulo: Quintessence, 

2014.  

 

15 - Anestesiologia – 80 horas 

 

Ementa: Princípios gerais em farmacologia. Classificação, indicação e vias de 

administração dos fármacos. O paciente odontológico e a anestesia. 
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Farmacologia dos anestésicos locais. Técnicas anestésicas. Urgências e 

emergências em anestesiologia. Sedação e analgesia. 

 

Bibliografia Básica:  

GAMERMANN, P.  otinas em  nestesiologia e medicina  erio erat ria. 

Porto Alegre: Virtual Grupo A 2017 

MALAMED,S.F. Manual de anestesia local. 6.ed Rio de Janeiro. Elsevier, 

2013 

MANICA, J. et al. Anestesiologia: Princípios e técnicas. 3ªed. Porto Alegre: 

Virtual Grupo A.2008 

 

Bibliografia Complementar:  
 
ANDRADE, E. D.  armacologia, anestesiologia e tera   tica em 

odontologia. Porto Alegre: Virtual Grupo A 2013 

AULER JUNIOR, J. O. C. (org.) Anestesiologia básica: manual de 

Anestesiologia, dor e Terapia Intensiva. Barueri, SP: Manoel, 2011.Virtual 

Pearson 

BARASH, Paul G. Fundamentos de Anestesiologia Clínica. Porto Alegre: 

Virtual Grupo A 2017 

PRADO, R. Anestesia local e geral na prática odontológica. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2014.  

SHAPIRO, F. E. Manual de procedimentos em anestesiologia ambulatorial. 

Porto Alegre: Virtual Grupo A 2010 

 

16 - Farmacologia e Terapêutica Odontológica – 80 horas 

 

Ementa: Conceitos e princípios básicos em Farmacologia. Sistemas de 

regulação.  Controle medicamentoso do paciente. Terapia farmacológica frente 

aos processos inflamatórios e infecciosos. O uso de fármacos, efeitos 

colaterais e suas influências na prática odontológica.  

 
Bibliografia Básica: 
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ANDRADE, E. D. Farmacologia, Anestesiologia e Terapeutica em 

odontologia. Porto Alegre: Virtual grupo A. 2013 

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. Virtual Grupo A.  

STOELTING, R. K. Manual de Farmacologia e Fisiologia na Prática 

anestésica. 3ªed. Porto Alegre: Virtual grupo A. 2017. 

 

 
Bibliografia Complementar: 
 
 
BARASH, P. G. Manual de Anestesiologia Clínica, 7ªed. Porto Alegre: Virtual 

grupo A..2014 

BRUNTON, L. L As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Porto Alegre: 

Virtual grupo A. 2012 

HILAL-DANDAN, R. Manual de, Farmacologia e Terapêutica.2ªed Porto 

Alegre: Virtual grupo A..2013 

OLSON, K. R.  Manual de Toxicologia Clínica - Série Tekne. Porto Alegre: 

Virtual grupo A. 2014 

SOARES, V. H. P. Farmacologia humana básica, Virtual Pearson 1ªed.2017 

 

17 - Radiologia – 80 horas 

 

Ementa: Introdução à radiologia. Física e efeitos biológicos da radiação 

ionizante e radioproteção. Princípios de formação de imagem, processamento 

radiográfico e adequado descarte de resíduos. Técnicas radiográficas 

intrabucais e aplicação de técnicas extrabucais, com interpretação radiográfica 

anatômica e das patologias dentárias e do complexo maxilofacial. Radiologia 

Digital e tomografia computadorizada (cone beam). 

 

Bibliografia Básica:  

 

PEREIRA, F. Fundamentos de Odontologia Radiológica e Imaginologia. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
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CERRI, G.G(ed.); LEITE, C.C. (ed); ROCHA, M. S.Leite, Claudia da Costa(ed.) 

e ROCHA, M. S. (ed.) Tratado de radiologia: volume 1 – neurorradiologia: 

cabeça e pescoço. São Paulo: Manole, Virtual Pearson,  2017. 

WHITE, S.C.; PHAROAH, M.J. Radiologia Oral. 7ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015.  
 
Bibliografia Complementar:  
 
CAPELOZZA, A.L.A. Manual técnico de radiologia odontológica. 

Goiânia:AB, 2009.  

CHEN, M., M. Y., POPE, L., T., OTT, J., D. Radiologia Básica, 2ª edição. 

Porto Alegre: AMGH, 2012 Virtual Grupo A  

FREITAS, C. F. Imaginologia: Série Abeno: Odontologia Essencial. Virtual 

Grupo A 2014 

FUNARI, M.V.G.; NOGUEIRA, S.A.; SILVA, E.F.; GUERRA, E.G. Princípios 

Básicos de Diagnóstico por Imagem. (Virtual Pearson) 2013  

WATANABE, P.; ARIKO, E. Imaginologia e radiologia odontológica. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

18 - Patologia – 80 horas  

 

Ementa: Conceituação de Patologia, saúde e doença. Lesão e morte celular. 

Diferenciação, regulação normal e adaptações. Alterações regressivas e 

distúrbios do metabolismo celular. Distúrbios circulatórios locais. Distúrbios do 

crescimento celular e tecidual. Inflamação e reparo. 

 

 
Bibliografia Básica: 
 
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo – Patologia. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013 

DE ROBERTIS, E. M. F. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

REGEZI, J.A; SCIUBBA, J.J.; JORDAN, R.C.K. Patologia oral: correlações 

clinicopatológicas. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  
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Bibliografia Complementar:  
 
 
ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 4ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2004.  

ALMEIDA, O.P. Patologia oral. Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médias, 

2016. VIRTUAL GRUPO A 

HAMMER, G. D.; MCPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: uma introdução 

à medicina clínica. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. VIRTUAL GRUPO A 

REINSER, H. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. AMGH, 

2016. VIRTUAL GRUPO A.  

NELSON, D.L.; COX, M.M.Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2014.  

 

 
19 - Biossegurança – 40 horas  

 

Ementa: Histórico, conceitos e aplicabilidade de biossegurança. Qualidade de 

vida profissional. Classificação de ambientes e procedimentos. Infecção 

cruzada. Riscologia. Medidas de Biossegurança em procedimentos cirúrgicos 

(consultório/hospitalar). Desinfecção e Esterilização em Cirurgia. Legislação. 

Descarte de resíduos. Atitudes frente a acidentes ocupacionais. 

 

Bibliografia Básica: 

 

NARESSI, S.C.M; NARESSI, W.G; ORENHA, E.S. Ergonomia e 

biossegurança em Odontologia, série Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2013.  

SILVA, A.S.F. Biossegurança em Odontologia e ambientes de saúde. 2ª ed. 

São Paulo: Ícone, 2009. 

WAKSMAN, R. D., CARVALHO, R. D.  Enfermagem em centro de material, 

biossegurança e bioética. Porto Alegre: Virtual Pearson 2015 

 
Bibliografia Complementar: 
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CORRÊA, V.M.; BOLETTI, R.R. Ergonomia – fundamentos e aplicações. 

Bookman, 2015. Virtual Grupo A.  

HIRATA, M.H. Manual de biossegurança. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2001. 

Virtual Pearson.  

ROSSETE, C. A. Bioética e biossegurança. Ribeirão Preto - SP: Pearson Education 

do Brasil S.A., 2017. Virtual Pearson.  

STAPENHORST, F. Bioética e biossegurança aplicada. Porto Alegre: SSAGAH, 

2017. Virtual Grupo A.  

BARSANO, P. R. et al.  Biossegurança: ações fundamentais para promoção da 

saúde. São Paulo: Érica, 2014. 120 p. ISBN 9788536506203. 

 

 

20 - Estágio Supervisionado Extra-Muro – 40 horas 

 

Ementa: Consolidação de competências e habilidades comunicativas, sociais e 

de cuidado na gerencia e resolutividade de serviços de saúde bucal, 

considerando-se aspectos epidemiológicos e clínicos na atenção em saúde 

bucal. 

 

Bibliografia Básica: 

 

GOES, P.S.A. Gestão da prática em saúde bucal. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2014. (Grupo Virtual A). 

PEREIRA, A.C. Saúde coletiva – métodos preventivos para doenças 

bucais. Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médias, 2013. (Grupo Virtual A) 

PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. 5 ed. São Paulo: Santos, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 
 
GIESEL, V.T; TRENTIN, D.T. Fundamentos da saúde para cursos técnicos 

IFRS. Porto Alegre: Artmed, 2017. Virtual Grupo A.  

MANSO, M.E.G.; ALVES, J.. M. Manual de saúde coletiva e epidemiologia. 

São Paulo: Martinari, 2015.  
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ANTUNES, JOSÉ LEOPOLDO FERREIRA; PERES MARCO AURÉLIO. 

Fundamentos de Odontologia- Epidemiologia da Saúde Bucal. 2ªed. Editora 

Santos. São Paulo 2013. 

MOREIRA, T. C.; ARCARI, J.M.; COUTINHO, J.F.; STEFFENS, D. Saúde 

Coletiva. 1ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas. Virtual Grupo A. 

MOYSES, S.J. Saúde coletiva, políticas, epidemiologia da saúde bucal e 

redes de atenção odontológica. Serie Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2013.  

 

4º PERÍODO 

 

21 - Semiologia - 80 horas 

 

Ementa: Estrutura e funcionamento da cavidade bucal e possíveis doenças; 

coleta de dados e diagnóstico através de anamnese, exame físico, indicação, 

uso e interpretação dos exames; terapêutica clínica e cirúrgica das doenças da 

cavidade bucal; condutas terapêuticas em estomatologia.  

 

Bibliografia Básica: 

BORAKS, S. Semiotécnica, diagnóstico e tratamento das doenças da 

boca. Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A.  

TREVILATTO, P.C; WERNECK, R.I. Genética odontológica. Série Abeno. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. Virtual Grupo A. 

REGEZI, JOSEPH A. - SCIUBBA JAMES J. ; JORDAN, RICHARD C. K. 

Patologia Oral.  5ª ed. Editora. Elsevier Brasil, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 
 
ANDRADE, E. D. Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica em 

Odontologia: Série Abeno: Odontologia Essencial. Virtual Grupo A 2013 

BARTHES, R. Elementos da semiologia. São Paulo:Cultrix, 2012.  

DE GOES, P. S. A. Gestão da Prática em Saúde Bucal: Série Abeno: 

Odontologia Essencial -Temas Interdisciplinares. Porto Alegre: Virtual Grupo A, 

2014. 
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OPPERMANN, R. V. Periodontia Laboratorial e Clínica: Série Abeno: 

Odontologia Essencial - Parte Clínica. Porto Alegre: Virtual Grupo A 2013. 

ROCHA, R.G. Clínica Integrada em Odontologia. Série Abeno. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A.  

 

22 - Odontologia Legal e Ética – 40 Horas 

 

Ementa: Estudo da moral e ética e sua relação com a Odontologia. Código de 

Ética da Odontologia; prestação de serviços; legislação odontológica e de seu 

inter-relacionamento com a ordenação jurídica do país. Atribuições do 

Conselho de Odontologia. Responsabilidade profissional e o Código de Defesa 

do Consumidor.  Pericias e atestados odontológicos.  

 

Bibliografia Básica:  
 
DARUGE, E.; DARUGE JR, E.; FRANCESQUINI JR, L. R. Tratado de 

Odontologia legal. Deontologia. São Paulo: Santos, 2016.  

ROVIDA, T.A.S.; GARBIN, C.A.S. Noções de Odontologia legal e bioética. 

Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A.  

SILVA, M. D.  Compêndio de Odontologia legal. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1997.  

 
 
Bibliografia Complementar: 
 

 

ANTUNES, M.T.P.C. Ética. Pearson, 1999. Virtual Pearson.  

BARROS FILHO, C.D.; CORTELLA, M.S. Ética e vergonha na cara. São 

Paulo: Papirus 7 mares, 2014. Virtual Pearson. 

RACHELS, J.; RACHELS, S. A coisa certa a fazer. 6ª ed. Porto Alegre: Amgh, 

2014.  

COMPARATO, F. K. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. 3. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A.  Ética. 33. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012. 
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23 - Dentística Operatória I – 80 horas 

 

Ementa: Estudo dos princípios biomecânicos para o tratamento da cárie 

dental, prevenção e o restabelecimento da forma, função e estética do 

elemento dental. Diagnóstico da cárie dental e plano de tratamento. 

Nomenclatura e classificação das cavidades. Instrumentos operatórios. 

Isolamento do campo operatório. Princípios gerais do preparo cavitário. 

Materiais restauradores (amálgama, resina composta e cimento ionômero de 

vidro) e técnicas restauradoras diretas. Proteção do completo dentinho-pulpar. 

Acabamento e polimento das restaurações.  

 

Bibliografia Básica:  
 
AHMAD, I. Protocolos para restaurações estéticas previsíveis. Editora 

Artmed, Porto Alegre, 2008. Virtual Grupo A 

CONCEIÇÃO, E. N. et al. Dentística: Saúde e Estética. Editora Artmed, Porto 

Alegre, 2000. Virtual Grupo A 2010.  

BARATIERI, L. N.; MONTEIRO, JR, S;. MELO; T. S. et al. Odontologia 

Restauradora – Fundamentos e Técnicas. Editora Santos, São Paulo, 2014. 

 
Bibliografia Complementar:  
 
BUSATO, M. Cariologia: Aspectos de Dentística Restauradora. Série 

Abeno. Bookman, 2014.  

MONDELLI, J. Fundamentos da Dentística Operatória. 2ª ed. São Paulo: 

Santos, 2017.  

PEREIRA, J. C. et al. Dentística: Uma Abordagem Multidisciplinar.  Editora 

Artes Médicas, São Paulo, 2014. Virtual Grupo A 

REIS; RIBEIRO; MOYSÉS. Reabilitação estética e funcional em 

Odontologia. São Paulo: Lovise, 2006.  

SIMÕES, F.X.P.C; PEREIRA, A.P.F.; CAVALCANTI, C.F.B. et. al. Manual 

Prático de Dentística Odontológica. Salvador: Sanar, 2016.  
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24 - Periodontia I – 80 horas 

 

Ementa: Histofisiologia do periodonto de proteção e sustentação. 

Epidemiologia e classificação das doenças periodontais. Microbiologia e 

Etiologia das doenças periodontais. Bases biológicas da raspagem e 

alisamento radicular. Tratamento não cirúrgico das Doenças Periodontais. 

Lesões agudas. Instrumental Periodontal.  

 

Bibliografia Básica: 
 
CARRANZA Jr., F.A.; NEWMAN M.G.; TAKEI H.H. Periodontia clínica, 9ª ed., 

Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004. 

LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 4ªed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

OPPERMANN, Rui Vice,  eriodontia la oratorial e cl nica,2013 Virtual 

Grupo A. 

 
 
Bibliografia Complementar:  
 
ARMITAGE, G.C. Bases biológicas da terapia periodontal. São Paulo: 

Santos, 1984. 

ELEY, B.M.; SOORY, M.; MANSON, J.D. Periodontia. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012.  

MACHADO, W.A.S. Periodontia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008.  

WOLF, H.F. Manual de Periodontia – Fundamentos, diagnósticos, 

prevenção e tratamento. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

WILSON, T.G.; KENNETH, S. K. Fundamentos da Periodontia. São Paulo: 
Quintessence, 2001.  
 
25 – Prótese Total – 80 horas 

 

Ementa: Introdução ao estudo da Prótese Dentária. Anatomia Protética. 

Avaliação clínica e radiográfica do paciente desdentado total. Fatores de 

retenção e estabilidade. Considerações sistêmicas. Técnicas e materiais de 
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moldagem. Passos clínicos e laboratoriais para confecção da Prótese total. 

Instalação e preservação.  Reparos e ré embasamentos.  

 

Bibliografia Básica: 

 

ANUSAVICE, K. J. Phillips materiais dentários. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1998.  

RUSSI, Sérgio. Prótese Total e Prótese Parcial Removível.  Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2015. Virtual Grupo A  

TURANO, J. C.; TURANO, L. M.. Fundamentos de Prótese Total. 5ª ed. São 

Paulo: Santos, 2000. 560p. 

 
Bibliografia Complementar:  
 
CÔRREA, G.D.A. Prótese total – passo a passo. São Paulo: Santos, 2005.  

DINATO, J.C. Noções de prótese sobre implante. Série Abeno. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A. 

GALATI, A. Prótese total manual de fases clínicas e laboratoriais. 4ª ed. 

Senac São Paulo, 2017.  

PEREIRA, J.R.  r tese so re im lante. Porto Alegre: Artes Médicas, 2012. 

Virtual Grupo A 2012. 

TELLES, D. Prótese Total e sobre Implantes. São Paulo:  Santos, 2009.   

 

 

26 - Estágio Supervisionado - Pré-Clinicas I – 50 horas 

 

Ementa: Anamnese intra e extra-oral, sinais vitais e diagnóstico diferencial. 

Lesões elementares ou fundamentais da cavidade oral. Alterações dos tecidos 

mineralizados dos dentes. Semiologia dos tecidos moles da cavidade oral. 

Aspectos clínicos, imaginológicos e histopatológicos das alterações de 

desenvolvimento da região bucomaxilofacial. Interpretação Radiográfica. 

Materiais Dentários. 

 
Bibliografia Básica: 
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ABRAHAO, G.; CABRAL, C.; CAMPOS, D.; GODOY, C. Odontologia social, 

cardiologia, odontopediatria, endodontia. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

MONDELLI, J. Fundamentos da Dentística Operatória. São Paulo: Santos, 

2006.  

CARRANZA , F. A. Caranza Periodontia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007 

 

 
Bibliografia Complementar 
 
COURTNEY M., et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da 

prática cirúrgica moderna. 17 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

BARATIERI, L. N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e 

Possibilidades. São Paulo: Santos, 2002.  

ESTRELA, C. Endodontia laboratorial e clínica. Série Abeno. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A.  

FERNANDES NETO, A.J..; NEVES, F.D.D. Oclusão odontologia essencial. 

Parte Clínica. Série Abeno. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo 

A. 

KRIGER,L. et al. Odontologia baseada em evidências e intervenção 

mínima em Odontologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 2015. Virtual Grupo A.  

 
 

5º PERÍODO 

 

27 - Dentística Operatória II – 80 horas 

 

Ementa: Estudo da Dentística Restauradora, compreendendo princípios e 

técnicas para o diagnóstico e tratamento da cárie dental. Critérios para 

substituição de restaurações. Restaurações preventivas. Proteção pulpares 

diretas e indiretas. Fotopolimerização. Sistemas Adesivos. Execução de 

preparo e restaurações classificação das cavidades, preparos cavitários e 

procedimentos restauradores. Executar restaurações em amálgama, resinas 

compostas, ionômero de vidro e tratamentos profiláticos à cárie. Reparo em 

restaurações de RC. Aspectos clínicos das restaurações estéticas em RC.  
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Bibliografia Básica:  

AHMAD, I. Protocolos para restaurações estéticas previsíveis. Editora 

Artmed, Porto Alegre, 2009. Virtual Grupo A 

CONCEIÇÃO, E. N. et al. Dentistica: saúde e estética. 2ª edição. Editora 

ArtMed, Porto Alegre, 2007. Virtual Grupo A 

GARONE-NETTO, N. Introdução à Dentística Restauradora. 1ª edição. 

Editora Santos, São Paulo, 2003. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

BARATIERI, L.N.; MONTEIRO, JR,S;. MELO;T.S. et al. Odontologia 

restauradora – fundamentos e técnicas. Volume 1 & 2. Editora Santos, São 

Paulo, 2014. 

BUSATO, A. L. S. Cariologia: Aspectos de Dentística Restauradora. Virtual 

Grupo A, 2014 

BUSATO, A. L. S. Dentística: restaurações estéticas. Editora Artes Médicas, 

São Paulo, 2002. Virtual Grupo A 

PORTO, C. L. A.; PEREIRA, J. C.; ANAUATE NETO, C. - Cariologia. Editora 

Artes Médicas, São Paulo, 2008 

REIS A. Materiais Dentários Restauradores Diretos: dos Fundamentos à 

Aplicação Clínica. 1ª edição, Editora Santos, São Paulo, 2007. 

 

28 - Cirurgia I – 80 horas 

 

Ementa: Princípios da cirurgia oral. Anamnese e exames complementares. 

Processo de reparo ósseo e de tecidos moles. Técnicas cirúrgicas. Acidentes e 

complicações. Avaliação pré operatória. 

 

Bibliografia Básica:  

 

CARIA, Paulo Henrique Ferreira. Anatomia Geral e Odontológica. Virtual 

Grupo A 2014 
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HUPP, J. R.; ELLIS, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia oral e maxilofacial 

contemporânea. São Paulo: Elsevier, 2009.  

EVERS, B. M.; BEAUCHAMP, R.D.; MATTOX, K. Sabiston – tratado de 

cirurgia. Vol.2. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  

BARASH, Paul G.; CULLEN, B. F. et al. Manual de Anestesiologia Clínica. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. Virtual Grupo A  

BORAKS, Sílvio. Medicina Bucal,tratamento cl nico-cir rgico das doen as 

bucomaxilofaciais, Porto Alegre: Artes Médicas, 2011. Virtual Grupo A 

MADEIRA, M. C. Anatomia da face – bases morfofuncionais para a prática 

odontológica. 8 ed. São Paulo. Sarvier, 2012. 

REGEZI, J. Patologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.  

TOWNSEND, C.; BEAUCHAMP, D. Sabiston – tratado de cirurgia. Vol. 1. 19ª 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

 

29 - Endodontia I – 80 horas 

 

Ementa: Treinamento laboratorial em dentes naturais e artificiais visando 

adquirir conhecimentos básicos de natureza mecânica e biológica que 

permitam o contato futuro com o paciente. Anatomia de cavidade pulpar, 

abertura de acesso à câmara pulpar e canal radicular, características do 

instrumental especializado bem como técnicas do preparo químico-cirúrgico e 

obturação do sistema de canais radiculares. 

 

Bibliografia Básica 
 
LOPES, Helio Pereira; SIQUEIRA JR, José Freitas. Endodontia – Biologia e 

Técnica. Ed. Guanabara Koogan, 2010 

SOARES, Ilson J.; GOLDEBERG, Fernando. Endodontia: Técnica e 

Fundamentos. 2 ed Porto Alegre: Artmed, 2011. 524 p. 

HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H.; COHEN, Stephen (Ed.). 

Cohen Caminhos da polpa. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1144 p. 
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Bibliografia Complementar 

 

BERGER, C.R. e colaboradores. Endodontia. 1ª Ed. São Paulo, Quintessence, 

2018. 492 p. 

SIQUEIRA JR, José Freitas; LOPES, Hélio Pereira. Endodontia – Biologia e 

Técnica - 4 ª ed. Elsevier, 2015. 848 p. 

Souza Filho, Francisco José de. Endodontia passo a passo: evidências 

clínicas. São Paulo: Artes Médicas, 2015. 

LEONARDO, Mario Roberto. Tratamento de canais radiculares: avanços 

técnicos e biológicos de uma endodontia minimamente invasiva em nível apical 

e periapical. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2017. 

BAUMAN, Michael A. Endodontia. Porto Alegre: Artmed Editora S/A, 2010. 

 

 
30 - Periodontia II – 80 horas 

 

Ementa: Diagnóstico, Classificação e tratamento das doenças periodontais. 

Prognóstico e plano de tratamento. Terapia periodontal cirúrgica. Noções e 

indicações de terapia periodontal cirúrgica. Aplicações práticas na clinica 

odontológica. Instrumental periodontal. 

 

Bibliografia Básica 

LINDHE, J.; LANG, N. P. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia 

Oral. 6. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

MEWMAN, M. G. TAKEI, H. KLOKKEVOLD, H. CARRANZA JR, F. Carranza 

Periodontia Clínica. 11. ed. Elsevier, 2012. 

OPPERMAN RV, ROSING CK, WEICLICH P, FIORINI T. Periodontia para 

Todos: da prevenção ao implante. 1ª ed. Editora Napoleão, Nova Odessa, 

2013. 376p. 

 

 

Bibliografia Complementar 

ELEY, BM.; SOORY, M.; MANSON, J.D. Periodontia, 6. ed., Ed. Elsevier, 

2012. 

PASSANEZI, E. Distâncias biológicas periodontais. 1ª ed. Editora Artes 

Médicas, São Paulo, 2011. 304 p. 
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OPPERMANN RV. Série ABENO – Periodontia Laboratorial e Clínica. 1 

edição. São Paulo, Editora Artes Médicas, 2013. 160 p. 

WILSON, T.G.; KENNETH, S. K. Fundamentos da Periodontia. São Paulo: 
Quintessence, 2001.  
WOLF HF, RATEITSCHAK KH. Manual de Periodontia – Fundamentos, 

Diagnóstico, Prevenção e Tratamento. 1ª ed. Editora Artes Médicas, São 

Paulo, 2008. 352 p. 

 

31 - Prótese Fixa I – 80 horas 

Ementa: Princípios biomédicos relacionados aos preparos dentários. Preparo 

dos dentes com finalidade protética. Moldagens específicas. Coroas 

provisórias. Agentes cimentantes. Próteses unitárias. Núcleos. Restauração de 

dentes tratados endodonticamente. Acabamento e ajuste das restaurações 

protéticas. 

 

Bibliografia Básica 

 

MIRANDA, C. C. Preparo e moldagem em prótese fixa unitária. São Paulo: 

Artes Medicas, 1999. 

MEZZOMO, E. Reabilitação oral para o clínico. 4ª. ed. São Paulo: Santos, 

1997. 

SHILLINBURG, H. T. E. COLS. Fundamentos de Prótese Fixa. 4ª.ed. 

Quintessence, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ASSOAKA, S.K.; CESAR, E.A.; OLIVEIRA, F. J. Prótese Dentária – 

Princípios Fundamentais. 2ª. ed. São Paulo: Editora Napoleão, 2011. 256 p. 

MALONE, W.F.P.; KOTH, D.L. Teoria e Prática de Prótese Fixa de Tylman 

8ª. Ed.; São Paulo: Artes Médicas, 1991. 

SAITO, T. Preparos Dentais Funcionais em Prótese Fixa – Princípios 

Mecânicos, Biológicos e de Oclusão. 2ed. São Paulo: Santos, 1999. 

PEGORARO, L.F. Prótese Fixa 2 ed. Artes Médicas -   2013. 

CARDOSO, A.C. Oclusão para você e para mim. São Paulo: Santos, 2003. 
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32 - Metodologia da Pesquisa Científica – 40 horas 

 

Ementa: Natureza da ciência e características do método científico. Diferenças 

e aplicações da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa. O 

planejamento e as etapas da pesquisa científica: definição de tema, problema e 

questões que norteiam a pesquisa; objetivos; hipóteses; justificativa; 

delineamento metodológico da pesquisa; população e amostragem; formas de 

mensuração e escalas de medida; coleta de dados; análise de dados; e 

elaboração de relatórios de pesquisa científica. Normas comuns aos trabalhos 

monográficos segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Bibliografia Básica:  

 

CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. 2. 

Ed ed. Barueri SP: Manoeli, 2009.  

DELANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília de 

Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 34 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2015.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011.  

ISKANDAR, Jamil Ibranhin. Normas da ABNT: Comentadas para Trabalhos 

Científicos. 5ª ed. Curitiba: Juruá, 2012. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da 

ciência e iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  
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33 – Estágio Supervisionado Pré-Clínicas II – 50 horas 

 

Ementa: Atendimento clínico ao paciente em suas necessidades globais, com 

ética e humanização, integrando conhecimentos adquiridos nas demais 

disciplinas profissionalizantes como a Odontologia Preventiva, Estomatologia, 

Radiologia, Cirurgia Odontológica, Periodontia, Dentística, Endodontia, Oclusão 

e Prótese Parcial Fixa. 

 

Bibliografia Básica:  

 

MONDELLI, J. Fundamentos da Dentística Operatória. São Paulo: Santos, 

2006.  

CARRANZA , F. A. Caranza Periodontia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007 

MEZZONO, E. Reabilitação oral contemporânea. São Paulo: Santos, 2006. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

COURTNEY M., et al. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da 

prática cirúrgica moderna. 17 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J. Endodontia: biologia e técnica. 3ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

BARATIERI, L. N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e 

Possibilidades. São Paulo: Santos, 2002.  

ASH, M. M.; RAMFJORD, S.P.; SCHMIDSEDER, J. Oclusão. 2.ed. São Paulo: 

Santos, 2001.  

BUISCHI, Y. P. Promoção de saúde bucal na clínica odontológica. São 

Paulo: Artes Médicas, 2003.  

 

6º PERÍODO 

 

34 - Dentística Operatória III – 80 horas 
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Ementa: Critérios para substituição das restaurações. Técnicas de 

reconstruções prévias dos preparos para restaurações Inlays, Onlays e facetas. 

Técnicas de confecções de provisórios. Materiais de moldagem. Clareamento 

dental interno e externo e microabrasão do esmalte dental. Inlays e Onlays 

estéticos e coroas metal free - Princípios gerais dos preparos, técnicas de 

preparo, ajuste e cimentação e Materiais laboratoriais empregados. Facetas 

diretas e indiretas.  

 

Bibliografia Básica:  

CONCEIÇÃO, E. N. et al. Dentística: Saúde e Estética. Editora Artmed, Porto 

Alegre, 2000. Virtual Grupo A 

DE GOES, P. S. A. Gestão da Prática em Saúde Bucal, Odontologia 

Essencial -Temas Interdisciplinares. Editora Artes Médicas, São Paulo, 

2014.Virtual Grupo A 

GARONE-NETTO N. Inlay & Onlay metálica e estética. São Paulo: Editora 

Santos. 1998 

 

Bibliografia Complementar:  

CONCEIÇÃO, E. N. et al. Restaurações Estéticas: Compósitos, Cerâmicas 

e implantes. Editora ArtMed, Porto Alegre, 2009. Virtual Grupo A 

PEREIRA, J. C. et al. Dentística: Uma Abordagem Multidisciplinar.  Editora 

Artes Médicas, São Paulo, 2014. Virtual Grupo A 

PEGORARO, L. F. Prótese Fixa: Bases para o Planejamento em 

Reabilitação Oral. Editora Artes Médicas, São Paulo, 2013. Virtual Grupo A  

SERRA et al. Dentística e manutenção de saúde bucal. In: ABOPREV. 

Promoção de Saúde Bucal. cap.12, p.213-264, 2003. 

SIMÕES, F.X.P.C. Manual Prático de dentística operatória. São Paulo: 

Sanar, 2016.  

 

35 - Cirurgia II – 80 horas 

 

Ementa: Tratamento cirúrgico de dentes retidos. Cirurgia pré-protética. Cirurgia 

com finalidade ortodôntica. Tratamento cirúrgico dos cistos dos maxilares. 

Cirurgia paraendodôntica. Cirurgias sinusais. Diagnóstico e tratamento cirúrgico 
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dos tumores benignos. Tratamento dos processos infecciosos da cavidade 

bucal, infecções dos espaços fasciais. Conceitos básicos em implantodontia. 

Conceitos básicos sobre tratamento cirúrgico e atroscópico da ATM. Conceitos 

básicos sobre traumatologia bucomaxilofacial. Conceitos básicos sobre as 

fissuras labiopalatinas. Atendimento odontológico em âmbito hospitalar. Pronto 

atendimento ao paciente traumatizado (resgate). Cirurgia ortognática. Cirurgia 

dos tumores malignos do complexo cérvico-facial. Métodos preventivos as 

situações de emergência. Condutas de urgência e emergência odontológica. 

Suporte básico de vida. 

 

Bibliografia Básica:  

HUPP JR, Ellis III E, Tucker MR. Cirurgia Oral e Maxilofacial 

Contemporânea. Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 5 ed., 2009. 

MILORO, M; et al. Princípios de cirurgia bucomaxilofacial de Peterson. 2ª 

ed. São Paulo: Santos, 2008.  1502 p. 2v. 

PETERSON, L. J.; et al. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier,  2004. 880 p. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

CAMPOS, A. C. ; GREGORI, C. Cirurgia buco-dento-alveolar. São Paulo: 

Sarvier, 2005. 281 p. 

CARVALHO, A. C. P.; OKAMOTO, T. Cirurgia bucal: fundamentos 

experimentais aplicados à clínica. São Paulo: Panamericana, 1987. 

Santos, 2006. 252 p. 

FREITAS, R. Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo: Santos, 

2006. 653 p. 

MOREIRA, RWF. Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial. Ed. Napoleão, 

2017. 

TOPAZIAN RG, Goldberg MH. Infecções Orais e Maxilofaciais. Ed. Santos, 

São Paulo, 4ª Ed., 2006. 

 

36 - Endodontia II – 80 horas 
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Ementa: Operacionalização dos ensinamentos teóricos e laboratoriais de 

endodontia na clínica odontológica – atendimento em paciente. Etiologia, 

diagnóstico tratamento das afecções pulpares e periapicais. Técnicas do 

tratamento endodôntico em biopulpectomias e necropulpectomias em dentes 

multirradiculares em Endodontia. Materiais dentários aplicados à Endodontia. 

Tratamentos endodônticos em pacientes. 

 

Bibliografia Básica 

LOPES, H. P. SIQUEIRA JR. J.F. Endodontia – Biologia e Técnica. 3ed. 

Guanabara, 2010. 

HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H.; COHEN, Stephen (Ed.). 

Cohen Caminhos da polpa. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1144 p. 

MACHADO, M. E. L. Endodontia da Biologia  a Técnica. 1ed. Santos, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

 

BAUMAN, Michael A. Endodontia. Porto Alegre: Artmed Editora S/A, 2010. 

BERGER, C.R. e colaboradores. Endodontia. 1ª Ed. São Paulo, Quintessence, 

2018. 492 p. 

LEONARDO, Mario Roberto. Tratamento de canais radiculares: avanços 

técnicos e biológicos de uma endodontia minimamente invasiva em nível 

apical e periapical. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2017. 

SIQUEIRA JR, José Freitas; LOPES, Hélio Pereira. Endodontia – Biologia e 

Técnica - 4 ª ed. Elsevier, 2015. 848 p. 

SOARES, Ilson José; GOLDEBERG, Fernando. Endodontia: técnica e 

fundamentos. 2 ª ed. Alegre: Artmed, 2011. 524p. 

 

37 - Prótese Fixa II – 80 horas 

 

Ementa: Confecção de preparos cavitários, coronários e radiculares 

executados nos dentes e próteses parciais fixas na reabilitação bucal. 

Processos de restaurações das arcadas dentárias, parcialmente desdentadas, 
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através de prótese fixa em continuidade com as habilidades conquistadas na 

disciplina de Prótese Parcial Fixa I. 

 

Bibliografia Básica:  

 

FERNANDES NETO, Alfredo, Oclusão - Série Abeno: Odontologia 

Essencial - Parte Clínica. (Virtual Grupo A 2013) 

PEGORADO, L.F. Prótese fixa. São Paulo: Artes Médicas, 2001. (Virtual 

Grupo A 2013) 

PEGORARO, Luiz Fernando. Fundamentos de Prótese Fixa. (Virtual Grupo 

A 2014) 

 

Bibliografia Complementar:  

 

SHILLINGBURG, H. T. Fundamentos de prótese fixa. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: 

Quintessence, 1998.  

MALONE, W. F. P. Teoria e prática de prótese fixa de Tylman. 8ª ed. São 

Paulo: Artes Médicas, 1991.  

LOPES, L. N. F. Prótese adesiva: procedimentos clínicos e laboratórios. 

São Paulo: Artes Médicas, 1989. 

GABRIEL, E.C., CABANI, J.C. Manual clínico de prótese fixa. São Paulo: 

Santos, 1999.  

DINATO, José Cícero, Noções de Prótese sobre Implante(Virtual Grupo A) 

 

38 - Ortodontia e Ortopedia – 80 horas 

 

Ementa: Ortodontia: histórico e classificações. Crescimento Facial. 

Desenvolvimento da Oclusão. Classificação das Más Oclusões. Diagnóstico 

Ortodôntico. Documentação Ortodôntica e Fotografia Clínica. Movimento 

Dentário e sua Biomecânica. Cefalometria básica. Noções sobre Extração 

Seriada e Supervisão de espaço. Confecção e Aplicação Clínica de Aparelhos 

Ortodônticos Fixos e Removíveis para Prevenir e Interceptar Más oclusões 

Dentárias. 
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Bibliografia Básica:  

 

FERREIRA F. V. Ortodontia: Diagnóstico e Planejamento Clínico. 7a 

Edição. São Paulo: Artes Médicas, 2008. 576p. 

MOYERS, R. E. Ortodontia. 4. edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1991. 483p 

PROFFIT, W. R.; FIELDS, H. W.; SARVER, D. M. Ortodontia Contemporânea. 

5a Edição. Rio de Janeiro: Mosby Elsevier, 2012. 754p 

 

Bibliografia Complementar: 

ABRÃO, Jorge; MORO, Alexandre, Ortodontia Preventiva: Diagnóstico e 

Tratamento. Virtual Grupo A  / 2014 

PEREIRA, C. B.; MUNDSTOCK, C. A.; BERTHOLD T. B. Introdução à 

Cefalometria Radiográfica. 4a Edição. Porto Alegre: UFRGS Editora, 2010. 

232p. 

MAIA, F. A. Ortodontia preventiva e interceptadora: manual prático. 

Aparelhos ortodônticos removíveis. São Paulo: Santos, 2000. 

SILVA FILHO, O.G., GARIB, D.G., LARA, T.S. Ortodontia Interceptiva. 

Protocolo em duas fases. São Paulo, Artes Médicas, 2013. Virtual Grupo A 

 

39 – Estágio Supervisionado - Urgência – 140 horas 

 

Ementa: O atendimento de urgência odontológica engloba dores em geral, 

relacionadas à cavidade bucal, abscessos intra e extraorais, fraturas dentais, 

avulsões dentais, processos infecciosos da cavidade bucal, fraturas em 

maxilares, luxações mandibulares, hemorragias intra-bucais, etc. Esse 

atendimento também pode trazer vantagens para o melhor aproveitamento, 

aumento da produtividade e melhor atendimento ao usuário na atenção 

primária em odontologia e aprendizado do aluno. 

 

Bibliografia Básica: 

GROPPO FC, DEL FIOL FS, ANDRADE ED. Profilaxia e tratamento das 

infecções bacterianas. In: Andrade ED. Terapêutica medicamentosa em 

odontologia, 2ª ed., São Paulo, Artes Médicas, 2006, p. 61-93. 
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ALVARES & ALVARES. Emergência em Endodôntia, diagnótico e conduta 

clínica. 2 ed: Editora Santos . Cap 1 ao 8, p. 1-101, 2001 

MOREIRA, R. Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial. 1ª. Ed. São Paulo: 

Editora Napoleão, 2017. Cap. 21, p. 490-525. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

SONIS ST, FAZIO RC, FANG L. Princípios e prática de medicina oral. 2ª. 

ed., Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1996. 

MALAMED, S. F. Avaliação física e psicológica. In: MALAMED, S. F. Manual 

de anestesia local. 3. Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1993. Cap. 10, p. 

81-90. 

SIQUEIRA, J. T. T. TEIXEIRA, M. J. Dores Orofaciais – Diagnóstico e 

Tratamento. 1ed. Artes Médicas, 2012. 

ANDRADE ED. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 2ª ed., São 

Paulo, Artes Médicas, 2006, p. 159-203. 

ANDRADE ED, RANALI J. Emergências médicas em odontologia. 2a.ed., 

São Paulo, Artes Médicas, 2004. 

 

7º PERÍODO 

 

40 - Odontopediatria I – 80 horas 

 

Ementa: Controle e comportamento em odontopediatria. Alterações dos dentes 

da criança. Radiologia e anestesiologia em odontopediatria. Terapia pulpar em 

odontopediatria. Rizólize fisiológica dos dentes decíduos. Terapia pulpar em 

dentes permanentes jovens. Oclusão-dentadura decídua e mista. Prótese em 

odontopediatria. Dentística restauradora em dentes decíduos. Prevenção de 

cárie. Tratamento das lesões traumáticas dos dentes anteriores decíduos e 

permanentes. Cirurgia em odontopediatria. 

Bibliografia Básica 

GUEDES PINTO, A. C. Reabilitação bucal em odontopediatria: atendimento 

integral. São Paulo, Santos, 1999. 

TOLEDO, O. A. de. Odontopediatria: fundamentos da prática clínica. 3ª. ed. 

São Paulo, Premier, 2005. 
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MAIA, L. C.; PRIMO, L. G. Odontologia Integrada na Infância. Santos, São 

Paulo, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSED, S. Odontopediatria: Bases Científicas para a Prática Clínica. Artes 

Médicas, 2005. 

CORRÊA, M. S. N. P. Odontopediatria na primeira infância. 3ª. ed. São 

Paulo, Santos, 2010. 

IMPARATO, J. C. P. Odontologia Clínica integrada e Atual. Napoleão, São 

Paulo, 2013. 

KLATCHOIAN, D. A. Psicologia odontopediatrica. São Paulo: Sarvier, 1993. 

MASSARA, M. L. A.; Rédua P. C. B. Manual de Referência para 

Procedimentos Clínicos em Odontopediatria. 2ª. ed. Santos, São Paulo, 

2013.  

 

41 - Disfunção Temporomandibular e Fisiologia da Dor – 80 horas 

 

Ementa: Etiologia da Dor Orofacial. Dor de Cabeça. Disfunção Muscular. 

Disfunção Articular. Placas Oclusais. 

 

Bibliografia Básica:  

 

GROSSMANN, Eduardo, Dores Bucofaciais: Conceitos e Terapêutica. 

(Virtual Grupo A) 

ISBERG, A. Disfunção temporomandibular. Um guia para o clínico. Artes 

Médicas, 2005. 

Reny de Leeuw & Cols. Dor Orofacial - Academia Americana de Dor 

Orofacial - Guia de Avaliação, Diagnóstico e Tratamento. Quintessence, 

2009. 

 

 

Bibliografia Complementar:  

 

ALENCAR JR. et al. Oclusão, dores orofaciais e cefaléia. São Paulo: Livraria 

e Editora Santos, 1ª. edição, 2005.  
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TOPCZEWSKI, Abram. Cefaléia na infância e adolescência como lidar. 

(Virtual Grupo A) 

MOREIRA, RWF. Atlas Colorido da Articulação Temporomandibular. Ed. 

Revinter, 1ª ed. 2015 

OKESON, J.P. Dores Bucofaciais de Bell. Tratamento Clínico da Dor 

Bucofacial. São Paulo: Quintessence Editora Ltda, 6a edição, 2006.  

FELÍCIO, C. M.; Trawitzki, L. V. Interfaces da Medicina, Odontologia e 

Fonoaudiologia no Complexo Cérvico-Craniofacial. Pró-Fono, 2009.  

 

42 - Prótese Parcial Removível – 80 horas 

 

Ementa: Diagnóstico e plano de tratamento. Princípios biomecânicos em PPR. 

Classificação dos arcos parcialmente desdentados, sistemas, moldagem, 

relações crânio-mandibulares. Confecção e instalação da Prótese Parcial 

Removível. 

Bibliografia Básica 

CARR, A. B.; BROWN, D. T. McCracken Prótese Removível. São Paulo: 

Editora Elsevier, 2012. 400 p. 

STEGUN, R.; COSTA, B. Prótese Removível. O método 8 + 1. 1ª. ed. Editora 

Roca, 2010. 96 p. 

VOLPATO, C. A. M.; GARBELOTTO, L. G. D.; ZANI, I. M; VASCONCELLOS, 

D. K. Próteses Odontológicas – Uma visão contemporânea – 

Fundamentos e procedimentos. São Paulo: Editora Santos, 2013. 504 p. 

 

Bibliografia Complementar 

CARDOSO, A. C. Oclusão para Você e para Mim. São Paulo: Santos, 2003. 

CARREIRO, A. P. BATISTA, A. D. Livro Prótese Parcial Removível. Contemporânea 

– Grupo Gen. 2014. 

GROISMAN, M. Reconstrução e Estética com implantes: Uma Abordagem 

Clínica. 1ª. ed. Editora Elsevier, 2011. 544 p. 

MEZZOMO, E.; SUZUKI, R. M. Reabilitação Oral Contemporânea. 1ed. São Paulo: 

Editora Santos, 2006. 871p. 

TODESCAN, R.; SILVA, E. E. B.; SILVA, O.J. Atlas de Prótese Parcial Removível. 

São Paulo: Santos, 1996. 
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43 - Estágio Supervisionado - Clínica Integrada I – 260 horas 

 

Ementa 

Atendimento clínico integrado, principalmente ao diagnóstico, planejamento, 

execução do tratamento com aplicação dos conhecimentos e aprendizado 

adquiridos nas clínicas e laboratórios, com vistas a conhecimento da realidade 

profissional em vários níveis. Educação Sanitária do paciente.Terapêutica  

Medicamentosa. 

 

Bibliografia Básica 

BARATIERI, Luiz Narciso (et al. ) Odontologia Restauradora: Fundamentos & 

Técnicas. São Paulo: Santos, 2010. 

ROCHA, Rodney Garcia (Et al). Clínica Integrada em Odontologia. São 

Paulo: Artes Médicas, 2013. 125 p. (Série ABENO ; Odontoliga Essencial : 

Clínica. ) 

SOUZA, Fábio Hermann Coelho de (Org.). Tratamentos Clínicos Integrados 

em Odontologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

FEJERSKOV, O. KIDD,E. Cárie Dentária – A Doença e seu tratamento 

Clínico. 2ed. Editora Santos, 2011. 

LINDHE, J. Tratado de Periodontologia e Implantodontia oral. 5ed. 

Guanabara, 2010. 

LOPES, H. P. SIQUEIRA JR. J.F. Endodontia – Biologia e Técnica. 3ed. 

Guanabara, 2010. 

MALAMED, S. F. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

SIQUEIRA, J. T. T. TEIXEIRA, M. J. Dores Orofaciais – Diagnóstico e 

Tratamento. 1ed. Artes Médicas, 2012. 

 

44 - TCC - 40 horas 
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Ementa: Estudo de métodos, técnicas e normas científicas, bem como das 

pesquisas bibliográficas, descritivas e/ou experimentais nas áreas da 

Odontologia, incluindo as questões éticas e normas para pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

 

Bibliografia Básica:  

 

DEMO, P. Pesquisa e Construção de Conhecimento. 6 ed Edições Tempo 

Brasileiro, 2004. 96 v,125 p. 

GRAY, David E. Pesquisa no mundo real. 2ed. Porto Alegre : 2012. 

LAKATOS. E. M. Metodologia do trabalho científico. 8 ed. São Paulo : 

Editora Atlas S.A., 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. Fundamentos de metodologia do trabalho científico. 7 

ed. São Paulo, 2005. 

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica 5 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006.  

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. São Paulo: Atlas, 2000. – 12 ed. 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 11 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2010. 

VIEIRA, S. Bioestatística – tópicos avançados. Rio de Janeiro: Editora 

Campos, 2003 

 

8º PERÍODO 

 

45 - Gestão e Planejamento em Odontologia  – 80 horas 

  

Ementa da Disciplina: Gestão e planejamento em odontologia no que diz 

respeito a preparação dos futuros profissionais para os variados aspectos de 

que se reveste a atuação do Cirurgião-Dentista, principalmente aqueles que 

envolvem as questões contemporâneas do exercício profissional, com ênfase 
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no planejamento estratégico, organizacional, de marketing e ergonômico; e na 

gestão de recursos humanos, financeira de qualidade e avaliação dos 

estabelecimentos de serviços odontológicos.  

 

Bibliografia Básica:  

 

QUELUZ DP. Recursos Humanos na Área da Saúde. Planejamento em 

Saúde Bucal. In: Prereira AC. Odontologia em Saúde Coletiva: Planejamento 

ações e promovendo Saúde.. São Paulo: Atmed; 2003. p. 140- 159.  

WOOD JR T. Gestão Empresarial: o fator humano. São Paulo: Atlas; 2002. 

MORAES, J. Gestão em Saúde-Qualidade no Atendimento ao Paciente 

para Atendentes. AC Farmacêutica, 2013.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

ANTUNES JLF, Peres MA. O método epidemiológico de investigação e sua 

contribuição para a saúde bucal. In: Antunes JLF, Peres MA. Fundamentos 

de Odontologia: Epidemiologia da Saúde Bucal. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan;2006.p.3-17.  

ARMANI D. Como elaborar projetos?: Guia prático para a elaboração e 

gestão de projetos sociais. Porto Alegre: Tomo; 2003.  

FONSECA, Antonio Salazar. Odontologia Estética: Respostas às Dúvidas 

mais frequentes. Virtual grupo A, 2014. 

MAZZILLI LEN. Odontologia do Trabalho. São Paulo: Santos; 2003. 

MINAYO MCS, Assis SG, Souza ER. Avaliação por triangulação de 

métodos: Abordagem de Programas Sociais. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz; 2005. 

 

46 - Implantodontia – 80 horas 

Ementa: Protocolo de pesquisa clínica experimental e revisional em 

implantodontia; Sistemática de atendimento ambulatorial e hospitalar de acordo 

com os protocolos pré-estabelecidos; Aspectos teóricos e clínicos para 

elaboração de artigos científicos; Protocolos de atividades do centro de cirurgia 

experimental do departamento de cirurgia e clinica integrada e comissão de 
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ética em pesquisa clínica e experimental; Biomateriais nos processos 

reconstrutivos do esqueleto bucomaxilofacial. Aspectos clínicos e 

experimentais; Dinâmica do processo de osseointegração como tema de 

pesquisa clínica e experimental; Reabilitação bucal na era dos implantes 

osseointegráveis. 

 

Bibliografia Básica: 

 

BIANCHINI M. A. O passo a passo cirúrgico na implantodontia: da cirurgia à 

prótese. Santos: São Paulo. 2007. 

DAVARPANAH, Mithidade; Manual de Implantodontia Clínica: Conceitos, 

protocolos e inovação. Virtual Grupo A 2ªed. 2013 

MISCH C. Implantes dentários contemporâneos. Ed. Elsevier. 3ª ed. 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  

 

CONCEIÇÃO, Ewerton NOCCHI. Restaurações Estéticas: Compósitos, 

Cerâmicas e implantes. Virtual Grupo A 2007 

MAZZONETTO R. Reconstruções em implantodontia - protocolos clínicos 

para o sucesso. Ed. Napoleão, Nova Odessa, SP. 1ª ed. 2009. 

PEGORARO, Luiz Fernando. Prótese Fixa: Bases para o Planejamento em 

Reabilitação. Virtual Grupo A 

PEREIRA, Jefferson Ric. Prótese Sobre Implante. Virtual Grupo A 2012 

SHAFIE, Hamid R. Overdentures sobre Implantes - Manual Clínico e 

laboratorial. Virtual Grupo A 2009 

 

47 - Odontopediatria II – 80 horas 

Ementa: Aplicação dos conhecimentos e aprendizado adquiridos nas clínicas e 

laboratórios, com vistas a conhecimento da realidade profissional em vários 

níveis voltados para criança. Acompanhamento e atendimento odontopediátrico 

e ortodôntico. 

Bibliografia Básica 

ASSED, S. Odontopediatria: Bases Científicas para a prática Clínica. Artes 

Médicas, 2005. 
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CORRÊA, M. S. N. P. Odontopediatria na primeira infância. 3 ed. São Paulo, 

Santos, 2010. 

McDONALD, R. E.; AVERY, D. R. Odontopediatria para crianças e 

Adolescentes. 9ed. Elsevier, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

GUEDES PINTO, A. C. Odontopediatria. Ed. Santos, 9 ed, 2016. 

IMPARATO J. C. P. Odontologia Clínica Integrada a Atual. Napoleão, São 

Paulo, 2013. 

MAIA, L. C.; PRIMO, L. G. Odontologia Integrada na Infância. Santos, São 

Paulo, 2012. 

MASSARA, M. L.A.; Rédua P.C. B. Manual de Referência para 

procedimentos clínicos em Odontopediatria. 2ed. Santos, São Paulo, 2013. 

TOLEDO, O.  A. de Odontopediatria: fundamentos da prática clínica. 3 ed 

São Paulo, Premier, 2012. 

 

48 - Odontologia Digital e Harmonização Facial – 80 horas 

 

Ementa: Permitir ao aluno atuar no mundo real (físico) e no mundo virtual na 

confecção de próteses odontológicas. Envolve o conhecimento para o processo 

de captura de informações, planejamentos em software e o processo de 

fresagem ou impressão 3D. Uso dos preenchedores utilizados na odontologia e 

a aplicação de toxina botulínica em suas diversas indicações. 

 

Bibliografia Básica 

BARBOSA J. R. Toxina Botulínica em Odontologia. Elsevier, 2017, 240 p. 

JOST W. Atlas Ilustrado de Injeção de Toxina Botulínica. Guanabara 

Koogan, 2011; 272 p. 

PÁDUA, J. M. CAD/CAM no Laboratório e na Clínica. A Odontologia Digital. 

São Paulo: Napoleão, 2017.  

 

Bibliografia Complementar 

 

https://www.amazon.com.br/CAD-Laborat%C3%B3rio-Cl%C3%ADnica-Odontologia-Digital/dp/8548000155?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CAD+CAM+no+laboratorio+e+na+clinica&qid=1533424442&sr=1-1-fkmrnull&ref=sr_1_fkmrnull_1
https://www.amazon.com.br/CAD-Laborat%C3%B3rio-Cl%C3%ADnica-Odontologia-Digital/dp/8548000155?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CAD+CAM+no+laboratorio+e+na+clinica&qid=1533424442&sr=1-1-fkmrnull&ref=sr_1_fkmrnull_1
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ADOLFI, D. Sistema CAD-CAM. Uma Abordagem Clínica e Laboratorial. 

Possibilidades Reabilitadoras . São Paulo: Quintessence Nacional, 2016.  

BARBOSA, C.Toxina Botulínica em Odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2017 

DRESSLER, D.; HALLETT, M.; TRUON, D. Toxina Botulínica. Manual de 

Tratamento . Rio de Janeiro: Dilivros, 2012 

NEVES, F. E.; KAYATT, F. D. Aplicação dos Sistemas. CAD/CAM na 

Odontologia Restauradora . Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 

MADEIRA, M. C. Anatomia da face – bases morfofuncionais para a prática 

odontológica. 8 ed. São Paulo. Sarvier, 2012. 

 

 

49 - Estágio Supervisionado - Clínica Integrada II – 260 horas 

 

Ementa: Elaboração de diagnósticos e tratamentos das patologias bucais. 

Análise de condutas frente a pacientes com alterações sistêmicas; 

acompanhamento da evolução dos casos; orientação e motivação do paciente 

visando à prevenção em saúde bucal. Plano de tratamento. Tratamento 

integrado e reabilitação oral, condutas clínicas para pacientes com alterações 

sistêmicas e gestantes. 

 

Bibliografia Básica 

 

COELHO DE SOUZA, F. H. E COLS. Fundamentos de Clínica Integral em 

Odontologia. 1ed. Editora Santos, 2009. 

GREENBERG, M. S.- GLICK, MICHAEL. Medicina Oral de Burket – 

Diagnóstico e Tratamento. 10 ed. Editora Santos, 2008. 

KIGNER, S. Estomatologia- Bases do Diagnóstico para o clínico. 1 ed. 

Editora Santos, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

BARATIERI, L. N. E COLS. Odontologia Restauradora – Fundamentos e 

Técnicas – 2 volumes. 1ed. Editora Santos. 2010. 

https://www.amazon.com.br/CAD-CAM-Abordagem-Laboratorial-Possibilidades-Reabilitadoras/dp/8578890760?keywords=dario+adolfi&qid=1533425262&sr=1-1-fkmrnull&ref=sr_1_fkmrnull_1
https://www.amazon.com.br/CAD-CAM-Abordagem-Laboratorial-Possibilidades-Reabilitadoras/dp/8578890760?keywords=dario+adolfi&qid=1533425262&sr=1-1-fkmrnull&ref=sr_1_fkmrnull_1
https://www.amazon.com.br/Toxina-Botul%C3%ADnica-Odontologia-C%C3%A9lia-Barbosa/dp/8535285393?keywords=toxina+botulinica&qid=1533424813&sr=1-1&ref=sr_1_1
https://www.amazon.com.br/Toxina-Botul%C3%ADnica-Manual-Tratamento-Dressler/dp/8580530369?keywords=toxina+botulinica&qid=1533424813&sr=1-12&ref=sr_1_12
https://www.amazon.com.br/Toxina-Botul%C3%ADnica-Manual-Tratamento-Dressler/dp/8580530369?keywords=toxina+botulinica&qid=1533424813&sr=1-12&ref=sr_1_12
https://www.amazon.com.br/Aplica%C3%A7%C3%A3o-dos-Sistemas-Odontologia-Restauradora/dp/8535264639?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CAD+CAM+no+laboratorio+e+na+clinica&qid=1533424442&sr=1-1-fkmr0&ref=sr_1_fkmr0_1
https://www.amazon.com.br/Aplica%C3%A7%C3%A3o-dos-Sistemas-Odontologia-Restauradora/dp/8535264639?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=CAD+CAM+no+laboratorio+e+na+clinica&qid=1533424442&sr=1-1-fkmr0&ref=sr_1_fkmr0_1
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4.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

 

Laboratório de Química  

O laboratório de química disponível para o curso de Odontologia possui 

uma área total de 100m2, contendo 01 lousa branca, 02 bancadas laterais em 

granito com cubas inox, 02 torneiras, gavetas e prateleiras em madeira. Na 

parte central possui 03 bancadas em granito, pontos de água, gás e energia. 

Esta sala possui ainda capelas de exaustão, chuveiro, lava-olhos, extintores de 

incêndio,01 multimídia, 01 computador e 01 ar condicionado. 

Obs: Os equipamentos do laboratório estão descriminados no PPC. 

 

Laboratório de Biologia Celular 

O laboratório de Biologia disponível para o curso de Odontologia possui 

uma área total de 56m2, 01 lousa branca, 02 bancadas laterais em granito, 

com cubas 02 torneiras, gavetas e prateleiras em madeira. Na parte central 

possui 02 bancadas em granito, pontos de água, gás e energia. Este 

laboratório possui também capelas de exaustão, extintores de incêndio, 01 

multimídia, 01 computador e 01 ar condicionado. 

Obs: Os equipamentos do laboratório estão descriminados no PPC. 

 

Laboratório de Anatomia  
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O laboratório de Anatomia disponível para o curso de Odontologia 

possui uma área total de 100m2, 05 mesas anatômicas revestida em inox, cuba 

em aço inox com 02 torneiras, 01 lousa branca, 01computador, 01 multimídia, 

01 ar condicionado e armários e prateleiras em madeira em toda parede lateral. 

Obs: Os equipamentos do laboratório estão descriminados no PPC. 

 

4.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

Os laboratórios específicos do curso de Odontologia do Centro 

Universitário UNIVEL são organizados e implementados de forma a atender 

todas as necessidades e especificidades das disciplinas com carga horária 

prática, e ainda atividades de prática supervisionadas e monitorias. Os espaços 

podem ser utilizados também para o desenvolvimento de pesquisas de 

iniciação científica, projetos de extensão, e Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de estudantes e docentes associadas à área da Odontologia, buscando 

potencializar a relação teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem, 

e também viabilizar práticas interdisciplinares e inovadoras. 

A estrutura física dos laboratórios respeita o previsto nas normas de 

acessibilidade e equipamentos de segurança, para que todos tenham acesso 

aos serviços oferecidos sem causar qualquer tipo de dano aos acadêmicos, 

docentes e colaboradores que frequentarem esse ambiente.  

A utilização dos laboratórios específicos do curso e da Clínica 

Odontológica atenderá as normas previstas no regulamento em anexo, em 

horários de aulas práticas, ou então em horários que não estiver em uso, 

mediante reserva por parte do estudante ou docente. O atendimento à 

comunidade externa poderá ser feito mediante proposta organizada em Projeto 

de Extensão que buscará atender aos projetos e ações desenvolvidas por meio 

de programa de atendimento específico. 

 

Laboratório de Química  

O laboratório de química disponível para o curso de Odontologia possui 

uma área total de 100m2, contendo 01 lousa branca, 02 bancadas laterais em 

granito com cubas inox, 02 torneiras, gavetas e prateleiras em madeira. Na 
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parte central possui 03 bancadas em granito, pontos de água, gás e energia. 

Esta sala possui ainda capelas de exaustão, chuveiro, lava-olhos, extintores de 

incêndio,01 multimídia, 01 computador e 01 ar condicionado. 

 

O laboratório de Química encontra-se assim equipado: 

QTDE DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

01  Turbidímetro portátil 

01 Condutivímetro 

01 Oxímetro 

01 Ph- metro ( manual) 

01 Ph – portátil 

01 Balança comum 

01 Estufa de secagem 

01 Termo higrômetro 

01 Medidor de Ruídosonoro 

01 Agitador magnético 

01 Contador gyguer  Miller  

01 Balança analítica  

01 Deionizador de água 

02 Barrilete de pvc  

01 Kit para avalialão da qualidade da água 

01 Dessecador 

03 Condensador de granham 

01 Dessecador de vidro com tampa e luva 55/38 e placa  de 

porcelana 

02 Destilador de água 

02 Termômetro químico 

02 Termômetro químico escala esterna 

QTDE DESCRIÇÃO DE VIDRARIAS  E OUTROS MATERIAIS 

10  Vidro relógio 

03 Destilador de óleos essenciais com manta aquesedora de 

1000ml 

10 Garrote azul cautotrava elástico asulto 
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15 Condensador allihn  (bola) s/ junta- comp.400mm 

06 Cronometro digital  

10 Escova para lavar tubos pequenos 12x40x195 mm 

10 Escova para lavar tubos médios 15x85x255 mm 

04 Extrator soxhlet completo – 250ml 

20 Pipeta sorológica graduada 1ml 

40 Pipeta sorológica graduada 10ml 

30 Pipeta sorológica graduada 2ml 

40 Pipeta sorológica graduada 5ml 

1cx Micro lancetas estéril c200 und pontura 

15 Espátula tipo canaleta em inox 18cm  

10 Graal com pistilo 

30 Placa de petri 

10 Placa de petri 90x15 plastico lisa cral 

40 Placa de petri 60x15 plastico lisa cral 

12 Suporte universal 

5cx Lâminas 

5cx Lamínulas  

01 Pipeta de Pasteur 3,0ml grad  

12 Pinça de dessecação 

15 Pinça de dente de rato 16 cm 

20 Pisseti de água 

20 Pisseti curvo de 500 ml 

20 Almotolia natural 500ml bico reto 

2cx Papel filtro qualitativo de 125 cm 80 gr  

02 Pipetador ppipetas pipump 2 ml azul cral 

01 Pipetador de volume manual 2ml  

02 Pipetador ppipetas pipump 25 ml cral 

06 Escova para limpeza de vidraria 

03 Capsula de porcelana de 110 

06 Capsula de porcelana de 355.095 

06 Capusulade porcelana de 70 

07 Candinho de porcelana de 18ml com tampa 
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10 Candinho de porcelana de 353.100 sem tampa 

01 
Becker  de vidro 2.000 ml 

15 Becker  de vidro 600 ml 

07 Becker  de vidro 1.000ml 

15 Becker  de vidro  100 ml 

10 Becker  de vidro de 250 ml 

10 Becker  de vidro de 150 ml 

16 Becker  de vidro de 50 ml 

05  Becker  de vidro de 10 ml 

10 Becker  de plástico de 100ml 

10 Becker de plástico de 50 ml 

10 Becker de plástico de 150 ml 

10 Becker de plástico de 250 ml 

05 Becker de platico de 2000 ml 

10 Kitassato de 150 ml 

10 Kitassato de 250 ml 

41 Erlenmeyer de 250 ml 

22 Erlenmeyer de 125 ml 

10 Erlenmeyer de 50 ml 

08 Funil de vidro de 75 mm 

06 Funil de vidro de 60 mm 

06 Bureta usada para medir precisas de liquido de 50 ml 

08 Bureta de 100 ml 

04 Bureta  grad torn teflon 25 ml bocal com funil PH OX  

05 Bureta grad torn Teflon 50ml bocal com funil PH OX 

10 Berco coloração P30 laminas de inox equipar 

20 Tela de amianco pequena 

02 Tela de amianco grande  

14 Bico de bunsem 

12 Pinça de madeira 

35 Pera 

12 Pinça metálica casteloy para trasnporte 
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12 Anel de ferro com mufa de 90 mm 

10 Proveta de 25 ml 

09 Proveta de100 ml 

06 Proveta de 250 ml 

02 Proveta de 500 ml 

02 Proveta de 1.000 ml 

05 Balão volumétrico de 1.000 ml 

02 Balão valumétrico de 500 ml 

03 Balão volumétrico de 100 ml 

03 Balão volumétrico de 10 ml 

12 Funil de decantação de 250 ml 

10 Pitpeta volumétrica de 5 ml 

11 Pipeta volumétrica de 25 ml 

10 Pipeta volumétrica de 10 ml 

11 Pipeta volumétrica de 20 ml 

04 Pipeta volumétrica de 100ml 

03 Micropipeta  CDESC 05 MCL MODFMD0050 KACIL 

02 Micropipeta CDESC 10 MCL MODFMD0010 KACIL 

02 Micropipeta CDESC 50 MCL MODFMD0050 KACIL 

03 Micropipeta CDESC 100 MCL MODFMDO 100 KACIL 

03 Micropipeta CDESC 200 MCL MODFMDO KACIL 

03 Micropipeta CDESC 500 MCL MODFMDO KACIL 

01 Suporte micropipeta P05 PCS acrilico 

02 Rack ponteiras 200 1000UL com 100 unid 

02 Rack ponteira 0200 UL com 96 unid 

08 Pipeta volumétrica de 100 ml 

09 Pistilo grande 

06 Pistilo pequeno 

14 Funil de 50mm raiado (15ml) 

01 Funil de buchner de 358.090 

05 Funil de buchner de 358.055 

01 Funil de buchner de 358.065 

06 Funil de buchner –diam.110mm- cap.400ml 
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06 Funil de buchner – diam. 90mm- cap. 200ml 

37 Condensador  usado para condensar  os gases ou vapor  na 

destilação. 

05 Frasco p/reagentes 500ml em vidro branco 

05 Frasco p/reagentes 500ml em vidro escuro 

10 Frasco p/reagentes 1000ml em vidro branco 

03 Frasco p/reagentes 100ml vidro escuro 

25 Bastão de vidro 10x300mm 

40 Bastão de vidro 6x300mm 

QTDE DESCRIÇÃO DE REAGENTES 

01 Acetato de sódio anidro 

02 Álcool 70% 1000ml 

01 Parafina purificada para histologia 

01 Sulfato de zinco 

01 Azul de bromo fenol 

01 Sulfato de magnésio 

01 Vermelho de cresol 

02 Vermelho de metila  PA  ACS 25g 

01 Ferri cianeto de potássio 

01 Cloreto de bário anidro 

01 Fenoltfaleína 

01 Corante vermelho Bordeaux 

01 Ácido tricloroacético 

01 Vermelho de fenol 

01 Dicronato de sódio 

01 Cloreto de potássio 

01 Acetona de amônia 

01 Cloreto de magnésio 

01 Sulfato de potássio 

01 Hidróxido de potássio 

01 Álcool etílico 
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02 Clorofórmio 1000ml 

01 Hidrogênio peróxido 30% H202 PA 1000ml  

02 Acetona PA ACS 1000ml 

02 Acido clorídrico 37% 1000ml 

05 Acido nítrico 65% PA 1000ml 

02 Acido sulfúrico 95-97% PA 1000ml 

02 ISO – propanol ( álcool isopropiliso) 1000ml 

04 Éter de petrolio (30-60) PA 1000ml 

02 Éter etílico (sulfúrico, dietilico) PA 1000ml 

01 Vaselina liquida 1000ml 

01 Azul de metileno 25g 

01 Metanol (álcool metílico ) PA ACS 1000ml 

01 Nitrato de prata 100gr 

01 Dicloroetano 1000ml 

01 Glucose anidra 1000ml 

01 Cloreto de ferro  250gr 

01 Iodo ressulblimado  100gr 

01 Acido fosfórico –orto ( xoroposo) 1000ml 

01 Brometo de sódio 500gr 

02 Dicloroindofenol sal sódico hidrapilico     5gr   

02 Acido cítrico glacial 100% PA ACS 1000ml 

01 Acido acitico anidro PA 500g 

01 Amido solúvel PA 500g 

03 Sódio hidróxido PA 1k 

01 Fenolftaleína  PA ACS  25g 

01 Sódio sulfato anidro PA ACS 1K 

01 Potássio broneto PA ACS 500g 

01 Formaldeído PA 37% 1000ml 

02 Álcool metílico PA 1000ml 

02 Alcoolometro grado 100 gl 

01 Lugol forte 5 1000ml  
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02 Violeta cristal gram 500ml 

01 Fucsina fenicada de gram 500ml 

01 Fucsina fen ziehl nelsen 500ml 

01 Corante de giemsa 1000ml 

01 Óleo de imersão 100ml 

01 Solução tampão PH400  500ml 

01 Solução tampão PH85     250ml 

01 Sulfato de ferro II oso 7H20  PA ACS 1000GR 

01 Brometo de patassio PA 500GR 

01 Oxalato de sódio PA ACS 500GR 

01 Acetona de sódio 3H20 PA 500GR 

01 Fenolftaleína PA 100GR 

01 Sulfato de sódio anidro PA 1000GR 

01 Oxalato de amônio PA 500G FR 500G 

01 Vermelho de metila PA ACS CI 13020 100GR 

01 Azul de metila CI 42780 25GR 

01 Álcool 70 1000ml 

01 Glicose PP 500ml CAT434E 

01 Colesterol PP 200 ml CAT460 

01 HDL precipitante 50ml cat413 

01 Triglicérides  PP 200ml CAT459 

01 Creatinina PP 300TEST CAT435 

02 Clorofórmio PA ACS 1000ml 

05cx Papel indicador especil PH 0-14 (cx c/100 laminas) 

01 Potassi permanganato  PA 250g 

01 Sódio acetato Crist 3h20 PA ACS 500g 

01 Ferro(II) sulfato 7-hitratado (sulfato ferroso) PA 500g 

01 Fucsina básica PA 25g 

01 Fucsina fenicada 500ml 

01 Acido bórico PA ACS 500g 

01 Acido oxálico 2H20 PA ACS 500g 
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05 Etanol (álcool etílico) 95% PA ACS 1000ml 

01 Amônio cloreto PA ACS 500g 

01 Potássio dicromato PA 500g 

 

Laboratório de Biologia Celular  

O laboratório de Biologia disponível para o curso de Odontologia possui 

uma área total de 56m2, 01 lousa branca, 02 bancadas laterais em granito, 

com cubas 02 torneiras, gavetas e prateleiras em madeira. Na parte central 

possui 02 bancadas em granito, pontos de água, gás e energia. Este 

laboratório possui também capelas de exaustão, extintores de incêndio, 01 

multimídia, 01 computador e 01 ar condicionado. 

 

O laboratório de Biologia encontra-se assim equipado: 

 

QTDE DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

11 Microscópio olímpicos cx22 

01  Autoclave vertical         CS 

01 Mesa agitadora com movimento orbital 

15 Caixa porta laminas cap de 50unidade 

01 Politriz lixadeira metalografica PLO1 

01 Bonho Maria digital com circulação 

01 Chapa aquecedora digital 

01 Estufa de esterelizção e secagem 

01 Cabine de fluxo unidirecional 

01 Micrometro de medição externa 

08 Microscope slides de 50 pcs/ clear glass ground edges-

26x72mm(1x3)-1.2mm thick . 

06 Estojo com pinça 

05 Cabo para bisturi N3 

11 Termometro 

01 Contador de colônia 

01 Barilete de 20 Litros 

01 Conjunto com 100 laminas preparadas botânica 
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01 Pasta com ezemplares 

01 Microscopia metalográfico 

21 Microscópio biológico trimocular 1600x 

25 Estéreo microscópio binocular 80x 

 

Laboratório de Anatomia  

O laboratório de Anatomia disponível para o curso de Odontologia 

possui uma área total de 100m2, 05 mesas anatômicas revestida em inox, cuba 

em aço inox com 02 torneiras, 01 lousa branca, 01computador, 01 multimídia, 

01 ar condicionado e armários e prateleiras em madeira em toda parede lateral. 

 

O laboratório de Anatomia encontra-se assim equipado: 

QTDE DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

03 Esqueleto humano padrão 170cm com suporte e rodas 

06 Esqueleto humano desarticulado 

01 Figura muscular 170cm com órgãos internos 29 partes 

01 Ouvido ampliado em 06 partes 

01 Rim nefron e glomerulos em prancha 

01 Corte de pele em bloco 

01 Pelve femenina com gravides 4 parte 

01 Sistema nervoso central e periférico 

01 Sistema digestorio 3 partes 

01 Sistema circulatório sanguíneo 

02 Modelo  estrutural da mão em 3 partes               M18-3B 

02 Modelo de esqueleto da mão com ligamentos    M33-3B 

02 Modelo de esqueleto do PE  dcom ligamentos   M34-3B 

01 Articulação de cotovelo em 8 partes                   A883-3B 

01 Articulação do quadril 7 peças                            A881-3B 

01 Articulação do ombro com mangas de rotores    A880-3B 

01 Coluna de luxo flecivel com caveça de fêmur    A580-3B 

01 Coluna vertebral bonelike                                   A794-3B 

02 Perna em 9 partes com músculos destacáveis     M20-3B 

02 Braço luxo com musculatura 8 peças                 M11-3B 
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01 Metade de cabeça com musculatura                   C14-3B 

01 Cérebro com artérias 8 partes                            C25-3B 

01 Medula espinhal ampliada em 6x                      W42505-3B 

01 Sistema circulatório  em relevo                         G30-3B 

01 Pelve masculina com ligamentos 7 partes         H21-3-3B  SC 

01 Pulmão em 7 partes                                           3B 

01 Pélvis femenina com ligamentos 6 partes         H20/4-3B SC 

02 Congelador dua tampas 

01 geladeira 

 

Laboratório de Práticas Odontológicas / Pré-Clínica  

O laboratório de Práticas Odontológicas, também chamado de Pré-

Clínica possui uma área total de 100m2, composta por  bancadas, pias, mesas 

para docentes, computadores, multimídia, ar condicionados, armários, câmera 

para  01 computador, 01 multimídia, 01 ar condicionado, 01 armário, câmera 

para demonstração de procedimentos e lousa branca. 

 

30 Bancadas com seringa tríplice e mangueiras para alta e baixa 

rotação 

30 Ponteiras para sugadores 

30 Suportes para manequim odontológico com simulador de paciente 

30 Mochos 

02 Recortadores de gesso 

02 Vibradores de gesso 

24  Delineadores B2 Paralelômetro – Bioart 

02 Plastificadoras pneumática- Essence VH 

01 Motor de polimento 1 veloc – Protecni 

01 Estante de proteção P Motor Polim – Protecni 

30  Simuladores de Paciente completo 

  

 

Clínica Odontológica 
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A Clínica Odontológica busca integrar as atividades e serviços 

desenvolvidos no curso com a comunidade local, observando suas demandas 

e especificidades. Dessa forma, o atendimento à comunidade será realizado 

com orientação e supervisão docente, compromisso ético e responsável de 

acordo com o perfil do egresso, objetivos do curso e competências e 

habilidades do futuro profissional, tendo seu ambiente disposto com ar 

condicionado. 

17 Equipamentos odontológicos com cadeira. 

02  Nichos com proteção radiológica com cadeira 

02  Aparelhos de raio – x.  

02  Aventais de chumbo. 

02  Protetores de tireóide. 

02 Portas com vidro plumbífero e disparador externo em cada nicho.  

01  externa 

01  Sala escura com tanque de revelação e fixação. 

02  Pias 

17 Unidades auxiliares 

17 Refletores 

17  Equipos com três saídas para acoplamento das pontas de trabalho. 

 Fotopolimerizadores 

01 Sala vestiário 

01  Sala de recebimento de materiais esterilizados  

01 Expurgo 

 

4.10 Laboratórios de ensino para a área de saúde 

O Centro Universitário possui laboratórios equipados e organizados de 

acordo com as especificidades de cada disciplina ou grupo de disciplinas, o 

que propicia a inter-relação entre os diversos conteúdos trabalhados ao longo 

de todo o curso de graduação (Biomedicina, Educação Física, 

Fisioterapia,Odontologia e Psicologia em processo de autorização ). 

 

Objetivos gerais dos laboratórios: 
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 Promover o desenvolvimento experimental do conteúdo trabalhado nas 

aulas teóricas das disciplinas vinculadas ao laboratório. 

 Facilitar os trabalhos do coordenador, professor e pessoal técnico, por meio 

da especificação das respectivas atribuições. 

 Apresentar aos usuários do laboratório as normas básicas, com vistas à 

realização de aulas práticas ou de pesquisa em conformidade com padrões de 

segurança; 

 Informar à comunidade acadêmica, sobre a postura e os principais 

procedimentos a serem adotados no laboratório, visando protegê-los de riscos 

e acidentes. 

 

4.11 Laboratórios de habilidades 

Laboratório de Práticas Odontológicas / Pré-Clínica  

O laboratório de Práticas Odontológicas, também chamado de Pré-

Clínica possui uma área total de 100m2, contendo todos os equipamentos 

necessários e adequados às práticas do curso de Odontologia. 

 

Clínica Odontológica 

A Clínica Odontológica busca integrar as atividades e serviços 

desenvolvidos no curso com a comunidade local, observando suas demandas 

e especificidades. Dessa forma, o atendimento à comunidade será realizado 

com orientação e supervisão docente, compromisso ético e responsável de 

acordo com o perfil do egresso, objetivos do curso e competências e 

habilidades do futuro profissional. 

 

4.12 Processo de controle de produção ou distribuição de material 

didático (logística) 

O Material didático utilizado na modalidade a distância do Centro 

Universitário Univel segue um rígido controle de qualidade. Contamos com uma 

equipe multidisciplinar que faz gestão do processo produtivo. Tal processo 

inicia-se com a seleção do conteudista que passa por um processo de 

formação, no qual toma conhecimento da Ementa da disciplina para a qual 
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produzirá o material, neste momento apropria-se também das métricas a serem 

adotadas em sua produção e dos prazos de entrega para validação, ajustes 

(caso sejam necessários) e posterior homologação. Após a formação com o 

Professor conteudista a equipe de produção também realiza uma capacitação 

com a equipe de validação técnica, da qual faz parte um Professor validador, 

acompanhado da coordenação de curso.  

O material produzido e validado passa por uma correção ortográfica e 

gramatical, bem como por uma adequação de linguagem para que o conteúdo 

além de teoricamente produtivo seja também dialogado e propicie ao aluno da 

instituição um maior aprendizado. Todo esse processo é executado por 

profissionais capacitados e sob a supervisão da equipe do Núcleo de Educação 

a Distância – NEAD. 

Nosso material didático é diagramado dentro dos padrões do projeto 

gráfico escolhido e aprovado para a graduação EaD do Centro Universitário 

Univel pela equipe de designers gráficos com o acompanhamento de designers 

educacionais atendendo o desenho instrucional do curso. 

A logística do material didático se dá única e exclusivamente pelo 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. O mesmo é disponibilizado no AVA em 

formato PDF e o aluno tem a opção de baixar em seu aparelho de tecnologia 

de informação ou comunicação (PC, notebook, smartphone, tablet, entre 

outros) ou ainda realizar a impressão. 

Cabe ressaltar que todo o nosso material didático passa por avaliação 

constante para manter-se atual e adequado a melhor formação do aluno, 

primando sempre pela qualidade do nosso processo de ensino a partir da 

oferta de objetos de aprendizagem de qualidade. 

 

4.13Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Univel é um colegiado 

interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

instituído pela IES para defender os interesses dos sujeitos de pesquisa na sua 

integridade e dignidade e para o desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos que lhe forem submetidas, em concordância com as Normas e 
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Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, 

conforme a Resolução n.º 196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

A Resolução n.º 196/96 de 10 de outubro de 1996, revisada pela 

Resolução n.º 196/96 em sua versão de 2012 e pelas resoluções n.º 240 de 05 

de junho de 1997, n.º 251/97 de 7 de agosto de 1997, n.º 292/99 de 8 de julho 

de 1999, n.º 304/00 de 9 de agosto de 2000, n.º 466 de 12 de dezembro de 

2012 e n.º 510 de 07 de abril de 2016, regulamentam o funcionamento 

funcionamentodo CEP-Univel. De acordo com a Resolução n.º 196/96 “toda 

pesquisa em andamentono País e que envolve seres humanos deve 

necessariamente ser submetidaà apreciação de Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs), especialmentecredenciados, sob a coordenação superior da Comissão 

Nacional de Ética emPesquisa (CONEP)”. Cabe ao CONEP realizar o controle 

e avaliar as pesquisas a serem realizadas, analisar casos especiais agindo 

como órgão com responsabilidade crítica e atenta as atualizações dos 

protocolos desta área.  

Conforme a Resolução n.º 510, de 07 de abril de 2016 a ética em 

pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. A pesquisa 

em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos 

direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de 

forma a prever e evitar possíveis danos que possam ocorrer aos participantes. 

Cabe ao CEP-Univel identificar conflitos de valores, refletir criticamente 

sobre dilemas e análise da ética em pesquisa, respeitando a dignidade do ser 

humano, conforme orientam as resoluções apontadas anteriormente. 

Na composição do colegiado do CEP-Univel não pode haver número 

inferior à 7 (sete) membros, conforme orientações presentes no Manual 

Operacional do Comitê de Ética em Pesquisa. Sua constituição inclui a 

participação de profissionais da área da saúde, das ciências exatas, sociais e 

humanas, incluindo, por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, 

bioeticistas e, pelo menos, um membro da sociedade representando os 

usuários da instituição, respeitando-se a proporcionalidade pelo número de 
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membros. Poderá variar na sua composição, dependendo das especificidades 

da instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas. Os membros do 

CEP-Univel, em exercício no ano de 2018 são formados pelo coordenador, 

membros internos e membro externo, conforme detalhamento:  

I - Coordenadora 

Profa. Raquel Goreti Eckert Dreher (Professora da Univel, Nutricionista, 

Doutoranda em Bioquímica)  

II - Membros Internos do CEP 

Profa. Sheila Spongoski (Professora da Univel, Bióloga, Doutora em 

Ciências) 

Profa. Deise Ferrari (Professora da Univel, Fisioterapeuta, Doutora em 

Fisioterapia) 

Profa. Leticia de Cassia Tavares Thiesen (Professora da Univel, 

Farmacêutica, Doutora em Biotecnologia) 

Prof. Hélio da Siqueira (Professor da Univel, Filósofo, Mestre em 

Filosofia) 

Profa. Elizabet Leal (Professora da Univel, bióloga e advogada, 

Doutoranda em Direito) 

Profa. Tatiana Marceda Bach (Professora da Univel, Administradora, 

Doutoranda em Administração) 

III - Membro Externo  

Maria Eunice Fernandes, representante dos interesses e preocupações 

da comunidade e sociedade local, residente à Rua Guaiaquis, nº 441, 

Bairro Santa Cruz, Cascavel – PR 

 

O CEP-Univel atua em concordância com o que foi instituído pelo 

Ministério da Saúde, por meio de seu Manual Operacional do Comitê de Ética 

em Pesquisa, de 2007, ao destacar que “a missão do CEP é salvaguardar os 

direitos e a dignidade dos sujeitos dapesquisa. Além disso, o CEP contribui 

para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no 
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desenvolvimento institucional e no desenvolvimentosocial da comunidade. 

Contribui ainda para a valorização do pesquisadorque recebe o 

reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada”. Esta missão do 

CEP da Univel está em conformidade com as Linhas de Pesquisa 

Institucionais, com a preocupação em realizar pesquisas que abordem temas 

transversais e ressaltem a contribuição dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

O CEP da Univel também adota um “papel consultivo e, em especial, 

papel educativo para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da 

instituição e promovera discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres 

humanos na comunidade.Dessa forma, deve promover atividades, tais como 

seminários, palestras, jornadas,cursos e estudo de protocolos de pesquisa” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O CEP-Univel objetiva contribuir para melhoria da qualidade das 

pesquisas, para a discussão sobre o papel da pesquisa para o 

desenvolvimento da instituição, bem como para o desenvolvimento social da 

comunidade.  

Algumas competências do colegiado do CEP-Univel são: 

I. Avaliar os protocolos de pesquisa de cunho científico envolvendo seres 

humanos, vinculados e submetidos ao Centro 

UniversitárioUnivel,cabendo-lhe a responsabilidade primáriade decidir 

sobre a ética na pesquisa, de modo a garantir e proteger a integridade e 

os direitos dos indivíduos, sujeitos passivos daspesquisas que delas 

participarem; 

II. Aconselhar os pesquisadores quetenham conhecimento sobre as 

normas contidas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

n.º 196/96, quando apresentarem seus projetos; 

III. Emitir parecer consubstanciado do protocolo submetido ao CEP, 

identificando com clareza documentos a ele pertinentes, assim como a 

data em que foi apreciado para deliberação; 

IV. Resguardar a confidencialidade de todos os dados obtidos no 

desempenho de suas atribuições, devendo providenciar o arquivamento 
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do protocolo depesquisa completo após a sua aprovação, que ficará à 

disposição daautoridades sanitárias; 

V. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos mediante relatórios 

emitidos por meio dospesquisadores; 

VI. Desempenhar papel consultivo e educativo em relação a todos os 

interessadosna pesquisa envolvendo seres humanos no âmbito do 

Centro Universitário Univel ou fora delas, quando for o caso, fomentando 

a reflexão em torno daética na ciência; 

VII. Acolher dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte, denúncias 

deabusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o 

curso normaldo estudo, decidindo, quando for o caso, pela sua 

continuidade, modificação ou suspensão, devendo, quando julgar 

necessário, adequar o termo deconsentimento do sujeito passivo; 

VIII. Requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso 

de denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em 

havendo comprovação,comunicar à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e, no que couber, a outras instâncias; 

IX. Elaborar as rotinas de funcionamento, em conformidade com as 

exigências da CONEP: orientações sobre instruções do protocolo de 

pesquisa para avaliação ética; preparação de atas; realizar o 

planejamento anual de suas atividades, periodicidade de reuniões; 

número mínimo de presentes para início das reuniões;prazos para 

emissão de pareceres; modelo de tomada dedecisão, entre outros 

documentos. 

O CEP-Univel atuará na avaliação de protocolos de pesquisa aplicáveis 

aos cursos vinculados diretamente à área da saúde como 

Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia e Nutrição. Também caberá ao 

CEP-Univel avaliar os protocolos de pesquisa vinculados às pesquisas 

oriundas das áreas das Ciências Humanas e Sociais, que abrangem os cursos 

de: Administração, Artes, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design 

Gráfico, Direito, Fotografia,Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia 

em Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em 

Logística, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Gestão 

http://www.univel.br/educacao-fisica
http://www.univel.br/fisioterapia
http://www.univel.br/nutricao
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Comercial.Toda pesquisa envolvendo seres humanos vinculada à Univel, deve 

ser submetida ao julgamento do CEP-Univel. 

 

4.14 Ambientes profissionais vinculados ao curso: 

 Laboratórios específicos das áreas básicas: anatomia, histologia, 

biologia, microbiologia, imunologia, bioquímica e fisiologia.  

 Laboratórios específicos: radiologia, dentística, prótese e clínicas 

integradas.  

 

4.15 Periódicos Especializados para o Curso. 

1. Brazilian Dental Journal – 79 números 

2. Brazilian Oral Research – 59 números 

3. Dental Press Journal of Orthodontics – 50 números 

4. Journal of Applied Oral Science – 88 números 

5. RGO – Revista Gaúcha de Odontologia – 17 números 

6. Revista Brasileira de Anestesiologia – 104 números 

7. Revista Brasileira de Ortopedia – 76 números 

8. Revista de Odontologia da UNESP – 35 números 

9. Implant News perio. 

10.  Revista Clínica – International Journal of Brazilian Dentistry 

11. Revista da APCD – Revista da Associação Paulista de Cirurgiões 

dentistas.  
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5. ANEXOS 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 

ODONTOLOGIA 

 

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Artigo 1º - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso 

de Odontologia do Centro Universitário – UNIVEL. 

 

Artigo 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório e indispensável ao 

Curso de Artes e consiste em um momento de potencialização e 

sistematização de habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação na forma de pesquisa ação-acadêmico-científica como produção 

individual orientada e gerada a partir da prática de ensino. 

 

Artigo 3º -São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

Oportunizar ao acadêmico a elaboração de um trabalho científico sob a forma 

de artigo, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual e que tenha como 

objeto de análise um tema relacionado ao conhecimento de formação, 

estabelecido na Proposta Pedagógica do Curso; 

Propiciar aos acadêmicos do Curso de Odontologia a sistematização de 

conhecimentos resultantes de um processo investigativo, originário de uma 

indagação teórica gerada a partir dos conteúdos vivenciados no decorrer do 

Curso; 

Possibilitar aos acadêmicos, resolver algum problema de ordem prática, 

relacionado à temática de pesquisa; 

Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 

Artigo 4º -O Trabalho de Conclusão de Curso deve: 

Pesquisar temas específicos e relevantes à sua formação no Curso de 

Odontologia; 

Identificar problemas e variáveis agir sobre elas; 
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Ser enquadrado às normas técnicas regulamentadas pelo Centro Universitário -  

Univel em conformidade com a ABNT vigente. 

 

DA MATRÍCULA E DOCUMENTAÇÃO 

5º -O ingresso nas atividades do Trabalho de Conclusão de Curso se dará 

mediante matrícula a ser realizada no momento em que houverem sido 

preenchidos os requisitos constantes desse regulamento: 

A matrícula no Trabalho de Conclusão de Curso será aceita para acadêmicos 

que estiverem cursando o 7º semestre do Curso de Odontologia (salvo casos 

de acadêmicos em adaptação); 

A matrícula no Trabalho de Curso só será aceita após a conclusão e aprovação 

por um professor orientador de um projeto de pesquisa; 

 

DO CONTROLE DAS ATIVIDADES 

 

Artigo 6º -O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob supervisão 

de um Professor Orientador, o qual fará o preenchimento da Ficha de 

Acompanhamento das Atividades de TCC, esses registros deverão conter o 

visto do docente orientador, data, a descrição da tarefa solicitada/realizada e a 

assinatura do orientando. 

 

Artigo 7º -É de responsabilidade do Professor Orientador, depois de cumpridas 

todas as exigências, emitir o Termo de Encaminhamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso à banca, e entregar ao acadêmico para que seja 

protocolado junto com o trabalho final. 

 

ESTRUTURA DO TCC 

 

Artigo 8º -Para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

elaborado um Projeto de Pesquisa, a ser preparado em conformidade com as 

normas da ABNT, com as orientações apresentadas na disciplina de Projeto de 

Pesquisa em Arte e de acordo com as diretrizes fixadas pelo docente 

orientador. 

A estrutura do Projeto de Pesquisa deverá conter os seguintes itens: 
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Capa 

Folha de Rosto 

Sumário 

Objeto (tema, delimitação do tema e problema) 

Hipóteses 

Objetivos: Geral e Específicos 

Justificativa 

Revisão Bibliográfica 

Metodologia 

Aplicação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Proposta de organização do artigo 

Cronograma de atividades 

Referências  

 

Artigo 9º - O Trabalho de Conclusão de Curso, realizado com base no Projeto 

de Pesquisa, consiste, portanto, na elaboração de um artigo científico, com 

realização de procedimentos metodológicos específicos e coerentes à área da 

saúde, originário de uma indagação teórica gerada a partir dos conteúdos 

vivenciados no decorrer do Curso.  

 

Art. 10º - Para a entrega da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso 

este deverá estar de acordo com as normas da ABNT e conter no mínimo 15 

laudas e no máximo 30 laudas.  

 

DA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TCC 

 

Art. 11 -A coordenação da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso será 

exercida pela coordenação do curso de Licenciatura em Artes ou por um 

professor(a) por ela designado; 

 

Art. 12 -Ao professor coordenador compete, além das atividades especificadas 

neste regulamento: 

 Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento, os critérios e 

cronogramas estabelecidos; 
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 Exercer as funções que lhe forem pertinentes como professor 

responsável pelos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

 Divulgar todas as normas e critérios aos alunos e professores, 

interessados e/ou envolvidos no programa; 

 Definir o cronograma para o cumprimento dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso sob sua coordenação no período letivo em curso e no 

seguinte: 

 Propor e submeter ao curso as normas complementares a este 

regulamento, bem como os critérios de avaliação; 

 Definir formulários, instrumentos complementares e outras formas que 

auxiliem o controle sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Tomar as providências cabíveis e necessárias ao bom andamento das 

pesquisas de campo desenvolvidas pelos(as) acadêmicos 

 Convocar, sempre que necessário, reuniões, com os professores 

orientadores, coorientadores e acadêmicos matriculados na disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Indicar professores orientadores para acadêmicos que não os tiverem; 

 Constituir a banca examinadora para avaliação do trabalho de acordo 

com este regulamento. 

 

Art. 13 -O professor coordenador convocará os alunos matriculados para uma 

reunião, a realizar-se no primeiro mês do período letivo do 7º semestre do 

curso, em horário e local especificados na convocação, onde serão tomadas as 

seguintes providências: 

 Registro da presença do discente; 

 Informar da publicação das normas para a apresentação de trabalhos e 

cronogramas. 

 

Art. 14 -Encerrado o prazo para entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

o professor coordenador providenciará a publicação em edital, constando nome 

do aluno, composição da banca examinadora, data, horário e local da 

apresentação e defesa do trabalho. 
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Parágrafo Único: A cópia do trabalho deverá ser entregue pelo professor 

coordenador da disciplina a cada membro da banca examinadora com a 

antecedência de pelo menos 07 dias. 

 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 15 -A orientação é garantida a cada aluno matriculado no TCC e será 

exercida por professor do curso, cuja proposta de trabalho para a disciplina 

tenha sido escolhida pelo professor com aceitação do aluno, devendo ter aval 

do Coordenador. 

 

Parágrafo Único: O número máximo de acadêmicos para cada orientador não 

deverá ultrapassar 06 (seis). 

 

Art. 16 -O plano de trabalho individual poderá ter como participante até 01 (um) 

outro professor, denominado coorientador, lotado na Univel e que 

comprovadamente esteja realizando estudos sobre o assunto no qual o 

trabalho será desenvolvido. 

 

Art. 17 -Os professores do curso, integrantes da carreira universitária poderão, 

a cada período letivo, apresentar propostas de temas de estudos de caso para 

cadastro e divulgação. 

 

Art. 18 -Ao professor orientador compete, além das atividades previstas neste 

regulamento: 

 Orientar a elaboração do Projeto de Pesquisa proposto pelo acadêmico. 

 Fornecer ao orientando subsídios necessários ao desenvolvimento 

adequado do trabalho proposto; 

 Acompanhar as atividades do acadêmico. 

 Atender às solicitações do professor coordenador da disciplina; 

 Responder junto ao colegiado do curso e ao coordenador da disciplina, 

pelos encargos que lhe forem conferidos como professor orientador. 
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 Avaliar a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

autorizando ou não sua submissão à avaliação da Banca Examinadora, 

dando ciência ao Coordenador de Curso; 

 Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DO ACADÊMICO 

 

Art. 19 -Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso os 

acadêmicos deverão: 

 Elaborar um projeto de pesquisa e solicitar aprovação de um professor 

orientador; 

 Desenvolver suas atividades de acordo com seu projeto de pesquisa; 

 Cumprir as atividades estabelecidas pelo professor orientador, dando o 

devido andamento ao trabalho, apresentando os resultados obtidos; 

 Manter contatos semanais com o orientador ou coorientador para 

discussão e aprimoramento de seu trabalho; 

 Cumprir o calendário estabelecido para a entrega do Trabalho de 

Conclusão de Curso que será apresentado à Banca Examinadora. Essa 

versão do trabalho deve ser entregue em três (3) vias, encadernadas em 

espiral; 

 Apresentar, de acordo com o calendário estabelecido pela Coordenação 

de TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso perante a Banca 

Examinadora; 

 Cumprir o calendário para a entrega da versão final do Trabalho de 

Conclusão de Curso, apresentada em 1 via, com encadernação em capa 

dura, acompanhada dos documentos solicitados pela Coordenação do 

Curso.  

 

Parágrafo Único -A não entrega do trabalho nos prazos especificados em edital 

implicará em desistência na disciplina. 

 

DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA 
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Art. 20 - O Trabalho de Conclusão de Curso é fundamental para a 

integralização do Curso de Artes. Para atingir os objetivos propostos, é 

destinado 01(um) ano para a elaboração do Projeto de Pesquisa e a execução 

do Trabalho de Conclusão de Curso. A carga horária desse percurso é formada 

por 40 horas, considerando a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, 

realizada no 7º semestre, na qual o aluno desenvolve o seu projeto de 

pesquisa. 

Art. 21 - A frequência mínima exigida para a aprovação nas referidas 

disciplinas está de acordo com as normas previstas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), ou seja, 75% (setenta e cinco por 

cento) da presença das horas corresponde a estas atividades. 

 

DA BANCA DE DEFESA E AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 22 - A banca examinadora, para defesa oral do trabalho, será composta por 

no mínimo três membros, sendo obrigatória a participação do professor 

orientador e do coorientador, quando for o caso. 

 

Parágrafo Único - Os demais membros da banca devem ser professores da 

Univel, sob indicação da coordenação do Curso. 

 

Art. 23 - Na data, horário e local estabelecidos por um edital, o aluno deverá 

apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso, de forma oral, em sessão 

pública, e atender aos questionamentos eventualmente apresentados pela 

banca. 

Cada acadêmico terá até no máximo 15 minutos para sua exposição; 

Somente a banca o questionará, no tempo máximo de 20 minutos. Os 

demais presentes ficarão na condição de espectadores; 

Encerrada a sessão, a banca examinadora reunir-se-á separadamente 

para decidir sobre a avaliação do Trabalho, através de consenso de seus 

membros. 

 

Parágrafo Único – As ocorrências relevantes durante a seção serão descritas 

na Ata da Banca como documento para possíveis recursos cabíveis. 
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Art. 24 - A avaliação do conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso,  leva 

em conta os seguintes aspectos:Originalidade, capacidade de inovação e 

crítica: Originalidade no tema e conteúdo, Análise Crítica da Teoria x Prática. 

 

NA INTRODUÇÃO: 

Definição do tema e do problema de pesquisa ou do estudo. 

Justificativa/ Relevância. 

Objetivo Geral e Específicos. 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO: 

Fundamentação teórica coerente, atualizada e adequada ao tema; 

O conteúdo apresentado na pesquisa deve ser relevante, contribuindo para a 

formação do(a) acadêmico(a); 

Os procedimentos e métodos da pesquisa ou do estudo devem ser descritos e 

analisados adequadamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A Conclusão deve fazer referência ao problema, objetivos e fundamentos 

metodológicos e teóricos, análise e interpretação dos dados. 

As recomendações devem ser coerentes com o trabalho realizado. 

QUANTO A METODOLOGIA: O trabalho deve apresentar-se de acordo com as 

normas da metodologia estabelecidas pelo professor da Disciplina de Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

QUANTO A APRESENTAÇÃO: Averiguar-se-á se o acadêmico(a) teve 

segurança nas explicações dos conteúdos da pesquisa e resposta às 

arguições. 

 

Art. 25 -A avaliação do rendimento escolar de cada discente no Trabalho de 

Conclusão de Curso será feita por meio de duas notas: 

 Pelo trabalho escrito, constituído pela média aritmética das notas 

atribuídas pelos membros da Banca Examinadora numa escala de zero a dez; 

Pela apresentação oral e arguição, constituído pela média aritmética 

das notas atribuídas pelos membros da Banca Examinadora  numa escala de 

zero a dez; 
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A nota final será, constituída pela média aritmética das duas notas 

atribuídas pelos membros da Banca Examinadora numa escala de zero a dez. 

 

Parágrafo Único: Ao término de cada banca, os professores se reunirão para o 

preenchimento da ata e atribuição da nota. Ao acadêmico será informado se foi 

“Aprovado” ou “Reprovado”, a nota final só será divulgada após a apresentação 

do protocolo de entrega do trabalho. 

 

Art. 26 - Para aprovação, a média final deve ser igual ou superior a 7,0 (sete) e 

no caso de nota inferior a 7,0 (sete), a banca poderá conceder ao acadêmico 

um prazo de 20 dias para sanar as irregularidades apresentadas, ficando sob o 

encargo da mesma a aprovação final ou não das correções realizadas. 

 

Art. 27 – Aos alunos aprovados, serão concedidos 07 dias úteis a contar da 

data da defesa para as correções e adaptações sugeridas pela banca. No caso 

de as alterações solicitadas pela banca não terem sido efetuadas no prazo 

determinado, será fixada a nota zero para o trabalho. 

 

Parágrafo Único – Após a aprovação das correções pelo professor orientador o 

aluno terá mais dez dias para protocolar duas vias do Trabalho de Conclusão 

do Curso, o não protocolo até a data estipulada estará reprovado na disciplina. 

 

Art. 28  - É vedado ao aluno o direito ao exame final na disciplina de Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

 

Parágrafo Único – Ao aluno que tiver comprovado não ser autor real do 

trabalho será atribuída a nota final zero, independente das pontuações obtidas 

até a banca final. 

 

Art. 29 - A decisão da banca é soberana, não cabendo quaisquer recursos para 

modificar sua decisão. 

 

Art. 30 - Este regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 31 - Os trabalhos avaliados com pontuação igual ou superior a 7,0 (sete) 

serãoencaminhados à Biblioteca da Centro Universitário para composição do 

acervo. 

 

Art. 32 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação de Curso de Odontologia e Coordenação Geral do Centro 

Universitário – UNIVEL. 
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REGULAMENTO DO USO DOS LABORATÓRIOS – CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

 

Esse regulamento estabelece os requisitos básicos para a proteção da 

vida e da propriedade nas dependências dos laboratórios do Centro 

Universitário UNIVEL onde são manuseados produtos químicos e 

equipamentos. Aplica-se a todas as pessoas alocadas nos laboratórios da 

saúde e afins (docentes, funcionários, alunos de graduação, pós-graduação, 

bolsistas de iniciação científica e pesquisadores) e também àquelas que não 

estejam ligadas ao mesmo, mas que tenham acesso ou permanência 

autorizadas às dependências dos laboratórios da instituição. 

 

 Use sempre óculos de segurança e avental, de preferência de algodão, 

longo e de mangas longas.  

 Não use saias, bermudas ou calçados abertos. Pessoas que tenham 

cabelos longos devem mante-los presos enquanto estiverem no 

laboratório.  

 Não trabalhe sozinho, principalmente fora do horário de expediente.  

 Não fume, coma ou beba nos laboratórios. Lave bem as mãos ao deixar 

o recinto. 

 Ao ser designado para trabalhar em um determinado laboratório, é 

imprescindível o conhecimento da localização dos EPIs  

 Antes de usar reagentes que não conheça, consulte a bibliografia 

adequada e informe-se sobre como manuseá-los e descartá-los.  

 Não retorne reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham 

sido usados. Evite circular com eles pelo laboratório.  

 Certifique-se da tensão de trabalho da aparelhagem antes de conectá-la 

à rede elétrica. 

 Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer 

desconectados.  

 Use sempre luvas de isolamento térmico ao manipular material quente.  
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 Nunca pipete líquidos com a boca. Neste caso, use bulbos de borracha 

ou trompas de vácuo. 

 É obrigatória a manutenção de áreas de trabalho, passagens e 

dispositivos de segurança livres e desimpedidos.  

 É obrigatório que as saídas de emergência estejam desimpedidas.  

 É obrigatório o conhecimento da localização dos extintores de incêndio, 

dos conjuntos de chuveiro de emergência /lava-olhos, mangueiras de 

emergência e das saídas de emergência por parte dos colaboradores 

em suas respectivas áreas de trabalho.  

 

 É obrigatório o uso de óculos de segurança e botas de segurança em 

cada laboratório, oficinas e áreas de risco do almoxarifado 

 

 É recomendado que, quando da realização de atividades de elevado 

risco, os demais membros do laboratório e os vizinhos sejam notificados.  

 

 É obrigatório o uso de luvas e capela com exaustão para descarte e pré-

lavagem de recipientes com produtos químicos. Em casos da não 

existência de capela, usar avental de PVC, protetor facial, e desenvolver 

a tarefa em local ventilado e seguro.  

 

 É obrigatória a rotulagem de recipientes contendo produtos químicos, 

que deverá conter a classificação de riscos dos produtos químicos, de 

acordo com a norma específica.  

 

 É recomendado se manter a menor quantidade possível de produtos 

químicos nos laboratórios.  

 

 É proibido deixar acumular recipientes, contendo ou não produtos 

químicos, em bancadas, pias e capelas.  

 É obrigatório o uso de avisos simples e objetivos para sinalização 

de condição anormal (ex.: obras no local, rejeitos esperando descarte, 
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instalação de equipamentos, manutenção periódica ou preventiva).  

 

 É obrigatória a comunicação de situações anormais, quer de mau 

funcionamento de equipamentos, vazamento de produtos, falha de 

iluminação, ventilação ou qualquer condição insegura, aos responsáveis 

pelo setor para imediata avaliação dos riscos. Esta avaliação deve ser 

registrada em documento apropriado.  

 

 É obrigatório o uso de peras de borracha e pipetador automático na 

aspiração de líquidos por pipetagem.  

É obrigatório o uso de botas de segurança com biqueira de aço no 

manuseio de objetos pesados.  

É obrigatório o uso de inclinadores e carrinhos de transporte no 

manuseio de objetos pesados.  

É obrigatória a sinalização de superfícies e objetos quentes nos 

laboratórios. 

 

 É obrigatória a utilização de luvas isolantes no manuseio de superfícies 

e objetos quentes, e luvas de raspa de couro no manuseio de 

ferramentas cortantes e pesadas.  

 É obrigatório que os materiais/equipamentos enviados para manutenção 

sejam descontaminados em seus locais de origem pelo solicitante do 

serviço. 

 É obrigatório que todas as amostras enviadas aos laboratórios estejam 

devidamente identificadas e contenham informações sobre seu risco e 

forma adequada de manuseio.  

 

A REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS 

 

Nunca adicione água sobre ácidos e sim ácidos sobre água.  

Ao testar o odor de produtos químicos, nunca coloque o produto ou o 

frasco diretamente sob o nariz.  
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Quando estiver manipulando frascos ou tubos de ensaio, nunca dirija a 

sua abertura na sua direção ou na de outras pessoas.  

Fique atento às operações onde for necessário realizar aquecimento.  

Cuidado para não se queimar ao utilizar nitrogênio ou CO2 líquidos  

A destilação de solventes, a manipulação de ácidos e compostos 

tóxicos e as reações que exalem  

gases tóxicos são operações que devem ser realizadas em capelas, 

com boa exaustão.  

As válvulas dos cilindros devem ser abertas lentamente com as mãos 

ou usando chaves apropriadas. Nunca force as válvulas, com martelos ou 

outras ferramentas, nem as deixe sobre pressão quando o cilindro não estiver 

sendo usado.  

Sempre que possível, antes de realizar reações onde não conheça 

totalmente os resultados, faça uma em pequena escala, na capela.  

Ao trabalhar com reações perigosas (perigo de explosão, geração de 

material tóxico, etc) ou cuja periculosidade você desconheça, proceda da 

seguinte forma:  

 avise seus colegas de laboratório;  

 trabalhe em capela com boa exaustão, retirando todo tipo de material 

inflamável. Trabalhe com a área limpa.  

 use protetor acrílico;  

 tenha um extintor por perto, com o pino destravado.  

 

Ao se ausentar de sua bancada ou deixar reações em andamento à 

noite ou durante o fim de semana, preencha a ficha de identificação adequada. 

Caso esta não esteja disponível, improvise uma e coloque-a em local visível e 

próximo ao experimento. Nela devem constar informações sobre a reação em 

andamento, nome do responsável e de seu superior imediato, com endereço e 

telefone para contato, além de informações de como proceder em caso de 

acidente ou de falta de água e/ou eletricidade. 

O último usuário, ao sair do laboratório, deve desligar tudo e 

desconectar os aparelhos da rede elétrica. 
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OS RESÍDUOS 

 

Os resíduos de solventes de reações e de evaporadores rotativos 

devem ser colocados em frascos apropriados para descarte, devidamente 

rotulados. Evite misturar os solventes. Sugere-se a seguinte separação: 

Solventes clorados, Hidrocarbonetos, Álcoois e Cetonas, Éteres e Ésteres, 

Acetatos e Aldeídos. Sempre que possível indique também os componentes 

percentuais aproximados, pois este tipo de resíduo costuma ser incinerado por 

empresas especializadas que exigem uma descrição minuciosa do material que 

recebem. Verifique se é viável recuperar estes resíduos no seu laboratório.  

Os resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados na pia 

antes do descarte, e só então descartados. Para o descarte de metais 

pesados, metais alcalinos e de outros resíduos, consulte antecipadamente a 

bibliografia adequada.  

O uso de solução sulfocrômica para limpeza vem sendo proibido na 

maioria dos laboratórios. Caso precise utilizá-la, nunca faça o descarte 

diretamente na pia.  

 

É obrigatória a observação das regras de compatibilidade, divulgadas 

pela Comissão de Segurança, nas separações dos rejeitos líquidos dos 

laboratórios (solventes orgânicos).  

É recomendado não estocar rejeitos nos Laboratórios e Unidade Piloto.  

É obrigatória a identificação completa dos recipientes contendo rejeitos. 

Os rótulos devem conter todos os rejeitos adicionados ao recipiente. 

 

ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA 

 

Quando estiver trabalhando em um laboratório, você deve:  

 Localizar os extintores de incêndio e verificar a que tipo pertencem e que 

tipo de fogo podem apagar.  

 Localizar as saídas de emergência.  

 Localizar a caixa de primeiros socorros e verificar os tipos de 

medicamentos existentes e sua utilização.  
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 Localizar a caixa de máscaras contra gases. Se precisar usá-las, 

lembre-se de verificar a existência e qualidade dos filtros adequados à 

sua utilização.  

 Localizar a chave geral de eletricidade do laboratório e aprender a 

desligá-la.  

 Localizar o cobertor anti-fogo.  

 Localizar a caixa de areia.  

 Localizar o lava-olhos mais próximo e verificar se está funcionando 

adequadamente.  

 Localizar o chuveiro e verificar se este está funcionando 

adequadamente.  

 Informar-se quanto aos telefones a serem utilizados em caso de 

emergência (hospitais, ambulância, bombeiros, etc.).  

 

IMPORTANTE: Além de localizar estes equipamentos, você deve saber utiliza-

los adequadamente. Assim, para referência rápida, consulte a pessoa 

responsável pela segurança do laboratório ou os manuais especializados no 

assunto. 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício do 

Programa de Monitoria no Centro Universitário. 

 

Capítulo I 

 

Definição da Atividade de Monitoria 

 

Art. 1º. O Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel é uma 

modalidade específica de atuação acadêmica, em que o corpo discente da 

instituição tem a possibilidade de interagir na atividade de iniciação à docência 

e o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, por meio da 

realização de programas de ensino, pesquisa e extensão em que a função de 

monitor é exercida, com apoio e supervisão do corpo docente. 

 

Capítulo II 

 

Objetivos da Monitoria 

 

Art. 2º. O Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel tem como 

objetivos básicos: 

 

I - Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 

II - Fomentar a iniciação à docência; 

III - Integrar o aluno às atividades da instituição; 

IV - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 

V - Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade, por meio de atividades de 

ensino- aprendizagem; 

VI - Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de aprendizagem, por 

meio do constante acompanhamento de monitores e docentes; 

VII - Interagir os cursos de Graduação sequenciais com a Pós-Graduação.  



 

 

200 

 

Capítulo III 

 

Funções do Monitor 

 

Art. 3º.São funções do monitor: 

 

I - Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de 

ensino, de tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência: 

a) no planejamento das atividades de ensino-aprendizagem; 

b) na preparação de aulas práticas, no processo de avaliação e na orientação 

aos alunos;  

c) na realização de trabalhos práticos e experimentais.  

II - Participar da prática do ensino, constituindo-se em elo de ligação entre 

professor e alunos, sempre sob supervisão do professor responsável pela 

disciplina. 

 

Art. 4º. As atividades do monitor obedecerão à programação elaborada pelo 

professor-orientador, responsável pela disciplina, as quais devem ser 

aprovadas pela Coordenação de Curso. 

 

Capítulo IV 

 

Obrigações do Monitor 

 

Art. 5º. São obrigações do monitor: 

 

I - Auxiliar os acadêmicos no processo ensino-aprendizagem; 

II - Auxiliar o professor responsável pela disciplina na elaboração de um plano 

de trabalho para Monitoria; 

III - Cumprir todas as tarefas estabelecidas no plano de trabalho; 

IV - Atender com cordialidade e presteza aos pedidos dos alunos sob sua 

orientação; 

V - Comparecer às atividades de Monitoria no horário e local determinado pelo 

professor orientador; 
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VI - Levar todas as dificuldades encontradas nos momento do desenvolvimento 

das atividades ao professor responsável; 

VII - Avisar com antecedência aos alunos o horário e local das atividades; 

VIII - Prestar contas ao professor responsável pela disciplina sobre as 

atividades desenvolvidas e seus resultados; 

IX - Agir com eficiência, boa-fé e ética; 

 

Art. 6º. Fica vedado a qualquer monitor: 

 

I. Agir diversamente do que se constituir como sua obrigação; 

II. Receber qualquer valor ou benefício de qualquer aluno sob sua orientação; 

III. Realizar qualquer projeto sem autorização do professor-orientador; 

IV. Ter mais que uma disciplina de monitoria, salvo quando pertencentes à 

mesma área de conhecimento; 

V. Ser desrespeitoso com qualquer aluno sob sua égide, quer no campo da 

agressão física quanto moral. 

 

Art. 7º. A prática de qualquer dos atos descritos no artigo anterior gera ao 

monitor a sanção de exclusão da monitoria e, a critério do colegiado do curso, 

a recomendação à Direção-Geral para aplicação de sanções descritas no 

Regimento Interno da do Centro Universitário- UNIVEL. 

Capítulo V 

 

O Professor-Orientador 

 

Art. 8º. O professor-orientador deve ser docente da do Centro Universitário- 

UNIVEL, tendo lecionado há pelo menos seis meses na instituição, salvo 

disposição contrária da Coordenação de Curso, devidamente fundamentada. 

 

Art. 9º. O professor-orientador terá um aluno monitor para cada disciplina 

lecionada, salvo necessidade especial a ser objeto de decisão da Coordenação 

de Curso. 

 

Art. 10. O professor-orientador é responsável pela atuação do monitor. 
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Art. 11. São funções e obrigações do professor-orientador: 

 

I - Acompanhar o monitor em suas atividades, avaliando sua evolução; 

II - Elaborar o plano de trabalho da disciplina, esclarecendo as temáticas ao 

monitor; 

III - Acompanhar a distribuição de atividades aos alunos pelo monitor; 

IV - Controlar a frequência do monitor; 

V - Zelar pela correção das atividades do monitor, orientando-o no sentido 

técnico, ético e moral; 

VI - Informar à Coordenação de Curso qualquer irregularidade na atuação do 

monitor; 

VII - Informar semestralmente à Coordenação de Curso, em ofício padrão, 

dados acerca da frequência do monitor e de seu desempenho acadêmico;  

VIII - Atender às solicitações da Coordenação de Curso. 

 

Art. 12. Fica vedado ao professor orientador: 

 

I - Deixar de atender as obrigações descritas no artigo anterior; 

II - Transferir ao monitor atividades que estejam fora das funções deste. 

 

Capítulo VI 

 

Coordenação Geral do Programa de Monitoria 

 

Art. 13. A coordenação geral do Programa de Monitoria do Centro Universitário 

Univel será exercida pela Coordenação de Curso.  

 

Art. 14. Caberá ao Coordenador de Curso supervisionar: 

a) O programa, planejamento e critérios de avaliação da disciplina;  

b) As formas de acompanhamento das atividades do monitor;  

c) O processo de seleção dos monitores e homologação dos resultados.  
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Art. 15. Caberá à Coordenação decidir sobre eventuais recursos interpostos 

pelo aluno monitor, bem como, sobre questionamentos levantados pelo 

professore orientador. 

 

Art. 16. Da decisão do Coordenador do curso caberá ao monitor recurso 

direcionado ao Colegiado do Curso. 

 

 

Capítulo VII 

 

Cronograma de Atividades 

 

Art. 17. O cronograma de atividades da monitoria conterá os seguintes eventos: 

I - Divulgação de edital de abertura de inscrições; 

II - Inscrições; 

III - Realização do processo de seleção; 

IV - Homologação dos resultados e divulgação; 

V - Desenvolvimento das atividades de monitor; 

VII - Conclusão do programa; 

VIII - Certificação.  

 

Capítulo VIII 

 

Inscrição e Seleção 

 

Art. 18. Poderão se inscrever para seleção em monitoria de ensino: 

 

I - Os alunos regularmente matriculados nos cursos da IES; 

II - Os alunos de outras instituições nacionais ou estrangeiras, em caráter 

excepcional e somente durante o tempo de permanência no Centro 

Universitário Univel, em virtude de convênios que assim o permitam, na forma 

prevista em portaria específica da Coordenação de Curso;  
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III - Os candidatos que tiveram integralizado a disciplina para a qual postulam;  

IV - Os candidatos que cursaram com bom rendimento a disciplina à qual 

postulam, demonstrada por meio de analise curricular;  

V - Os candidatos interessados em disciplinas recém-criadas, ainda não 

ofertadas ou que não façam parte de seu currículo, mas nas quais deverão 

demonstrar conhecimento técnico ou prático na área que postulam; 

VI - Os candidatos que estiverem cursando os três últimos anos, em caso de 

Graduação.  

 

Art. 19. A seleção será realizada nos moldes descritos em portaria específica 

de lavra da Coordenação de Curso devem contar com, no mínimo, quatro 

fases: 

 

a) Prova escrita e/ou entrevista; 

b) Análise curricular; 

c) Análise do histórico acadêmico. 

Parágrafo-único. Nas fases constantes deste artigo, adotar-se-ão os seguintes 

critérios: 

I - Serão atribuídas notas de zero a dez, ficando habilitado o candidato que 

obtiver média igual ou superior a sete; 

II - Havendo mais de um candidato aprovado, a comissão indicará a ordem de 

classificação; 

III - Em caso de empate, prevalecerá a maior nota obtida na análise curricular. 

Persistindo o empate, prevalecerá a maior nota da análise do histórico 

acadêmico. Se, ainda, houver empate, a melhor entrevista. 

 

Art. 20. Após o término da seleção, será lançado em edital os nomes dos 

acadêmicos aprovados. 

 

Capítulo IX 

 

Certificação das atividades 

Art. 21. Ao monitor, após conclusão com aproveitamento das atividades e a 

homologação dos relatórios pela Coordenação de Curso, será outorgado: 
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I - certificado de monitoria. 

II – A monitoria poderá ser computada na carga horária exigida para o 

cumprimento das atividades complementares, conforme regulamento. 

 

Art. 22. Será outorgado ao professor responsável pela atividade, certificado de 

orientador em monitoria no período. 

 

Capítulo X 

Desligamento do Monitor 

 

Art. 23. O desligamento do monitor poderá acontecer pelos seguintes motivos: 

 

I - Conclusão do processo; 

II - Descumprimento das obrigações. 

III – Iniciativa do próprio monitor, desde que justificada. 

Parágrafo-único. Em caso de desligamento, o professor responsável pela 

atividade de monitoria deverá comunicar à Coordenação de Curso, que adotará 

as medidas de exclusão. 

Capítulo XI 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 24. A monitoria será oferecida gratuitamente aos alunos e por tempo 

indeterminado no curso da disciplina; 

Art. 25. O exercício da monitoria não será remunerado; 

Art. 26. Os casos omissos serão analisados pelo coordenador de Curso. 

Art. 27. Este regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 

Cascavel, _________de_________ de  2018. 

 

_________________________________________ 

Viviane da Silva 

Diretora Geral 

Centro Universitário Univel 
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REGULAMENTO GERAL DOS ESTÁGIOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular supervisionado desenvolvido em conformidade 

com a estrutura curricular do curso de Odontologiabusca formar um profissional 

comprometido com seu trabalho a fim de proporcionar a integração das 

atividades curriculares e a experiência profissional nas diferentes áreas de 

atuação. 

Tem início no terceiro semestre do curso com o estágio supervisionado 

extra muro (40h) para a consolidação de competências e habilidades voltadas 

ao cuidado e gestão de serviços de saúde bucal realizados no sistema público 

de saúde ou instituições privadas conveniadas. 

No quarto período o acadêmico deverá cursar o estágio supervisionado 

Pré Clínicas I (50h) que busca desenvolver competências e habilidades no 

simulador de pacientes no laboratório de habilidades. O quinto período do 

curso contempla o estágio supervisionado Pré Clínicas II (50h) que possibilitará 

ao acadêmico o atendimento clínico ao paciente em suas necessidades 

globais. No sexto período do curso o estudante deverá cursar o estágio 

supervisionado – Urgência (140h) que consiste no desenvolvimento de 

competências e habilidades voltadas a avaliação, diagnóstico e tratamento das 

mais diversas situações associadas a acidentes e processos dolorosos que 

ocorrem na cavidade bucal.  

Nos últimos estágios do curso ocorridos no sétimo e oitavo períodos, 

Clínica Integrada I (260h) e Clínica Integrada II (260h), o acadêmico 

desenvolverá atividades que permitirão aprofundar seu processo de formação, 

diagnosticando as necessidades de saúde da população e desenvolvendo 

ações de planejamento e gerência dos serviços odontológicos.  

 

DA EXIGÊNCIA 

 

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

exigências da Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Odontologia conforme resolução CNE/CES 
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3, de 19 de fevereiro de 2002 e tem por objetivo oferecer oportunidade de 

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

de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano.  

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado atinge 

20% da carga horária total do Curso de Graduação em Odontologia 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº. 03/2002). A estrutura curricular do Curso de 

Graduação em Odontologia possui 800 horas de estágio supervisionado que 

serão avaliadas pelo desempenho discente nas atividades práticas, relatórios e 

avaliações institucionais, e orientadas pelas normas presentes no Regulamento 

de Estágio Supervisionado do Curso.  

 

DOS OBJETIVOS 

 

• Proporcionar o desenvolvimento da autonomia e da consciência cidadã 

dos alunos através do domínio sobre seus próprios mecanismos de 

aprendizagem;  

• Integrar o aluno aos serviços de saúde e à comunidade, além de 

aquisição da autonomia necessária ao exercício da profissão;  

• Criar oportunidades para os alunos se exporem à necessidade de 

tomada de decisões nos âmbitos técnico-científico, ético e relacional com 

clientes/pacientes, bem como na interação com outros profissionais de 

saúde;  

• Integrar a teoria com a realidade, buscando conhecimentos, práticas e 

experiências acadêmico-profissionais voltadas para a atuação no 

trabalho, dentro do contexto social que caracteriza a realidade vivenciada;  

• Discutir e analisar a situação epidemiológica dos principais agravos à 

saúde bucal da população, assim como os programas e estratégias de 

ação, destinados ao seu controle;  

• Desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas que caracterizem o 

aluno como um profissional tecnicamente capaz, cientificamente orientado 

e socialmente sensível para solucionar, com critério, os problemas 

odontológicos mais prevalentes;  
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• Desenvolver no aluno a capacidade de atendimento a pacientes de 

programas de saúde bucal coletiva, visando ao preparo para o trabalho 

em serviço público e estimular o desenvolvimento de uma consciência 

social da Odontologia;  

• Planejar e gerenciar a assistência de Odontologia no âmbito da saúde 

da criança, adolescente, adulto, idoso e ao usuário portador de 

necessidades especiais;  

• Reconhecer e respeitar a saúde bucal como um direito de cidadania;  

• Educar o paciente e a comunidade com vistas à promoção de saúde 

Respeitar e cumprir o Código de Ética Odontológica. 

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS ESTÁGIOS 

 A estrutura organizacional de estágios constituir-se-á de:  

I – Coordenação geral de estágio desempenhada pela coordenação do 

curso. 

II – Professor orientador de estágio. 

III – Estagiário.  

IV – Supervisor de estágio / Preceptor local.   

 

ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO/ COORDENADOR DO 

CURSO: 

a) Coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha 

dos locais de estágio;   

b) Solicitar a realização de convênios e cadastrar os locais de estágio;  

c) Apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de estágio;  

d) Promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos 

locais de estágio;  

e) Elaborar regulamentos dos estágios; 

f) Propor anualmente o calendário geral das atividades referentes aos 

estágios; g) Normatizar e padronizar os formulários de relatórios e 

avaliações dos estágios;  

h) Fornecer ao aluno os nomes dos locais para estágio e dos 

supervisores disponíveis; 
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 i) Manter registros atualizados sobre os estágios no curso.  

j) Divulgação das atividades de estágio. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

a) Estabelecer as diretrizes de estágio para a disciplina, em consonância 

com este regulamento e com as demais normas regimentais da 

Instituição;  

b) Proceder em conjunto com o grupo de professores do curso de 

Odontologia e com o Coordenador de Estágio, a escolha dos locais de 

estágio;  

c) Coordenar o programa de treinamento do estagiário;  

d) Manter controle permanente dos estagiários nas instituições em que 

possam ser alocados;  

e) De posse da lista dos alunos matriculados na disciplina e em 

colaboração com a Coordenação de Estágio, providenciar e organizar 

documentação necessária, segundo as exigências das Instituições e 

empresas conveniadas para encaminhamento do estagiário a campo; 

 f) Planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente 

com o estagiário e o supervisor do estágio, quando houver. 

 g) Assinar conjuntamente com a Coordenação de Estágio e Coordenação 

de Curso, certificação de estágios para alunos quando necessário, 

orientadores e supervisores;  

h) Promover o desligamento ou o remanejamento do estagiário, ouvida a 

Coordenação de Estágio; 

 i) Verificar o cumprimento da legislação em vigor, no tocante às 

obrigações da Instituição ou da Empresa;  

j) Na ausência do supervisor/preceptor no local de estágio, o 

acompanhamento integral do estagiário será feito pelo professor 

orientador.  

 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIOS 

Serão considerados campos de estágios as empresas e instituições 

públicas, privadas, aPré Clínica e a Clínica Integrada do Centro Universitário 

UNIVEL.  
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ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

a) Conhecer o planejamento do estágio e solicitar esclarecimentos sobre 

o processo de avaliação de seu desempenho; 

 b) Seguir normas estabelecidas para o estágio;  

c) Solicitar orientações e acompanhamento do professor e/ou supervisor 

do estágio sempre que isso se fizer necessário;  

d) Solicitar à Coordenação de estágio a mudança de local de estágio, 

mediante justificativa, quando as normas estabelecidas e o planejamento 

do estágio não estiverem sendo seguidos.  

 

ATRIBUIÇÕES DO PRECEPTOR DE ESTÁGIO 

a) Acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o 

estagiário e o professor orientador.  

b) Preencher formulários de avaliação e encaminhar à Coordenação de 

Estágio.  

 

DA INSCRIÇÃO À VAGA DE ESTÁGIOS 

O estudante matriculado nas disciplinas de estágio curricular 

obrigatório deverá providenciar o termo de compromisso e demais 

documentações necessárias junto à Coordenação de Estágio ou com o 

professor orientador. Em situações especiais, na instituição conveniada, 

conforme orientação do professor e/ou supervisor. O campo de estágio deve 

ser conveniado com o Centro Universitário UNIVEL.  

 

DA PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Com a antecedência necessária, em relação ao início do estágio, 

deverá ocorrer orientação prévia para os estagiários, ministrado pelo professor 

orientador, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos:  

I - Conhecimento das normas vigentes sobre estágios; 

II - Informações sobre o campo de estágio, os termos de convênio e o 

termo de compromisso de estágio, carta de apresentação, registro de 

estágio e plano de estágio; 
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III - Preparação psicológica, objetivando o estabelecimento de um bom 

relacionamento na equipe, no trabalho, na comunidade e na realidade 

sociocultural da região em que for atuar;  

IV - Orientações quanto aos aspectos éticos, jurídicos e sociais da 

profissão, importantes durante a realização do estágio. 

 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

O aproveitamento do estudante no estágio será avaliado sob o aspecto 

profissional e atitudinal, no desempenho do programa, conforme critérios 

estabelecidos pelo professor orientador. O estagiário deverá ser informado dos 

critérios de avaliação no início do estágio. Considerando o que preveem a 

legislação e a regulamentação específica do estágio, a avaliação de estágio 

curricular obrigatório atenderá aos seguintes critérios: I - Será considerado 

aprovado, o acadêmico que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete).  II - 

Caso a nota final seja inferior a 7,0 (cinco), o estagiário deverá ser novamente 

submetido a todo o processo de estágio.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A jornada de atividade em estágio curricular obrigatório ou não, a ser 

cumprida pelo estudante, deverá ser compatível com seu horário escolar, 

conforme o Artigo 10 do Capítulo IV da Lei de Estágio n° 11.788 de 25/09/08 e 

com o funcionamento do órgão ou entidade concedente do estágio e nunca ser 

superior a 30 (trinta) horas semanais  

O presente Regulamento está em conformidade com a Lei de Estágio 

n° 11.788 de 25/09/08, Resolução CEPEC n° 766 de 06/12/2005, Resolução 

CEPEC n° 880/2008 de 17/10/2008, Resolução – CONSUNI n° 06/2002  de 

20/09/02, entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  
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CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 

Cascavel,       de         de  20__ .  

Da: Coordenação de Estágio do Curso de  Odontologia do Centro Universitário 

UNIVEL.  

 

Ao: Supervisor/Preceptor  

 

Assunto: Estágio curricular obrigatório   

 

Prezado Senhor,     

 

A Coordenação de Estágio Do Curso de Odontologia do Centro Universitário 

UNIVEL, na pessoa de seu coordenador, apresenta a V.Sª o acadêmico 

..........................................., matrícula n° ............, natural de .................., 

Estado........................., residente na Rua .............., n° ........., Cidade 

............................ Estado......................portador do documento de identidade n° 

........................– SSP/..., CPF: ..................................., para estagiar na 

......................................................................, situada no ........................., 

Cidade ..........................Estado ..............., no período de ...........................  

 

Sendo o que nos apresenta para o momento, antecipadamente agradecemos.  

 

Atenciosamente,  

 

REGISTRO DE ESTÁGIO 

Dados sobre o aluno 

Nome:_________________________________________________________ 

Carteira deidentidade:____________________CPF:____________________ 

Sexo: (    ) feminino (     ) masculino        Data de nascimento: ____/____/____  

Número de matrícula:_____________ Curso: __________ Previsão de término 

de curso: ______________________________________ 

Endereço:Rua/Avenida:___________________________________________ 
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Complemento: _______Bairro:______________________CEP:____________  

Cidade:__________________________________Estado:________________ 

Endereço eletrônico:______________________________________________ 

Telefone fixo e/ou celular:__________________________________________ 

 

Dados sobre local de estágio 

Nome: _________________________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________________ 

Endereço:Rua/Avenida:____________________________________________ 

Complemento: _____Bairro:________________________CEP:____________ 

Cidade:__________________________________Estado:_________________

Responsável / Contato na Empresa: __________________________________ 

Telefone fixo e/ou celular: __________________________________________ 

Endereço eletrônico: ______________________________________________ 

Número do Convênio:________________Prazo de validade:___/___/____ 

Local de estágio: 

_______________________________________________________________ 

Supervisor do estágio: 

_______________________________________________________________ 

 Dados sobre o estágio  

Área: _________________________________________________________ 

Objetivo: ________________________________________________________ 

Data de início:___/___/___ Data de término:___/___/___Carga horária: 

_______horas Turno: (     ) Manhã  (     ) Tarde  (     ) Noite  (     ) Flexível  (     ) 

Integral  (    ) 

 

Nome do estagiário: ____________________________________________ 

Supervisor : ___________________________________________________ 

Empresa/ Instituição: ___________________________________________ 

Início do estágio: ________/________/_____ 

Término do estágio:______/________/_____.  

 

PLANO DE ESTÁGIO 
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__________________, ______ de ____________________ de 20__ 

 

___________________________________  

Assinatura do supervisor/preceptor 

 (carimbo)         

 

___________________________________ 

 Assinatura Aluno 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

Estagiário: __________________________________________________ 

Supervisor/Preceptor: _________________________________________ 

Início do Estágio: ____/____/___ 

Término do Estágio: ___/___/___ 

 

Data Entrada Rubrica Saída Rubrica Total de 

Horas 

      

      

      

      

      

      

      

SETOR OBJETIVO ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DATA DE 

INÍCIO 

DATA DE 

TÉRMINO 
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_______________________________ 

Assinatura supervisor/preceptor (carimbo) CRO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO  

 

Estagiário: __________________________________________________ 

Supervisor/Preceptor: ________________________________________ 

Início do Estágio: ___/___/___ 

Término do Estágio: ___/___/___ 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO 

 

ASPECTOS PROFISSIONAIS NOTA 

1. CONHECIMENTO:    

- demonstrado no desempenho das atividades programas     

- grau de conhecimento adquirido durante o desenvolvimento do 

estágio   

 

 2. TRABALHO  

- segurança na execução das tarefas    

- qualidade e volume de produção    

3. INTERESSE E INICIATIVA    



 

 

216 

 

- disposição para aprender 

 

 

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS  

 

1. ASSIDUIDADE   

 

- cumprimento dos horários.  

- faltas.   

2. DISCIPLINA    

- observação das normas e regulamentos internos do campo de 

estágio 

 

- descrição nas atividades a ele confiada    

3. COOPERAÇÃO    

- disposição para integrar    

- cooperar e atender prontamente as atividades solicitadas    

4. RESPONSABILIDADE    

- capacidade de cuidar e responder pelas atribuições, materiais e 

equipamentos e bens do campo de estágio. 

 

5 . ÉTICA PROFISSIONAL    

- comportamento ético profissional durante a realização do 

estágio 

 

 

 

Atribuir valores de 0 a 10 para cada item avaliado.  

 

__________________,            de                          de  20___ 

______________________________ 

Assinatura do Supervisor/Preceptor (carimbo) CRO 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o 

exercício das atividades complementares nos cursos de graduação do Centro 

Universitário UNIVEL. 

 

Capítulo I 

Disposições preliminares 

 

Art. 1º As Atividades Complementares de graduação são ações pedagógicas 

que tem como principal objetivo aprofundar as temáticas estudadas e o 

desenvolvimento individual das potencialidades discentes.  

 

Art. 2º São consideradas Atividades Complementares aquelas realizadas 

durante o período de graduação no Centro Universitário Univel, cursadas na 

Instituição ou externas a ela  

§1º As Atividades Complementares dividem-se nas seguintes categorias: 

I – Cursos e Projetos de Extensão;  

II – Atividades de ensino (monitoria), pesquisa e Iniciação Científica;  

III – Eventos acadêmicos culturais e técnico-científicos;  

IV – Produção bibliográfica, técnica e/ou artístico-cultural;  

V – Participação em concursos acadêmicos ou culturais; 

VI – Voluntariado; 

VII - Disciplinas não previstas no currículo pleno; 

 

Capítulo II 

Das Atividades Complementares 

 

Art. 3º - Os cursos e projetos de extensão objetivam desenvolver as 

habilidades dos discentes em temas específicos. Sob a denominação de 

cursos de extensão estão incluídos também as modalidades de mediação do 
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processo ensino-aprendizagem, por meio de abordagem didática com estrutura 

lógica de conteúdos como palestras, oficinas, seminários, congressos, cursos, 

mini-cursos, conferências, tanto na modalidade presencial ou a distância, 

viagens e visitas orientadas.   

 

Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por outras 

unidades de ensino, desde que relacionados às áreas de formação profissional 

do curso. 

Participação em projetos de extensão comunitários e/ou sociais relacionados 

às áreas de formação profissional do curso. 

Também poderão ser reconhecidas como horas cursos de língua estrangeira, 

portuguesa e libras. 

São consideradas Atividades Complementares as viagens e visitas orientadas 

que não integrarem as atividades obrigatórias de uma disciplina ou não fizerem 

parte das atividades de prática profissional. As visitas devem ser propostas e 

orientadas por um professor que se responsabiliza pelo acompanhamento 

direto da atividade.  

 

 

Art. 4º - As atividades de ensino(monitoria), pesquisa e Iniciação Científica 

sujeitam-se aos seguintes tipos. 

Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica vinculados 

ao Centro de Pesquisa e Extensão da Univel. 

Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 

Extensão da Univel. 

Participação em eventos de iniciação científica relacionados aos projetos 

desenvolvidos pelo aluno. 

Atuação como monitor(a) de disciplinas em programas de monitoria ofertados 

pelo Centro Universitário Univel, definidos por edital, através das coordenações 

de curso. 

 

 

Art. 5º Eventos acadêmicos são atividades culturais e técnico-científicos que 

objetivam difundir o conhecimento e discutir temas emergentes nas diferentes 



 

 

219 

 

áreas do conhecimento e ainda a divulgação de obras e acervos técnicos e 

artísticos. 

Estão contidas neste item a participação em colóquios, painéis, jornadas, 

mostras, feiras, exposições e salões.  

A participação dos discentes podem se dar em três modalidades:  I – ouvintes; 

II – ministrante ou apresentador e/ou III – organizador. 

 

Art. 6º - São consideradas atividades complementares as produções de cunho 

bibliográfico, técnico e artístico-cultural.  

A produção de cunho bibliográfico constitui-se na publicação de textos em 

anais, boletins, jornais e outros meios de divulgação.  

A produção de cunho técnico ou artístico-cultural refere-se à participação em 

exposições, confecção de maquetes, criação ou apresentação literária, 

musical, teatral e outras.  

 

Art. 7º Serão validadas como Atividades Complementares os concursos 

acadêmicos ou culturais em áreas relacionadas ao curso do discente. Podem 

ser esses concursos em âmbito interno, local, regional, nacional e 

internacional.  

 

Art. 8º O Voluntariado compreende as seguintes atividades 

Participação em atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito 

de prestação de serviços junto a sociedade, não necessariamente relacionadas 

à formação profissional, podendo estar vinculados ou não a outros projetos da 

instituição.  

Serviços prestados em instâncias governamentais, como participação em 

processos eleitorais por determinação judicial. 

Participação em atividades de Responsabilidade Socioambiental. 

 

Art. 9º A categoria de Disciplinas não previstas no currículo pleno englobam 

Disciplinas cursadas pelo(a) acadêmico(a) que não estão sendo utilizadas 

como dispensa ou aproveitamento na grade curricular do mesmo, em razão de 

transferências internas ou externas. 
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Capítulo III 

Da validação e integralização das horas 

 

Art. 10º O(A) acadêmico(a) deverá computar horas em pelo menos três (03) 

categorias distintas obrigatoriamente.  

 

Art. 11º O(A) acadêmico(a) deverá comprovar, durante o seu curso de 

graduação, um mínimo de 4% (quatro por cento) do total da carga horária 

mínima do curso e no máximo 200 (duzentas) horas em atividades 

complementares ou atendendo às orientações das Diretrizes Curriculares do 

Curso; 

 

Art. 12º O reconhecimento de uma atividade complementar da modalidade 

participação em concursos acadêmicos ou culturais levará em conta a 

abrangência do concurso, o nível de participação e o resultado ou premiação.  

 

Art. 13º O(A) acadêmico(a) que não cumprir as horas de atividades 

complementares no decorrer do curso não terá direito à participar da colação 

de grau, mesmo tendo obtido aprovação em todas as disciplinas da matriz 

curricular; 

 

Art. 14º As atividades complementares deverão estar de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso; 

 

Art. 15º O(A) acadêmico(a) é responsável por reunir os comprovantes das 

atividades realizadas durante a graduação, tais como declarações e 

certificados, devendo apresentar o original e uma cópia à Coordenação de 

Curso, que manterá em arquivo apenas a cópia. Portanto, a guarda do 

documento original é de responsabilidade do(a) acadêmico(a). 

 

Art 16º Serão desconsiderados os certificados e/ou relatórios apresentados se 

for constatada qualquer irregularidade, estando sujeito o(a) aluno(a) que o 

apresentou à punição na forma do regimento da IES. 
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Art 17º Serão desconsiderados certificados e/ou declarações de atividades 

realizadas antes da data de ingresso do(a) acadêmico(a) no curso. 

 

Art. 18º - A validação da carga horária cumprida pelo (a) acadêmico(a) nas 

Atividades Complementares atenderá os seguintes critérios:  

I - As atividades apresentadas serão aproveitadas integralmente, desde que 

não ultrapasse o limite de 20% da carga horaria total de atividades 

complementares do curso por certificado/declaração. 

II – Atividades realizadas em apenas uma instituição não pode exceder a 35% 

do total de atividades complementares do curso, exceto as realizadas no 

Centro Universitário Univel. 

 

Parágrafo Único – Em caso de dúvidas sobre a validade de determinada 

atividade complementar, recomenda-se consultar antecipadamente a 

Coordenação do Curso. 

 

Art. 19º - Caberá à Coordenação do Curso: 

Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 

Controlar o lançamento das atividades cumpridas no sistema acadêmico.  

Remeter à Secretaria o relatório final das Atividades Complementares 

realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária computada, para fins de 

registro no histórico escolar correspondente. 

Solicitar, se entender necessário, informações adicionais sobre a atividade 

desenvolvida para efeito de sua validação.  

 

Parágrafo Único – Caberá a coordenação do curso, tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo 

máximo para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo 

formando. 

 

Art. 20º - São obrigações do(a) acadêmico(a):  

I - cumprir a carga horária total das atividades complementares, nas 

modalidades e condições previstas neste Regulamento;  
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II - requerer o registro formal das atividades desenvolvidas ao longo do curso 

perante a Coordenação de Atividades Complementares, por protocolo, 

conforme as datas estabelecidas em edital, mediante a apresentação do 

certificado original ou instrumento equivalente de aferição de frequência, e 

entrega de uma cópia do mesmo;  

III - retirar os certificados de eventos organizados pelo Centro Universitário 

Univel, em data posterior a entrada em vigor deste regulamento.  

IV - entregar relatório final das atividades desenvolvidas, quando for exigência 

da modalidade em questão;  

V - conferir os editais de divulgação dos prazos para retirada de certificados, 

protocolo de Atividades Complementares e resultados dos requerimentos feitos 

à Coordenação. 

 

Art. 21º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Cascavel, 25 de Setembro de 2017. 

 

 

_______________________________ 

Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 

 

 


