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O CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, resultado do diálogo coletivo de docentes, pertencentes ou não, ao Núcleo
Docente Estruturante (NDE), além da Coordenação de Curso, tem como objetivo geral
formar cirurgiões-dentistas cidadãos, dotados de conhecimentos requeridos para o
exercício das competências e habilidades gerais da Odontologia, com uma visão ampla
do processo saúde/doença, com competências técnica-científica, política, social,
educativa, administrativa, investigativa, ecológica, cultural e ética para o exercício da
odontologia, no contexto do Sistema Único de Saúde.
As Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia (Parecer CNE/CES n°.
1.300/01; Resolução CNE/CES n°. 3/2002) definem os princípios, fundamentos,
condições e procedimentos da formação de Cirurgiões Dentistas, estabelecidas pela
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em
âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos
dos Cursos de Graduação em Odontologia das Instituições do Sistema de Ensino
Superior. Além disso, institui o perfil do formando egresso/profissional, as competências
e habilidades gerais e específicas para dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício da Odontologia, conteúdos essenciais para o Curso de
Graduação em Odontologia.
O projeto em questão visou a atender ao que nele se preconiza como fundamentos
da educação contemporânea, baseada em competências e habilidades, teoria e prática,
como um processo de formação de pessoas capacitadas para analisar e articular
conceitos e argumentos, para interpretar e valorizar fenômenos, tudo isso aliado a uma
postura reflexiva e visão crítica que fomenta o trabalho em equipe, através de uma
aprendizagem dinâmica capaz de formar sujeitos autônomos e cidadãos, comprometidos
com o desenvolvimento sócio regional, que vão além da mera reprodução de
conhecimentos e práticas, mas capazes de atuar local e globalmente, comprometidos
com os preceitos éticos e morais, desenvolvendo sob a dimensão epistemológica, uma
filosofia preventiva com conceito amplo do binômio saúde-doença como processo social,
com o conceito amplo de prevenção como forma de resgatar a dignidade humana, e com
o conceito ampliado de cura, no sentido de que cada indivíduo aumente a autonomia
sobre o próprio corpo, a fim de que possa interiorizar condutas preventivas, prezando
sempre pela qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas no processo,
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necessidades e aspirações exigidas dos profissionais deste século diante da realidade
que o circunda.
Assim, sistematicamente, a partir de agosto de 2013, quando fora constituída a
Comissão Elaboradora do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial, até o presente momento, docentes e membros do Núcleo Docente
Estruturante, com maturidade e vivência acadêmicas e, sobretudo, frente às novas
demandas de uma sociedade em constante mutação, estiveram debruçados para
discutirem e definirem acerca do desenho e identidade do curso, orientados pelas
normativas legais que norteiam os cursos de graduação, a área em questão e pelo que
tange à carga horária mínima, perfil profissional de conclusão, infraestrutura mínima
requerida, período de integralização e carga horária destinada às atividades
complementares.
Aspectos como a atualização das ementas nas disciplinas e a análise
pormenorizada entre as diversas componentes curriculares do mesmo período/semestre e
entre períodos/semestres diferentes foram extensivamente discutidos considerando a
concepção de ensino e aprendizagem planejada, que representavam a materialização de
um perfil calcado em habilidades e competências, a partir de experiências acadêmicas,
sociais e evidentemente pedagógicas.
O contexto de atualização do projeto foi rico e dinâmico e propiciou aos
participantes experiências inovadoras quando comparadas aos sistemas e métodos
tradicionais de revisão de PPCs visto que os envolvidos puderam desenvolver, na prática,
conceitos estudados nas formações docentes proporcionadas pelo Núcleo de Apoio ao
Docente e Discente (NADD) sobre os temas como: Construção de um percurso avaliativo
de competências; Competências e Habilidades no contexto educacional; Avaliação da
Aprendizagem e outros.
Aliadas ao processo de melhoria do Projeto Pedagógico ao longo do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, as reflexões consideraram também
as especificidades da área de atuação do Curso, o contexto regional e, sobretudo, a
consonância

com

documentos

norteadores

institucionais

como

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Pedagógico Institucional (PPI) e o Regimento
da FAMAZ.
O processo de atualização coletiva deste PPC repousou em três dimensões: a
dimensão conceitual, que forneceu os fundamentos e os conceitos-chave que configuram
o paradigma orientador que subsidiam o PPC; a dimensão normativa que proveu os
referenciais que fundamentam o PPC e a dimensão estrutural que proporcionou os
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elementos constitutivos do PPC.
Desta forma, o PPC que ora se apresenta, fruto da reflexão e comprometimento
docente, possui estrutura curricular consistente e eficaz para com as demandas
acadêmicas e sociais e demandará esforços, planejamento, dedicação e monitoramento
constante para sua sustentabilidade e plena consolidação.
Certamente a equipe desenvolvedora deste PPC acredita que este documento
não se encerra no conteúdo destas páginas e que, muito além de um documento, é a
indicação clara do caminho a ser trilhado pelo coletivo do curso, o que, necessitará, ao
longo de sua manutenção, uma constante reavaliação e reestruturação visando o
atendimento pleno das demandas de formação do bacharel em Odontologia, modalidade
presencial.
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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
1.2 CONTEXTO EDUCACIONAL

Os processos de reorganização da atenção em saúde no Brasil vêm exigindo dos
profissionais um novo perfil, novas habilidades e competências para atuar na diversidade
de demandas e realidades do território e na integração com a comunidade, considerando
concepções e práticas de saúde que incluem: trabalho em equipe, interdisciplinaridade,
compartilhamento de saberes, capacidade de planejar, organizar e desenvolver ações
direcionadas às necessidades da população.
A implantação das equipes de Saúde Bucal na atenção básica, como eixo
estruturante das ações de saúde bucal na Rede de Atenção à Saúde (RAS) no município,
é fundamental para a consolidação e o aprimoramento do SUS. Possibilitam a
coordenação do cuidado e a ampliação do acesso dos usuários às ações de saúde bucal.
Essa subdimensão objetiva avaliar alguns elementos da implementação das equipes de
Saúde Bucal na atenção básica no sistema municipal de saúde.
Na odontologia, o perfil dos profissionais da equipe de Saúde Bucal deve estar
vinculado a características pessoais, aos seus processos de formação e qualificação,
bem como às suas experiências, vivências e práticas. Segundo Brasil (2012), ―essa
organização do processo de trabalho da equipe de Saúde Bucal na atenção básica
consiste na estruturação dos processos de trabalho da equipe que realiza o cuidado‖.
Essa atenção envolve: adscrição do território; diagnóstico situacional do território;
ações no território; além de ações de prevenção e promoção; acolhimento resolutivo em
tempo integral; atendimento a urgências odontológicas; atenção orientada pela lógica
das necessidades de saúde bucal da população; planejamento das ações; serviços com
rotinas estabelecidas em cronogramas, fluxogramas e protocolos clínicos; linhas de
cuidado com definição, monitoramento e regulação de fluxos, solicitações e
compromissos com outros pontos de atenção com vistas a coordenar os cuidados na
rede de atenção; práticas sistemáticas de monitoramento e análise dos resultados
alcançados pela equipe e avaliação da situação de saúde bucal do território.
Esse perfil pode ser aperfeiçoado com a implementação de estratégias de
educação permanente, entre outras ações que valorizam o profissional. Segundo o
Programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde (MS):
A Equipe de Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família representa a
possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para
a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal
no âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa
a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários
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e que participe da gestão dos serviços para dar resposta às demandas da
população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e
recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante
o estabelecimento de vínculo territorial.

Neste contexto, o CD deve coordenar e participar de ações coletivas voltadas à
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais, acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
Estas ações demonstram que é notória a melhoria, pelo menos no que se refere
ao atendimento primário em saúde, com a implementação dos programas que têm como
princípio a universalização e equidade do acesso aos serviços previstos na Constituição
Federal de 1988.
O Estratégia Saúde da Família (ESF), portanto, tem tido a capacidade de
minimizar algumas disparidades regionais e entre grupos sociais em relação ao acesso à
saúde. Mas, assim mesmo, persistem entraves que ora impossibilitam, ora encarecem
um atendimento de melhor qualidade para a população.
No documento intitulado Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, do
Ministério da Saúde (MS), revela que:
A assistência odontológica pública no Brasil tem-se
restringido quase que completamente aos serviços
básicos — ainda assim, com grande demanda
reprimida. Os dados mais recentes indicam que, no
âmbito
do
SUS,
os
serviços
odontológicos
especializados correspondem a não mais do que 3,5%
do total de procedimentos clínicos odontológicos. É
evidente a baixa capacidade de oferta dos serviços de
atenção secundária e terciária comprometendo, em
consequência, o estabelecimento de adequados
sistemas de referência e contra-referência em saúde
bucal na quase totalidade dos sistemas loco-regionais
de saúde. A expansão da rede assistencial de atenção
secundária e terciária não acompanhou, no setor
odontológico, o crescimento da oferta de serviços de
atenção básica. (BRASIL, 2004).

Esta realidade da saúde bucal no Brasil e a expansão do conceito de atenção
básica preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e o consequente aumento da
oferta de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, urgentemente,
investimentos que propiciem aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário de
atenção bucal, bem como ampliar e modernizar a formação acadêmica em Odontologia.
Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços
odontológicos especializados, o Ministério da Saúde (MS) contribuirá para a implantação
e/ou melhoria de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Segundo o MS, os
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CEO serão unidades de referência para as equipes de Saúde Bucal da atenção básica e
sempre integradas ao processo de planejamento loco regional, visando a ofertar, de
acordo com a realidade epidemiológica de cada região e município, procedimentos
clínicos odontológicos complementares aos realizados na atenção básica. Entre esses
procedimentos aparecem tratamentos periodontais avançados, endodontias, dentística
de maior complexidade, e procedimentos cirúrgicos compatíveis com esse nível de
atenção.
Outro aspecto a considerar, é que o mundo tem assistido, nas últimas décadas, a
uma verdadeira revolução na área da saúde, especialmente na odontologia. Hoje,
conhecemos o genoma humano na sua integralidade, e podemos detectar as causas
genéticas de diversas doenças humanas. Mais do que isso, e extraordinariamente, somos
capazes de realizar clonagem de seres vivos. Estes avanços nos proporcionaram novos
campos de atuação na área da saúde humana, e demandam profissionais efetivamente
qualificados sob o ponto de vista técnico e ético.
Neste contexto, o Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
foi concebido à luz da legislação dos Ministérios da Educação e da Saúde, dispondo-se
a atender à modernidade na formação em nível de graduação e aos anseios da
sociedade brasileira.
O Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da FAMAZ reflete as expectativas
educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI, bem como as
necessidades de saúde bucal do Pará. A proposta de consolidação deste curso tem
como base os seguintes argumentos e considerações:


A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na
educação superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de
matriculados na educação superior, apresentadas nos Censos da Educação
Básica e da Educação Superior, elaborados pelo INEP/MEC e publicados, na
íntegra, no site desse Instituto;



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



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



A Secretaria do Estado de Saúde do Pará declara a necessidade premente de
profissionais de saúde para a manutenção e ampliação das ações de saúde nos
diversos níveis de atenção, especialmente com formação em Odontologia para o
desenvolvimento dos programas de saúde bucal;



A ampliação da participação da área de conhecimento odontológico na vida
acadêmica da região Norte, participando dos debates científicos e tecnológicos e
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das atividades de pesquisa e de extensão;


Este PPC está articulado com órgãos e unidades de saúde, com a demanda por
profissionais de saúde bucal, com os ESF e demais programas de saúde
municipais, estaduais e regionais, o que possibilitará a inserção profissional dos
egressos do curso de Odontologia;



A qualidade dos cursos de graduação ofertados pela FAMAZ, na área da saúde:
Odontologia, Medicina, Enfermagem, Educação Física, Psicologia, Biomedicina;



O Curso de Graduação em Odontologia, como os outros cursos da área da saúde
do FAMAZ, estará embasado e integrado ao sistema único local e regional de
saúde (SUS);



Número de vagas solicitado está de acordo com a dimensão e qualificação dos
docentes e técnico-administrativos, com a proposta pedagógica do referido curso
e com as instalações da FAMAZ;



A FAMAZ conta com as instalações necessárias e qualificadas para os dois
primeiros anos do curso de graduação em Odontologia, incluindo laboratórios e
biblioteca, bem como pode comprovar a disponibilidade de unidades de saúde,
públicas e privadas, conveniadas com a FAMAZ. Estas unidades de saúde
estão situadas na mesma Unidade Federativa onde será oferecido o referido
curso;



A necessidade de formação de recursos humanos na área de Odontologia que
leve em conta o contexto socioeconômico, cultural e político do Pará, da região
Norte e do país e a situação epidemiológica da população, promovendo
aprendizagem, efetivamente significativa para a transformação do sistema de
saúde loco regional e brasileiro;



A perspectiva de fixação do Cirurgião-dentista, graduado na FAMAZ, à região
educacional, ampliando a concentração de profissionais e serviços, possibilitando
o preenchimento dos postos interiorizados de trabalho em saúde;



A possibilidade de consolidar e ampliar as atividades da FAMAZ, no que se refere
à função social de seu desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão,
como também no atendimento às necessidades sociais de sua área de influência
para a promoção da saúde, por meio do desenvolvimento dos programas de
extensão, com as populações carentes do entorno de Belém;



A interação do Curso de Odontologia com os demais cursos da área da Saúde
oferecidos pelo FAMAZ e estruturados para o atendimento das necessidades
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sociais da área de influência desta IES nos diversos campos do saber, ligados
estreitamente à comunidade maior e circundante, para a promoção da saúde,
especialmente;


O Curso de Graduação em Odontologia da FAMAZ contará com núcleo docente
estruturante

(NDE), composto

por

docentes

com

dedicação

ao

curso,

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

do projeto pedagógico e o

desenvolvimento do curso;


Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais
de Odontologia (Parecer CNE/CES n°. 1.300/01; Resolução CNE/CES n°.
3/2002), está em consonância com a realidade do sistema de saúde do país e
baseado na multidisciplinaridade, permitindo a integração e a complementação
entre os diversos conteúdos; contempla a formação humanística, ética, técnica e
científica dos discentes; garante que o ensino-aprendizagem será conduzido
prioritariamente em atividades práticas e demonstra adequação dos conteúdos
teórico e prático à proposta global, com integração entre conhecimentos,
habilidades e atitudes concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e
extensão;



O Projeto pedagógico do curso de graduação em Odontologia assegura que o
processo de ensino-aprendizagem ocorrerá principalmente em unidades de saúde
e odontológicas, comprovando que nas atividades práticas os discentes serão
sempre supervisionados por membros do corpo docente;



Este PPC possibilita, também, a inserção do corpo discente em atividades de
monitoria, extensão e de iniciação científica. Garante, também, o desenvolvimento
de estágios curriculares, sob supervisão docente. Este estágio deverá ser
desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do
processo de formação. A

carga

horária

mínima do estágio

curricular

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de Graduação
em Odontologia;


A instituição conta com núcleo para apoio psicopedagógico aos discentes e
desenvolve todo o processo de autoavaliação periódica, conforme preconizado
pela Lei Nº. 10.861/2004, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES;



Necessidade social que justifica a criação do curso de Graduação em Odontologia
- Bacharelado, buscando a formação de profissionais capacitados e atualizados,
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com vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de saúde e,
consequentemente, de vida da população.
Face ao exposto, ressaltamos

que a formação de cirurgiões-dentistas

representará uma das ações estratégicas na melhoria da qualidade da assistência
prestada à população, considerando a necessidade e a relevância social do curso de
graduação em Odontologia, a exemplo dos cursos da área da saúde (graduação e pósgraduação) já oferecidos pela FAMAZ.
Assim, a FAMAZ avança no sentido da sua vocação institucional que é formar
profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o
trabalho em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.
A FAMAZ atende a região Norte do Pará, particularmente o município de Belém e
a região metropolitana, que abrange os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba,
Santa Barbara, Santa Isabel, Benevides e Castanhal, os quais representam o maior
índice populacional metropolitano da região Norte, com estimativa do IBGE, para o ano
de 2014, de 2.422.481 habitantes.
Na região há 7 (sete) cursos de Odontologia com 915 (novecentos e quinze)
vagas autorizadas. Este projeto pedagógico considera a população do ensino médio
regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação superior, a demanda pelo curso,
a taxa bruta e a líquida de matriculados na educação superior, as metas do PNE e as
pirâmides populacionais de Belém.
Apesar do número de instituições de ensino superior que ofertam o Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, na Região Metropolitana de Belém,
ainda há grande demanda a ser suprida por profissionais cirurgiões-dentistas, visto que a
região possui dimensões continentais, comparadas a outras regiões do Brasil e é carente
de mão de obra especializada, principalmente nas áreas mais remotas e distantes da
região metropolitana.
Neste sentido, novos desafios representados por avanços tecnológicos, elevados
custos dos serviços de saúde, perspectivas de aumento das doenças e surgimento de
outras, requerem um número cada vez maior de profissionais preparados para assegurar
a qualidade da assistência a que a sociedade brasileira tem direito, em meio a um vasto
campo de atuação para o profissional de saúde se descortina no século XXI.
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1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino
Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores da FAMAZ, a
política institucional desta Faculdade encontra-se de acordo com o estabelecido no
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
e no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que se tem a filosofia básica de que o discente
se constitui o centro do processo da relação institucional ensino/aprendizagem.
Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação
profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber
e contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa/iniciação
científica e extensão. Mas também, consentaneamente com a Resolução CNE/CES 3,
de 19 de Fevereiro de 2002 referente as suas Diretrizes Curriculares Nacionais, o Curso
de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ contempla
conteúdos e atividades que atendem as dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras,
nas seguintes áreas ou eixos:
I. Promoção e proteção da saúde: conhecimentos e atitudes correspondentes à
ética profissional, compromisso com a sociedade, cultura, análise crítica de
contextos, tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das
populações, da gestão setorial e do controle social em saúde, estruturados a partir
da problematização do processo

de trabalho

em atividades extramuros

desenvolvidas por meio de convênios com instituições da região.
II. Pré-clínico: conhecimentos e atitudes correspondentes a capacitação técnicocientífica e desenvolvimento de práticas pré-clínicas da odontologia, por meio do
treinamento de habilidades, identificação e manuseio de equipamentos necessários
ao atendimento odontológico, como pré-requesito para atender a integração dos
componentes curriculares do eixo de recuperação da saúde.
III. Recuperação da saúde: conhecimentos e atitudes correspondentes a capacitação
técnico-científica clínica para atender os diferentes níveis de atenção à saúde da
população, integração dos conhecimentos dos eixos, interdisciplinaridade e
integralidade de ações.
Com isso se verifica que as políticas de ensino estão voltadas para os eixos que
se preocupam com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de ensino,
pesquisa/iniciação científica e extensão, bem como de instrumentos virtuais de
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aproximação professor/discente, por meio do qual são disponibilizados planos de cursos,
material de apoio ao discente, exercícios, atividades extraclasse, dentre outros.
Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às
práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos
programas de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem
metodológica e pedagógica são objeto de atenção permanente.
Diante deste prisma, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um
profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir
realidades em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que
se pretende esboçar na construção plena dos cursos da IES.
As políticas, em destaque, são traduzidas por diversas ações e atividades, dentre
os quais:


Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do discente

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


Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, incentivando

avaliações instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão;


Apoio ao Docente, realizando cursos de capacitação, que contemplem uso de novas

tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior responsabilidade pelo
aprendizado e não somente pelo ensino;


Apoio ao Discente, com a finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem em

todas as disciplinas e atividades curriculares;


Ampliação dos Espaços para as Práticas, com vistas a diversificar os ambientes

apropriados para desenvolvimento de atividades práticas, em condições similares de
trabalho profissional;


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

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade;


Programa de Iniciação Científica (PROIC), com o objetivo de inserir o discente na

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


Programa de Monitoria de ensino (PROME), que, a cada semestre e ano, publicam

editais e selecionam discentes para atuar em monitoria de ensino concedendo-lhes bolsa
para que estes atuem como monitores, trabalhando com o(a) professor(a) na condução
da disciplina.


Programa de Extensão (PROEX), com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular,

estimulando o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os
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nacionais e regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, na promoção à extensão aberta à
participação da população, com o intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

1.2.1.1 Ensino de Graduação
As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis
da pesquisa/iniciação científica e da extensão e objetivam a integração da vida
acadêmica com a realidade social, de forma participativa e mútua.
Ciente de suas responsabilidades sociais, a FAMAZ tem se orientado no
oferecimento de cursos de graduação que compreendem um conjunto de atividades
pedagógicas sistematizadas com o objetivo de formar profissionais, conforme perfil
definido pelas diretrizes curriculares nacionais e pelos contextos social, econômico e de
trabalho.
A organização curricular e didática, conforme legislação especifica, potencializam
a formação e o aperfeiçoamento contínuo do discente como pessoa, profissional e
cidadão, em harmonia com a missão da FAMAZ, com os objetivos e a função social dos
cursos.
O

Curso

de

Bacharelado

em

Odontologia,

modalidade

presencial,

particularmente, possibilita a formação profissional do discente, atendendo, dentre
outras, as seguintes competências previstas nas respectivas Diretrizes Curriculares:
- Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem
estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo;
- Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado
na capacidade de tomar decisões visando ao uso apropriado, eficácia e custo
efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos
e de práticas;
- Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral;
- Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão
estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da
comunidade.
- Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar
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iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos
recursos físicos e materiais e de informação;
- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.
Assim, as reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos
cursos procuram sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no
Projeto Pedagógico Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, no
caso da Odontologia, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação
em Odontologia, modalidade presencial.
Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses
coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa/iniciação científica e
extensão, o entendimento do processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e
interativo, o respeito às individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da
figura do professor como basilar na aplicação das novas tecnologias.
O

Projeto

Pedagógico

Institucional

valoriza

a

interdisciplinaridade

e

a

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de
incentivar a formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação
permanente capaz de superar dicotomias entre ensino e pesquisa.

1.2.1.2 Ensino de Pós-Graduação
Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação
profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao
discente ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do
desenvolvimento de projetos de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer,
de forma mais qualificada, uma determinada atividade profissional.
No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos
programas de pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a
análise e a solução de problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua
área de atuação e ter habilidade para a formação de novos recursos humanos.
As atividades de pós-graduação são desenvolvidas em um segundo eixo dentro do
qual a IES deverá afirmar-se em qualidade de ensino e compromisso científico,
observados os seguintes balizamentos:
I. Consolidação da pós-graduação Lato sensu, como instrumento de formação e de
qualificação de recursos humanos para a constituição de quadros especializados, seja
para a docência, seja para a gestão de empreendimentos econômicos, científicos e
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culturais;
II. Incremento progressivo da pós-graduação Stricto sensu, como instrumento de
viabilização de atividades de pesquisa mediante a abertura gradual de novos cursos de
mestrado alinhados às vocações da FAMAZ;
III. Articulação entre a expansão das atividades de ensino, pesquisa, extensão e pósgraduação e a implantação de programas de iniciação científica e de monitoria para os
discentes dos cursos de graduação;
VI. Criação e manutenção de núcleos interdisciplinares de estudos e pesquisas, com
infraestrutura

própria

de

pesquisadores

e

de

aparelhamento

técnico-científico

correspondente.
A integração entre a Graduação e a Pós-Graduação objetiva capacitar,
metodologicamente, os discentes para o processo de iniciação científica e para o exercício
profissional. Neste sentido, a Pós-Graduação articula-se com a Graduação por meio de
estreita vinculação e interlocução com as coordenações didático-pedagógicas.
A Política para a Pós-Graduação deve obedecer, dentre outras, as seguintes
diretrizes:
I. Desenvolvimento do conhecimento científico, com profundo relacionamento com o
exercício profissional;
II. Busca da excelência e aproximação da FAMAZ com a comunidade, na oferta de cursos
de especialização ou aperfeiçoamento, nos projetos e estudos que identifiquem
necessidades regionais, sempre respeitando os princípios da ciência e dos avanços
tecnológicos;
III. Valorização da formação acadêmica dos docentes, entendendo-os como agentes na
consolidação da pesquisa, enquanto fator de qualidade e diferencial das instituições de
educação superior.
Neste sentido, a FAMAZ tem como compromisso institucional oferecer Cursos de
Pós-Graduação lato sensu nas áreas de Educação Superior, visando a contribuir com as
interfaces das políticas institucionais de ensino e pesquisa, assim como na formação
continuada dos egressos, bem como possibilitar a integração desses dois níveis
educacionais – Graduação e Pós-graduação.
Seguindo o protocolo de trabalho da graduação, o Colegiado do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, aprovará as propostas dos cursos
de especialização a serem implantados pela FAMAZ e os docentes do NDE de
Odontologia elaborarão os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Especialização com a
colaboração de especialistas. A previsão é iniciar os Cursos de Especialização após à
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implantação da primeira turma do Curso de Graduação em Odontologia.

1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa/Iniciação Científica
A política institucional que orienta a pesquisa/iniciação científica na FAMAZ,
aplicada no Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, e nos
demais cursos da IES, encontra-se em consonância com o preconizado no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).
Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação
científica têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de
ampliar e renovar o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos.
A pesquisa/ iniciação científica e a produção científica na FAMAZ buscam a
ampliação da produção do saber e a veiculação dos conhecimentos a serviço da
comunidade, como forma de assegurar a análise, a compreensão e a intervenção na
realidade, voltadas para uma formação profissional conectada com os problemas que
emergem desta realidade e as demandas do progresso científico e tecnológico. Essas
atividades estão comprometidas com a melhoria qualitativa do ensino implantado nas
diferentes áreas do saber.
A política de pesquisa/ iniciação científica implantada no Curso de Bacharelado
em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ se assenta na percepção de que a
investigação científica não é somente instrumento de fortalecimento do ensino, mas
também, e, sobretudo, é um meio de renovação do conhecimento.
A FAMAZ reconhece no desenvolvimento da pesquisa/iniciação científica um
valioso instrumental pedagógico. A participação em projetos de pesquisa/ iniciação
científica tem importante papel na formação do discente, no despertar e aprimorar de
qualidades que se refletem no preparo de um profissional adaptável e com suficiente
autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades
emergentes.
A realização das atividades de pesquisa/iniciação científica no Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, é incentivada por meio de diversos
mecanismos institucionais.
A FAMAZ oferece subsídios para viabilizar a execução dos projetos de
pesquisa/iniciação científica apresentados pelos docentes, favorecendo desde a
disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa até o seu apoio
financeiro.
Para o corpo discente, a FAMAZ oferece bolsas de pesquisainiciação científica.
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Considerando que a oferta de bolsas não alcança a todos os discentes inscritos, a
FAMAZ incita a participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de divulgação
dos trabalhos realizados: publicação e apresentação em eventos científicos.
A pesquisa e a iniciação científica são desenvolvidas no âmbito do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, ao qual estão vinculados os
professores, ficando sob a coordenação imediata do responsável pela execução e sob a
supervisão do gestor do órgão responsável pelo acompanhamento das ações.
Os objetivos iniciais das linhas de pesquisa do Curso de Odontologia da FAMAZ
foram definidos com base no alcance de competências e habilidades gerais propostas
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia (Parecer CNE/CES n°. 1.300/01;
Resolução CNE/CES n°. 3/2002):


Constituir-se em um grupo multiprofissional ligado à atenção à saúde nas
diferentes etapas do desenvolvimento humano;



Contribuir para sistemas formadores de recursos humanos, permitindo a educação
permanente do corpo docente e discente da FAMAZ;



Treinar e desenvolver habilidades e competências para docentes e discentes
frente ao desenvolvimento de pesquisas que envolvam as temáticas relacionadas
a educação e saúde;



Estimular a reflexão ética na prática de saúde considerando os três pilares:
assistência, ensino e pesquisa;



Desenvolver estudos e pesquisas acerca da qualidade de vida de cuidadores;
Com a definição dessas linhas de pesquisa, objetiva-se despertar no acadêmico o

interesse para a prática investigativa, fomentando a formação de novos pesquisadores e,
com isso, a proposição de ações transformadoras da realidade social, para a melhoria
da qualidade de vida individual e coletiva.

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão
A FAMAZ reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio
da extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos
conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a
captação das demandas e necessidades da sociedade permite orientar a produção e o
desenvolvimento de novos conhecimentos. Esse processo estabelece relação dinâmica
entre a Instituição e seu contexto social.
Os serviços de extensão desenvolvidos pelos cursos de graduação ofertados pela
FAMAZ devem atender às seguintes características:
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I. Atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições públicas e
particulares,

levando

em

consideração

as

características

locais

e

regionais,

especialmente, Belém e sua Região Metropolitana;
II. Participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica;
III. Estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional e da
integração latino-americana;
IV. Promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas;
V. Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico;
VI. Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho;
VII. Estímulo à criação literária, artística e científica e à especulação filosófica;
VIII. Cursos abertos às comunidade social e acadêmica;
IX. Articulação e integração com os projetos de pesquisa e os cursos e programas de
graduação e pós-graduação;
X. Envolvimento dos discentes em atividade assistenciais, na sua área de estudos, sob a
supervisão ou coordenação docente.
No Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, a prática da
Extensão segue as diretrizes descritas no PDI e consiste em atividade desenvolvida e
articulada em cinco eixos, distintos e complementares, com os quais formalizam a
conjunção entre o ensino e a pesquisa/ iniciação científica:
I. Primeiro eixo: compreende os eventos culturais, técnicos e científicos, com destaque
para os grandes seminários anualmente realizados, com a presença de cientistas,
juristas, políticos, escritores e professores, nacionais e internacionais. Incluem-se aqui
também os eventos da FAMAZ que visam ao aperfeiçoamento dos corpos docente,
discente e técnico-administrativo, voltados também para a comunidade em geral, como
os ciclos de debates, conferências, palestras, concertos, encontros, exposições, fóruns,
oficinas e simpósios, dentre outros;
II. Segundo eixo: formado pelos cursos de extensão, de caráter teórico ou prático, de
curta, média ou longa duração, nas categorias de iniciação, de atualização, de
qualificação/capacitação e de aperfeiçoamento/aprofundamento. Com a oferta destes
cursos, pretende-se suprir as necessidades da demanda acadêmica interna (docente,
discente e técnico- administrativo) e também da comunidade externa, notadamente a
formada pelos egressos da FAMAZ e demais profissionais do mercado;
III. Terceiro eixo: compreende os projetos de atendimento à comunidade, como aqueles
desenvolvidos pelos cursos de graduação.
IV. Quarto eixo: envolve os serviços de assessoria e consultoria, possíveis de serem
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identificados através da referência laboratorial dos cursos, dentro de uma visão
multidisciplinar, da qual são englobados as empresas juniores, os laboratórios de
informática, o Biotério, dentre outros.
V. Quinto eixo: compreende as publicações de interesse acadêmico e cultural, além dos
projetos de revistas eletrônicas e outras publicações específicas de cada área.

1.2.4 Monitoria
A monitoria no Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
tem como objetivo propiciar formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao discente,
incentivar o interesse pela dedicação à docência e à pesquisa bem como ampliar a
participação destes nas atividades da Faculdade Metropolitana da Amazônia.
Existem duas modalidades de monitoria trabalhadas no âmbito do curso de
graduação em questão: Monitoria não-remunerada (Voluntária) e Monitoria remunerada
por bolsa, na qual cabe frisar que esta não gera qualquer tipo de vínculo empregatício
entre o discente e a FAMAZ, devendo o discente assinar um Termo de Compromisso.
A seleção dos monitores é regida por Edital e acompanhada pelo coordenador do
curso acompanhado pelo setor responsável pela monitoria, pelo coordenador do curso e
pelo professor da disciplina após ser aprovado em todos os critérios utilizados na
seleção, com base nos Planos de Atividades e na Lista de Oferta do semestre letivo.
O monitor selecionado participa, juntamente com o professor, de tarefas
condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência: no planejamento das
atividades, na preparação de aulas, no processo de avaliação e orientação dos
discentes, na realização de trabalhos práticos e experimentais. As atividades do monitor
obedecem à programação elaborada pelo professor responsável sempre sob sua
supervisão e são submetidas à aprovação do professor responsável pelas atividades de
monitoria e pela Coordenação do Curso.
O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere
nos horários das disciplinas nas quais o discente está matriculado ou em outras
atividades necessárias à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa
60 horas mensais.
A frequência mensal do monitor é encaminhada pelo discente ao setor
responsável pela monitoria, sob anuência do professor responsável da disciplina sendo
registrado em seu formulário apropriado, segundo calendário relativo ao período, sendo
em seguida encaminhada à coordenação do Curso.
Ao final do semestre letivo, tanto monitor quanto professor, entregam ao setor
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responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e
negativos da monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de
Monitoria que é encaminhado à coordenação do curso.
1.2.5 Parcerias institucionais
A FAMAZ mantém parcerias com entidades e instituições públicas, privadas,
nacionais e internacionais, buscando o pleno desenvolvimento das atividades práticas e
do estágio curricular supervisionado, a operacionalização de programas e projetos
voltados à produção do conhecimento científico e tecnológico e associações de classe,
vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica, pedagógica e a ampliação e
a diversidade dos cenários de aprendizagem para os discentes do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial.

1.3 OBJETIVOS DO CURSO
Os objetivos do curso de graduação em questão - conhecimentos, atitudes, valores
- presentes na caracterização do perfil do sujeito a ser formado, envolvendo dimensões
cognitivas, afetivas, psicomotoras, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de
Odontologia (Parecer CNE/CES n°. 1.300/01; Resolução CNE/CES n°. 3/2002).
Amparadas nessas considerações o Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial da FAMAZ exibe como objetivos gerais:
I. Contribuir para a melhoria da saúde bucal da população e para a formação de agentes
responsáveis pela promoção de mudanças no processo saúde-doença, mediante ações
baseadas em princípios do conhecimento técnico-científico e da consciência do seu papel
social e de cidadania.
II. Formar

cirurgiões dentistas cidadãos,

saúde/doença,

com

competências

com

uma

técnica-científica,

visão

ampla

política,

do

social,

processo
educativa,

administrativa, investigativa, ecológica, cultural e ética para o exercício profissional de
odontologia, no contexto do Sistema Único de Saúde, assegurando a integralidade da
atenção e a qualidade e humanização da assistência prestada.
Na operacionalização desses objetivos gerais, temos os seguintes objetivos
específicos:
I. Formar cirurgião dentista capaz de interagir com a sociedade e que tenha capacidade
de liderança e sensibilidade social, onde a Odontologia deixa de ser realizada de uma
forma puramente tecnicista, passando a considerar o perfil bio-psicocultural do ser
humano.
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II. Formar cirurgião dentista que saiba identificar e resolver os problemas de
saúde/doença bucal no cidadão e que tenha capacidade de discutir estratégias, linhas de
ação e métodos que permitam a construção de uma saúde de base coletiva.
III. Formar profissionais de Odontologia para atender à demanda social de influência da
FAMAZ, oferecendo novas oportunidades educacionais, voltadas para a integração no
mercado de trabalho.
IV. Priorizar o caráter social do atendimento na área de saúde bucal, infundindo no
profissional de Odontologia a visão do paciente como um todo orgânico, fisiológico,
mental e socialmente integrado.
V. Desenvolver uma mentalidade eminentemente preventiva no campo da Odontologia,
preparando um profissional para trabalhar nas atividades de saúde pública, beneficiando
a comunidade através de programas de alcance social.
VI. Promover no discente a competência do desenvolvimento intelectual e profissional
autônomo e permanente, capacitando-o a dar continuidade no processo de formação
acadêmica e/ou profissional, que não termina com a concessão do diploma de graduação.
VII. Oferecer condições para atualização técnico-científica dos profissionais e professores
de Odontologia na área de influencia da FAMAZ.

1.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
A complexidade socioeconômica tem exigido novos graus de especialização
funcional e técnica dos profissionais de Odontologia necessários para atender a
demanda pelo exercício profissional nas suas diferentes áreas de trabalho. Desta forma,
é preciso formar bacharéis com sólida base acerca dos fatores e princípios da
Odontologia e com visão do processo saúde/doença.
Neste sentido, o Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
apresenta como perfil do formando egresso/profissional o Cirurgião Dentista, generalista,
com sólida formação técnico-científica em Odontologia e formação humanística, postura
ética, responsabilidade social, visão crítica e reflexiva, global e atualizada do mundo,
consciência solidária dos problemas de seu tempo, do seu espaço, capaz de atuar em
todos os níveis de atenção à saúde, com rigor técnico e científico, resinificando os
princípios éticos, bioéticos e legais e a compreensão da realidade social, cultural e
econômica em seu meio, capacitado a atuar para a transformação da realidade em
benefício da sociedade.
Assim, esta proposta de curso considera fundamental contemplar em seu
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processo educativo:
a) aprender a conhecer: tomando como diretriz as várias possibilidades de leitura de
mundo e de realidade que nos cerca, na qual o visto e o não visto, o declarado e o
subentendido, o simbólico e o imagético têm grande significado ao lado da apreensão
dos múltiplos saberes;
b) aprender a fazer: transformando os fazeres em habilidades e competências
indispensáveis à vida em sociedade. Combinar os saberes aprendidos e apreendidos,
com as situações de vida, trabalho e relações;
c)

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

realização de projetos comuns; preparando-se para administrar conflitos no respeito
pelos valores do pluralismo, de compreensão mútua e paz;
d) aprender a ser: procurando desenvolver a personalidade, exercitando as
capacidades de autonomia, discernimento, responsabilidade pessoal e profissional,
comportamentos éticos, aptidão para comunicar-se, solidarizar-se e autodeterminar-se.
Neste curso de Odontologia, adequado às tendências mundiais contemporâneas
para a educação em saúde, os discentes ―aprenderão a aprender‖. Terão orientações
para buscar e construir seu próprio conhecimento, aprendendo não só a ser cirurgiãodentista, mas também a ser um profissional integrado à realidade social.
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, desenvolverá
as competências e habilidades profissionais com base na relação direta com o princípio
da articulação entre teoria e prática, rompendo com a dicotomia entre o academicismo
puro e o pragmático sem reflexão.
O Cirurgião-Dentista deverá, ainda, contemplar o sistema de saúde vigente no
país, a atenção integral da saúde em um sistema regionalizado e hierarquizado de
referência e contra- referência, e o trabalho em equipe, bem como desenvolver todas as
competências gerais e específicas preconizadas na Resolução CNE/CES Nº 03/2002,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia.
Consequentemente, o perfil profissional do egresso do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ conforma-se às diretrizes:
Art. 3º O Curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do
formando egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os
níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico.
Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da
população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão
da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua
atuação para a transformação da realidade em benefício da
sociedade.
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A partir desses pilares de formação do cirurgião-dentista evocados pelas
Diretrizes, surge a necessidade de direcionamento do curso em prol de competências
associadas aos seguintes aspectos: Atenção à saúde; Tomada de decisões;
Comunicação; Liderança; Administração e gerenciamento; e Educação permanente.
Essas competências gerais definem no futuro profissional o potencial para
mobilizar seus recursos cognitivos, ou seja, principalmente saberes, habilidades,
capacidades, para conseguirem lidar com aporte crítico às diferentes ―situações
problema‖ manifestas no cotidiano profissional (PERRENOUD, 2000)1.
Dentre as principais competências a serem desenvolvidas no curso de graduação
em Odontologia, destacam-se:


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

da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo;


Capacidade de analisar criticamente os problemas da sociedade, promovendo

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


Capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas,

baseadas em evidências científicas;


Capacidade de trabalhar em equipes multiprofissionais;



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

da comunidade;


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

força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação.
A formação do Cirurgião-Dentista tem por objetivo dotar o profissional dos
seguintes conhecimentos e ações requeridos para o exercício de competências e
habilidades específicas da área de Odontologia:


Garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;


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

maxilo-faciais, implantando procedimentos para suas investigações, prevenção,
tratamento e controle;


Cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios;



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



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

1

PERRENOUD, Philippe. 10 Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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outros indivíduos relevantes, grupos e organizações;


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

os problemas clínicos no interesse do indivíduo e da comunidade;


Analisar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, epidemiológicas e

clínicas;


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

obrigação profissional;


Participar de investigações científicas acerca de doenças e saúde bucal;



Manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta;



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



Analisar dados para a construção do diagnóstico;



Identificar as afecções buco-maxilo-faciais prevalentes;



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



Trabalhar como agente de promoção de saúde;



Gerenciar serviços de saúde comunitária;



Acompanhar inovações tecnológicas (informática, novos materiais, biotecnologia) no

exercício da profissão.
Nesse constructo de competências gerais e específicas, a formação do CirurgiãoDentista deve contemplar as exigências e particularidades do sistema de saúde vigente
em nosso país, ressaltando-se a atenção integral da saúde em um sistema regionalizado
e hierarquizado de referência e contra-referência, assim como o trabalho em equipe.

1.5 ESTRUTURA CURRICULAR
A visão da organização curricular justifica a opção por uma matriz curricular que
agrega muitas inovações, rompendo com a estrutura formal aplicada anteriormente na
formação em Odontologia, 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 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 discentes da
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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 ensinoaprendizagem, 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
etc., 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 à tríade ―ensino, pesquisa e extensão‖. Para
tanto a estrutura curricular trabalha com temas transversos (Sistema Único de Saúde;
Saúde da Família; Epidemiologia; Ética; Cidadania; Processo Saúde-Doença, Meio
Ambiente, e outros) que direcionam cada disciplina à atualização e flexibilidade dos
conteúdos e metodologias.
A estrutura curricular sistematizada por períodos agrega a complementaridade
dos conteúdos, priorizando-se o trabalho com conceitos, fundamentos e abordagens
básicas nos primeiros grupos de disciplinas (1º. a 4º. períodos). Nesses primeiros
períodos também se desenvolve a integralização de conhecimentos com outras áreas,
como por exemplo, Antropologia, Sociologia, Psicologia, etc., assim é conduzida a
formação multidisciplinar do egresso.
Cada período apresenta disciplinas que trabalham de maneira interdisciplinar
internamente e conjuntas aos demais períodos, percebendo-se que conteúdos expostos
em uma disciplina prolongam-se por todo o curso, mesmo que sob um novo olhar,
sobretudo, vigorando a prioridade à experimentação prática nos últimos períodos
condizente com as imperiosas relações teoria e prática e educação permanente
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CES Nº 03/2002).
Com o direcionamento exposto, esta estrutura curricular busca possibilitar a
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formação do cirurgião-dentista generalista, crítico, reflexivo, competente nos aspectos
científicos, técnico, social, político, ético/bioético e habilitado a intervir no processo
saúde-doença, tendo a assistência em Odontologia como o eixo estruturante da atenção
em saúde.
A carga horária total do curso é de 4.040 horas, distribuídas em cinco anos (10
períodos ou 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, dessa forma, maior intercâmbio entre teoria e prática (Tabela 1).
A definição da matriz curricular deste Projeto Pedagógico do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, fundamentou-se também no perfil
epidemiológico e na capacidade de absorção das atividades previstas pelas redes de
saúde pública e privada integradas ao SUS.
Tabela 1. Representação da Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial. Faculdade Metropolitana da Amazônia, FAMAZ, 2017.
1° Período
Odontologia, Ética e Legislação
Saúde Coletiva I
Anatomia Humana I
Citologia e Embriologia
Bioquímica e Biofísica
Antropologia e Sociologia
Total

Total
40
60
80
60
60
40
340

Teórica
40
40
40
40
40
40
240

Prática
0
20
40
20
20
0
100

2° Período
Bioestatística
Anatomia Humana II
Fisiologia Humana
Epidemiologia
Histologia
Metodologia Científica
Total

Total
40
60
60
60
60
40
340

Teórica
40
20
40
40
40
40
220

Prática
00
40
20
20
20
0
100

3° Período
Genética Humana
Saúde Coletiva II
Bioética e Biossegurança
Patologia
Farmacologia
Parasitologia
Histologia Bucal
Total

Total
40
60
60
40
60
40
60
340

Teórica
40
40
40
20
40
20
40
240

Prática
0
20
20
20
20
20
20
120
continua
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Tabela 2. continuação
4° Período
Microbiologia e Imunologia
Patologia Aplicada
Semiologia Odontológica
Farmacologia Aplicada
Estratégia Saúde da Família
Metodologia da Pesquisa
Odontologia na Atenção Básica de Saúde
Psicologia
Total

Total
60
80
80
60
40
40
40
40
440

Teórica
40
60
60
40
20
40
20
40
320

Prática
20
20
20
20
20
0
20
0
120

Total
40
80
80
60
60
60
380
60

Teórica
20
60
60
40
40
40
260
60

Prática
20
20
20
20
20
20
120
0

Dentística II
Endodontia II
Anestesiologia
Prótese Dentária Fixa I
Periodontia II
Total

Total
80
80
80
60
80
380

Teórica
40
40
60
40
40
220

Prática
40
40
20
20
40
160

7° Período
Ortodontia
Cirurgia I
Prótese Dentária Fixa II
Implantodontia
Odontopediatria I
Administração e Gerenciamento em Saúde Bucal
Total

Total
60
100
80
60
60
40
400

Teórica
40
60
40
40
40
40
260

Prática
20
40
40
20
20
0
140

8° Período
Cirurgia II
Prótese Dentária Parcial Removível
Prótese Dentária Total Removível
Odontopediatria II
Odontogeriatria
Odontologia Legal
Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
Total

Total
80
60
60
80
40
60
40
420

Teórica
40
40
40
40
20
40
20
240

Prática
40
20
20
40
20
20
20
180
continua

5° Período
Oclusão
Materiais Odontológicos
Radiologia
Periodontia I
Endodontia I
Dentística I
Total
Disciplina Optativa (Libras – Língua Brasileira de Sinais)
6° Período
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Tabela 2. continuação
9° Período
Estágio Supervisionado Multiprofissional I
Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I
Trabalho de Conclusão de Curso I
Total

Total
100
300
40

Teórica
0
0
40

Prática
100
300
0

440

40

400

10° Período
Estágio Supervisionado Multiprofissional II
Estágio Supervisionado em Clínica Integrada II
Trabalho de Conclusão de Curso II
Total

Total
100
300
40
440

Teórica
0
0
40
40

Prática
100
300
0
400

Tabela 3. Integralização e Distribuição da Carga Horária Total (em horas), por tipo de atividade curricular,
do do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial. Faculdade Metropolitana da
Amazônia, FAMAZ, 2017.
TIPO DE ATIVIDADE CURRICULAR
Atividades Teóricas e Práticas
Atividades Complementares
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Estágio Curricular Supervisionado
Total

HORAS
CH
3.040
120
80
800
4.040

% (≈)
75
3
2
20
100%

Regime de Matrícula: Seriado semestral.
Carga Horária Total do Curso: 4.040 horas.
Duração para Integralização Curricular do Curso: Mínima = 5 (cinco) anos – 10 (dez) semestres e
máxima = 10 (dez) anos – 20 (vinte) semestres.
Diploma: Cirurgião Dentista.

Conforme previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 22/12/2005, que
regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de Sinais - Libras e o art.
18 da Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras está inserida na estrutura curricular do
curso como disciplina optativa, com carga horária de 60 horas, sendo oferecida no 8°
período do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ.
Nesta oportunidade, vale registrar que a carga horária total do curso em tela está
mensurada em hora aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho
discente efetivo, conforme preconizado na Resolução CNE/CES nº 3/ 2007:
Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o
mínimo dos duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a
definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho
discente efetivo que compreenderá:
I – preleções e aulas expositivas;
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios,
atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e
em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das
licenciaturas.
Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada
em horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho
discente efetivo.

32

As atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos previstos no Projeto
Pedagógico do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, estão
plenamente adequados às Diretrizes Curriculares Nacionais definidas na Resolução
CNE/CES nº 2/2002, respeitado o mínimo dos duzentos dias letivos. Eles terão duração
de 60 (sessenta) minutos, sendo assim discriminados:


Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 minutos de exposição e10

minutos de atividade extraclasse.


Aulas práticas supervisionadas na IES: hora aula mensurada em 50 minutos de

atividades práticas e10 minutos de atividade extraclasse.


Atividades práticas supervisionadas fora da IES: hora aula mensurada em 60 minutos.



Estágios supervisionados: hora aula mensurada em 60 minutos.



Atividades complementares: hora aula mensurada em 60 minutos.



Trabalho de Conclusão de Curso: hora aula mensurada em 60 minutos.
Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos discentes, inclusive as

atividades extraclasses, deverão constar dos Planos de Ensino, bem como serem
descritas pelos professores no sistema de registro acadêmico da FAMAZ.
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
atende, integralmente, aos requisitos legais, bem como aos padrões de qualidade
definidos pelo MEC.
1.6 CONTEÚDOS CURRICULARES
O PPC de Odontologia guarda estreita coerência com a organização dos
conteúdos curriculares, com os objetivos do curso e com o perfil desejado dos egressos.
Nesse sentido, os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Odontologia
devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e
da comunidade, integrados e plenamente contextualizados à realidade epidemiológica e
profissional.
A estrutura geral das atividades acadêmicas que compõe o plano de estudos do
curso apoia-se em três tipos ou abordagens diferenciadas em termos de conteúdos
curriculares. Conforme organização disposta nas Diretrizes Curriculares do Curso, esses
conteúdos devem ser alocados em Ciências de diferentes âmbitos: 1) Ciências
Biológicas e da Saúde; 2) Ciências Humanas e Sociais; e 3) Ciências Odontológicas.
Os enfoques desenvolvidos por essas abordagens constituem importantes
elementos organizadores dos conhecimentos e habilidades que devem ser adquiridos
pelos discentes para obterem pleno domínio do campo de estudo e atuação da
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Odontologia. Por conseguinte, as disciplinas que explicitam os conteúdos organizados
por essas Ciências estão distribuídas em um esquema com o objetivo de estruturar o
processo ensino-aprendizagem, permitindo ao discente construir uma linha de raciocínio
na qual ―teoria e prática‖ estão interligadas e possibilitando, ao final, a integralização dos
diversos conteúdos.
As Ciências Biológicas e da Saúde - agrupam os conhecimentos básicos dos
diferentes aspectos biológicos do corpo humano e seu funcionamento. Condizente ao
enquadramento definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia (Parecer
CNE/CES n°. 1.300/01; Resolução CNE/CES n°. 3/2002), incluem-se os conteúdos
(teóricos e práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados,
da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações
decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de
Odontologia. Essa abordagem pode ser identificada, por exemplo, nas disciplinas
―Fisiologia Humana‖, ―Patologia Aplicada‖, dentre outras.
Já nas Ciências Humanas e Sociais, o discente é orientado por meio de
programas teóricos e práticos a assumir seu compromisso social. Tendo em vista uma
prática de qualidade, qualquer que seja o local e área de atuação, uma formação que
desenvolva a capacidade de análise crítica de contextos, que problematize os saberes e
as

práticas

vigentes

e

que

ative

processos

de

educação

permanente

no

desenvolvimento das competências específicas de cada atividade, tomando como
referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial
e do controle social em saúde, tenham como objetivos a transformação das práticas
profissionais e da própria organização do trabalho e sejam estruturados a partir da
problematização do processo de trabalho. Nessa abordagem são apreciados ―[…] os
conteúdos

referentes

às

diversas

dimensões

da

relação

indivíduo/sociedade,

contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais,
psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo
saúde-doença‖ (BRASIL, 2002). Essa abordagem pode ser relacionada ao enfoque
trabalhado por disciplinas como ―Saúde Coletiva‖, ―Epidemiologia‖, ―Antropologia e
Sociologia‖, etc.
No caso das Ciências Odontológicas propõem-se à capacitação técnicocientífica para atender aos diferentes níveis de atenção à saúde da população. Os
componentes curriculares estão baseados na prevenção, diagnóstico e tratamento das
principais

alterações

do

sistema

estomatognático

como

a

cárie

dentária,

periodontopatias, periapicopatias, maloclusões, lesões neoplásicas e não neoplásicas,
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como

também

as

alterações

morfológicas;

todos

articulados

objetivando

a

interdisciplinaridade e a integralidade de ações. Este eixo é formado pelos conteúdos
presentes na preparação pré-clínica e clínica de forma multiprofissional desenvolvida de
maneira processual e integrada no decorrer da grade curricular.
Nessa abordagem são incluídos conteúdos teóricos e práticos de: a) propedêutica
clínica, com conhecimentos de patologia bucal, semiologia e radiologia; b) clínica
odontológica,

com

conhecimentos

de

materiais

dentários,

oclusão,

dentística,

endodontia, periodontia, prótese, implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilofaciais; e c) Odontologia pediátrica, com o desenvolvimento de conhecimentos de
patologia, clínica odontopediátrica e de medidas ortodônticas preventivas.
Desta forma, o conceito de saúde e os princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) são elementos fundamentais a serem enfatizados. O discente exercitará
essa vocação nos programas preventivos e curativos gratuitos orientados para as
principais demandas populacionais. Além do atendimento à população nos futuros
ambulatórios da IES, atividades clínicas "extramuros" a serem desenvolvidas por meio
de convênios com instituições da região.
As abordagens explicitadas alicerçam não apenas a organização dos conteúdos
curriculares como também aparecem de maneira complementar e integrada na estrutura
curricular e metodologia do curso. Portanto, os conteúdos curriculares relacionados a
cada Ciência são desenvolvidos tendo como finalidade a formação totalizante de
egressos, atingindo todas as competências e habilidades definidas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais de Odontologia.
A definição e distribuição dos conteúdos curriculares atendem às temáticas
definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicoraciais 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). Assim como acata as disposições da lei n. 9.795, de
27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002, agregando as Políticas
de Educação Ambiental.
Particularmente no caso das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena, a estrutura curricular do curso traz disciplinas como,
por exemplo, ―Saúde Coletiva I e II‖, ―Antropologia e Sociologia‖, dentre outras, que
abordam em seus conteúdos as questões pertinentes a importância da cultura africana e
indígena em nosso país. No caso das Políticas Ambientas, o curso agrega disciplinas
como, além das citadas no dispositivo anterior, a ―Saúde Coletiva‖, ―Farmacologia‖,
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―Bioética e Biossegurança‖, entre outras.
O curso de Odontologia estrutura-se desde a definição de sua grade curricular a
seleção de conteúdos e metodologias, tendo como foco desenvolver uma formação
contextualizada ao cirurgião-dentista, compreendo que cada disciplina disposta em
determinado período e seus respectivos conteúdos devem apresentar e manter um
vínculo direto com o restante através de um ―desenho‖ de processo e integração dos
conhecimentos. Logo, nenhuma disciplina, nenhum conteúdo deve assumir uma visão
estanque ao discente, mas sim integrada com a perspectiva geral de sua formação ao
observar as disciplinas que compõem o currículo de seu curso e, sobretudo, tendo
competência para perceber o elo dos conhecimentos teóricos com suas possibilidades
de aplicação prática em todas as fases de sua formação profissional nesta IES e em sua
inserção no mercado de trabalho.

1.7 METODOLOGIA
A metodologia do curso de Odontologia emprega os princípios, fundamentos,
condições e procedimentos de formação de cirurgiões dentistas dispostos nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CES Nº 03/2002). Nesse sentido, o curso
organiza a formação de discentes em prol de competências e habilidades que sejam
desenvolvidas de modo processual no decorrer do curso, percebendo cada
conhecimento integrado ao outro, em análises teórico-práticas das diferentes
perspectivas de atuação do cirurgião-dentista.
O Modelo Pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com
práticas interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais
precoce possível, nas comunidades e nos serviços de saúde, garantindo a diversidade
de cenários de aprendizagem. A formação do discente centrada no caráter social do
processo ensinar-aprender tem como influência à concepção dialética que preconiza o
discente como ser histórico e agente de transformações sociais. Dessa forma, o
FAMAZ reconhece a importância da mediação do professor e outros agentes sociais de
formação para o favorecimento das múltiplas aprendizagens.
A formação acadêmica proposta busca qualificar cirurgiões dentistas frente aos
princípios, diretrizes e práticas do Sistema Único de Saúde, por meio da compreensão
das relações de trabalho em saúde e sociedade, mirando o aprimoramento da dinâmica
de gestão, a qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de
intervenção a partir do reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por
evidências científicas. Com o pensar voltado para a formação prospectiva, antecipando
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os desafios que aguardam os egressos no futuro, que ainda não se conhece o contorno,
busca-se uma aprendizagem ativa e problematizadora, que considere em primeiro plano
as realidades social, cultural e epidemiológica do Pará, formando cirurgião-dentista
comprometido à resolução de problemas da realidade cotidiana.
As metodologias de ensino aprendizagem e de avaliação a serem implementadas
devem, logo, considerar o conjunto de competências e habilidades almejada aos
discentes. A fundamentação teórica deste entendimento emana da educação
emancipatória e transformadora: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
viver junto e aprender a ser.


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

construir e reconstruir o conhecimento;


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

enfrentar novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da pura
qualificação profissional;


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

comum, participar em projetos de cooperação;


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

sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade,
pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa.
A metodologia para organização das atividades do curso de Odontologia está
comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico e
com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. Ademais seu embasamento nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia, promove os
seguintes referenciais metodológicos:
I. Articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino
crítico, reflexivo e criativo, que leve em consideração o perfil almejado, estimulando a
realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa;
II.

Socialização

do

conhecimento

produzido,

levando

em

conta

a

evolução

epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença;
III. Articulação de atividades teóricas e práticas empregadas desde o início do curso,
permeando toda a formação do cirurgião-dentista, de forma integrada e interdisciplinar;
IV. Implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o
discente a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;
V. Definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber fazer e o saber
conviver, visando a desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a
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fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constituem atributos
indispensáveis à formação do cirurgião-dentista;
VI. Estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos por favorecerem a discussão e as
relações interpessoais;
VII. A valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no discente e no
cirurgião-dentista atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade.

1.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
É considerado Estágio Curricular o ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo
de discente 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 discente a
situar, observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teóricopráticos 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 terá 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, com base na Resolução da
Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia (Resolução CNE/CES Nº. 03/2002).
A estrutura curricular do Curso de Graduação em Odontologia possui 800 horas
de estágio supervisionado que serão avaliáveis pelo desempenho discente nas
atividades práticas, relatórios e avaliações institucionais, e orientadas pelas normas
presentes na IES (Resolução COSUP Nº 06/2009).
Este estágio curricular poderá ser realizado na clínica-escola – Clínica-Escola da
FAMAZ – que será adequadamente equipada para tal finalidade e em instituições e
empresas conveniadas com o FAMAZ, com orientação docente e supervisão local,
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devendo apresentar programação previamente definida em razão do processo de
formação do discente de Odontologia, considerando o perfil do egresso, os objetivos do
curso e o desenvolvimento de competências, etc.

1.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O Curso de Graduação em Odontologia do FAMAZ inclui no seu currículo,
obrigatoriamente, as atividades teóricas, práticas, complementares, trabalho de
conclusão de curso (TCC) e estágios curriculares sob supervisão docente. Estas
atividades propiciarão a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando ao
alcance do perfil profissional desejado.
As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação
de habilidades, conhecimento e competência do discente, inclusive adquirida fora do
ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o
mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
As atividades complementares no Curso de Odontologia possuem carga horária
total de 120 horas. Elas serão desenvolvidas, principalmente, do 1° ao 8° período. Os
discentes prepararão e apresentarão seminários integradores, articulando os temas que
constam nas ementas das disciplinas optativas intituladas Temas Contemporâneos e
Tópicos Avançados em Odontologia. Cada seminário integrador, por período acadêmico,
equivale à carga horária de 10 horas.
A carga horária restante, os discentes deverão cumprir durante o curso de
Odontologia em outras modalidades, conforme descrito no Quadro 1 (Resolução
COSUP Nº 04/2009).

Quadro 1. Modalidades de atividades complementares.
Atividades
Seminários integrados, Disciplinas optativas e Estudos
Dirigidos que constam do Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação e dos Planos de Ensino-Aprendizagem.
Disciplinas eletivas cursadas em outros cursos da
FAMAZ e não computadas como disciplinas optativas.
Atividades de Extensão: Programas; Projetos; Cursos;
Eventos; Prestação de Serviços; Publicações e outros
Produtos de Extensão.
Vídeos sobre temas da área específica assistidos.
Monitoria em
matriculado.

disciplina

do

Curso

de

graduação

Requisitos e Documentação
Declaração
de
Aprovação
nos
seminários, nas disciplinas e nos estudos
dirigidos.
Aprovação nas disciplinas.
Declaração de Conclusão de Disciplinas
Extra-curriculares
Certificado
elaboração.

de

participação

e/ou

Declaração e Apresentação de resumo
analítico.
Certificado e Relatório do professor
orientador.
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Participação em Investigações Científicas Institucionais.
Participação em Programas de Assistência não
computados na carga horária do Estágio Curricular
Supervisionado nem nas Atividades Práticas vinculadas
às disciplinas da matriz curricular do PPC.
Realização de Estágios não computados na carga
horária relativa ao Estágio Curricular Supervisionado
nem nas Atividades Práticas vinculadas às disciplinas da
matriz curricular do PPC.
Participação em representações teatrais de peças que
abordem temas do PPC.
Artigos relacionados ao curso especifico publicados em
revistas acadêmicas indexadas ou como capítulos de
livros.
Apresentação em Eventos Científicos de Trabalhos
relacionados ao Curso de Graduação.
Participação em Concursos de Monografias com
trabalhos sobre temas da área orientados por
professores do curso.
Membro de Diretoria de Associações Estudantis,
Culturais e Esportivas (Associação atlética, Centro
Acadêmico, Diretório Acadêmico, Comissão de
formatura).
Participação em Atividades Sócioculturais, Artísticas e
Esportivas (coral, música, dança, bandas, vídeos,
cinema, fotografia, cineclubes, teatro, campeonatos
esportivos etc. (não curriculares).
Empresa Júnior ou projetos similares.
Participação em Projetos Sociais, trabalho voluntário em
entidades vinculadas a compromissos sócio-políticos
(OSCIPS, ONG‘s, Projetos Comunitários, Creches,
Asilos etc).
Outras atividades previamente autorizadas pelo
Colegiado do Curso de Graduação como Atividade
Complementar.

Declaração e Relatório do professor
orientador.
Atestado de participação no programa e
apresentação de relatório.

Termo de Compromisso de Estágio (e
Aditivos). E Relatório de Estágio.
Declaração e Apresentação de relatório
Declaração de publicação (registro) e
Artigos ou Capítulos publicados.
Certificado de participação e trabalho
apresentado.
Declaração
de
participação
e
apresentação
da
Monografia.
E
Monografia aprovada.
Declaração, contendo o tipo de atividade
e a carga horária desenvolvida, expedida
Instituição e/ou Organização.
Declaração, contendo o tipo de atividade
e a carga horária desenvolvida, expedida
Instituição e/ou Organização.
Declaração
da
Instituição
Organização promotora.

e

ou

Declaração, contendo o tipo de atividade
e a carga horária desenvolvida, expedida
Instituição e ou Organização.
Comprovante do Colegiado do Curso de
Graduação.

1.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
O Trabalho de Conclusão Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a ser
desenvolvido nos 9º e 10º períodos do Curso de Odontologia do FAMAZ. Consiste em
um trabalho científico, desenvolvido sob diferentes direcionamentos metodológicos
(pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, estudo de caso, e pesquisa experimental) e
desenvolvida pelo discente, sob orientação docente.
Os objetivos do TCC são os de propiciar aos acadêmicos do Curso de
Odontologia a oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no
processo de pesquisa, estimulando a produção de conhecimento na área de saúde.
O TCC seguirá as exigências do FAMAZ, e servirá para orientar discentes e
professores, permitindo a sistematização e padronização dos trabalhos, tanto à
necessidade de adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
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(ABNT), quanto na estruturação e desenvolvimento de tópicos para a sua composição
(Resolução COSUP Nº 07/2009).
Para atendimento à política institucional de estímulo à inter-relação entre ―ensino,
pesquisa e extensão‖, o curso de Odontologia reconhece a implantação da clínica-escola
– Clínica-Escola da FAMAZ, como um eixo de articulações teórico e práticas à formação
do alunado, não apenas à realização de atividades próprias ao seu estágio, mas como
possibilidade de lidar com temas e situações propícias as suas investigações
relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso.

1.11 APOIO AO DISCENTE
A Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ tem como prerrogativa o
processo educativo que observa o educando como sujeito de autonomia que tem
necessidades que precisam ter apoio para o melhor desenvolvimento de suas atividades
educacionais, para isso, a Instituição contará com uma série de serviços de atendimento e
apoio ao educando.
O Portal Acadêmico é a ferramenta de tecnologia virtual que permitirá ao discente
acompanhar de toda sua vida escolar, de forma virtual, através no site da Instituição, em
qualquer ambiente interno e externo à Instituição e permitirá ainda o contato direto com os
diversos departamentos da instituição.
A FAMAZ dispõe em sua estrutura acadêmica de Ouvidoria e de atendimento
extraclasse, apoio psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em
programa sistemático, para atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no
decorrer da vida acadêmica do corpo discente de todos os seus cursos de graduação.
Oferece ainda programa de monitoria, programa de bolsas de iniciação científica e de
extensão, programa de bolsas e incentivos acadêmicos.
As diversas formas de atendimento ao discente têm por objetivo oferecer
acompanhamento psicopedagógico aos discentes, fornecer subsídios para melhoria do
desempenho

de

discentes

que

apresentem

dificuldades,

contribuir

para

o

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações,
promovendo a integridade psicológica dos discentes e realizar a orientação e os serviços
de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.
Desta forma, o apoio ao discente contempla, de maneira excelente, os programas de
apoio extraclasse e psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares
não computadas como atividades complementares e de participação em centros
acadêmicos e em intercâmbios.
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A Instituição garante ainda aos discentes o auxílio pedagógico e financeiro. Além
dos coordenadores de cursos que terão um papel importante na condução dos discentes
durante sua vida acadêmica.
O Núcleo de Apoio ao Docente e Discente (NADD) é setor responsável pelo
atendimento ao discente que tem como objetivo principal a promoção de ações voltadas
ao corpo discente, com vistas no desenvolvimento de habilidades e competências
fundamentais para o fortalecimento do perfil profissional do discente.
O setor se rege pelas normas constituídas em regulamento próprio. Os discentes
são atendidos, conforme suas necessidades, desde o momento em que ingressam na IES
até a conclusão dos estudos. Esse atendimento ao discente será bem abrangente,
envolvendo tanto os aspectos relacionados com o processo ensino-aprendizagem, quanto
a outros que dizem respeito à sua movimentação no ambiente acadêmico, ao
enriquecimento curricular e a possíveis dificuldades pessoais. Cabe ressaltar a
importância do trabalho dos coordenadores de curso que, em conjunto com o corpo
docente, estarão sempre atuando para solução ou minimização de problemas que
possam interferir no desempenho dos discentes.
O atendimento ao discente praticado na FAMAZ baseia-se seguintes programas e
ações: Apoio Psicopedagógico ao Discente; Programa de Nivelamento; Programa de
Acompanhamento de Egressos; Fomento à Organização Estudantil; Programas de Apoio
Financeiro (bolsas); Programa de Apoio aos Discentes Carentes (Melhor idade; Desconto
pontualidade; Concurso de Bolsas; Programa Top Five - em fase de discussão); Bolsas
de Iniciação Científica a e de Extensão; Bolsa Monitoria; Núcleo de Prática Jurídica (NPJ)
e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC/TJPA).
A FAMAZ dispõe também do Programa de Acompanhamento de Egressos. A
Coordenação de Acompanhamento de Egressos conta com o apoio de vários setores da
IES, tais como, a Secretaria Acadêmica, Coordenações de Cursos de Graduação, Núcleo
de Apoio ao Docente e Discente e Diretoria Geral.
São disponibilizados, no site da Instituição e no e-mail dos egressos e concluintes,
instrumentos de avaliação contendo questões sobre o curso de graduação realizado, a
atuação no mercado de trabalho, as dificuldades encontradas na profissão, a realização
de cursos de graduação e/ou pós-graduação na mesma área de conhecimento ou
diversificou sua área de conhecimento inicial em função das necessidades de mercado.
As informações sobre a opinião dos egressos e suas sugestões, servem para reorientar a
discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e/ou aprimorar as diferentes ações
institucionais, tanto no que condiz ao ensino e a estrutura curricular, como às práticas na
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área da extensão, pós-graduação, e demais atividades da instituição. Também são
usados formulários para atualização das informações cadastrais, que compõem a base de
dados de egressos, e desencadeiam ações de aproximação de contato direto, contínuo e
permanente, por meio de todas as formas de comunicação viáveis e a frequente
participação dos egressos em eventos, cursos, atividades e oportunidades de cunho
científico, técnico, artístico e cultural promovidas pela FAMAZ.
A IES disponibiliza, bolsas na forma de desconto nas mensalidades: 1. Programa
de Apoio aos Discentes: Melhor idade (destinado para candidatos com idade a partir de
50 anos, que ganham bolsa de 50% durante todo o curso); Desconto pontualidade;
Concurso de Bolsas; 2. Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão: A IES oferece
bolsas de iniciação científica e extensão, como forma de estimular a participação dos
discentes nos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela Instituição e 3. Bolsa
Monitoria: A IES oferece bolsas monitoria para os discentes que estiverem exercendo a
função de monitor.
Nessa perspectiva, atenta à educação de forma ampla, a IES proporciona ao
discente uma constante adaptação de forma a desenvolver a capacidade de autonomia e
o senso crítico.

1.11.1 Formas de Acesso
O ingresso de discentes no Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, é feito mediante processo de seleção. As normas do processo seletivo são
fixadas pelo Conselho Universitário (COSUP), com o escopo de assegurar a igualdade
de oportunidade a todos os candidatos, com o cumprimento das normas estatuárias e
regimentais da FAMAZ e dos regulamentos do MEC e ocorre por meio das formas
abaixo descritas:
I. Processo Seletivo Discente (Vestibular): processo seletivo que permite ao candidato,
com o ensino médio completo, aprovado e classificado em concurso específico, o
ingresso no curso;
II. Transferência: processo seletivo para discentes, regularmente matriculados, em outras
instituições de ensino superior – nacional ou estrangeiro, no mesmo curso ou cursos de
graduação de outras áreas afins, ou ainda de outras áreas, com o mínimo de duas
disciplinas iguais ou equivalentes, que deseje ingressar na FAMAZ. A efetivação da
transferência depende da observância dos critérios legais, da existência de vaga no curso
pleiteado e da análise do currículo, indicando a dispensa ou necessidade de adaptação
para integralização da matriz curricular.
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III. Portadores de diploma de nível superior: Os discentes já graduados na FAMAZ, ou
em outra Instituição de Ensino Superior, tem a oportunidade de fazer uma nova
graduação, com aproveitamento das disciplinas

básicas,

cursadas

na

primeira

graduação, sem necessidade de fazer processo seletivo. A efetivação da matrícula
dependerá da comprovação da graduação e do cumprimento dos demais requisitos
legais.
IV. FIES/PROUNI: candidatos pré-selecionados pelo MEC para a IES, que os submete a
um processo seletivo próprio, diferente do vestibular, a partir das notas obtidas no ENEM.
V. ENEM: O candidato que obteve acima de 450 pontos no Enem nos últimos 4 anos
pode solicitar uma vaga em qualquer curso de graduação da IES, exceto Medicina.
O quantitativo de vagas anuais ofertadas no Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, condiz ao previsto no cronograma de implantação e
desenvolvimento da instituição, previstos no PDI e corresponde de maneira excelente à
capacidade do curso no que tange à composição do quadro de corpo docente, condições
de infraestrutura do curso (salas de aula; laboratórios didáticos especializados); à oferta
de espaços/áreas para as atividades práticas e de estágio curricular supervisionado e
também à absorção de novos discentes.
A avaliação dos candidatos aos cursos de graduação é realizada em 02 (duas)
fases, que ocorrem no mesmo dia. A primeira fase, a prova de conhecimentos, é norteada
por uma matriz curricular voltada ao desenvolvimento de habilidades e ao domínio de
competências

adquiridas

pelo

candidato,

sendo

enfatizado

o

princípio

da

interdisciplinaridade entre as áreas do saber e apresenta 50 (cinquenta) questões de
múltipla escolha, igual para todos os cursos de graduação, abrangendo matérias e
disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio, em consonância com a LDB –
Lei nº9394/96, Portaria MEC nº 391/2002 e Parecer CP/CNE nº 98/99, em suas áreas de
conhecimento correspondentes: Linguagem (Língua portuguesa e Literatura Brasileira);
Ciências da Natureza (Física; Química; Biologia); Ciências Exatas (Matemática); Ciências
Sociais (Geografia e História) e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). A segunda fase
corresponde à realização de uma redação que terá por finalidade avaliar a capacidade do
candidato em produzir um texto dissertativo argumentativo, considerando a organização
do pensamento, a criatividade e o domínio da Língua Portuguesa. O Processo Seletivo
dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o candidato que obtiver nota zero
na prova de conhecimento, na prova de redação ou faltar ao concurso. A classificação é
feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas ofertadas. Os
candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados para a matrícula por meio
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de listagens disponibilizadas na página eletrônica da FAMAZ.

1.12 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO
A FAMAZ possui Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída em
consonância com a Lei 10.861, de 14/04/2004, que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior e atos normativos do MEC.
O SINAES se fundamenta na necessidade de promover a melhoria da qualidade da
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da
sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais.
Para a IES, a auto avaliação tem sido um importante instrumento para a tomada de
decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as
políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos
membros da comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o
presente e para o futuro. Tem como principais objetivos: identificar mérito e valor das
instituições, áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão,
gestão e formação; melhorar a qualidade da educação superior, através da orientação a
expansão da oferta; promover a responsabilidade social das IES, respeitando a
identidade e a autonomia institucionais.
A avaliação da instituição busca fornecer uma visão global sob duplo prisma:
I. O objeto de análise é o conjunto de eixos temáticos (Planejamento e Avaliação
Institucionais, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e
Infraestrutura) e sua correlação positiva com as atividades, objetivos, funções e
finalidades da FAMAZ, com foco nas atividades de ensino, pesquisa e extensão de
acordo com a missão e visão de futuro institucional.
II. Os sujeitos da avaliação são os docentes, discentes, técnico-administrativos,
coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação, egressos, e membros da
sociedade civil organizada especialmente convidados ou designados para esta finalidade.
O processo avaliativo da CPA é intrinsecamente integrado ao projeto pedagógico
do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, e não se apresenta
como uma programação de atividades fechadas, encerradas, pois se delineia e se revê à
medida que novas necessidades e reflexões sobre determinados temas exigem novas
informações avaliativas, é desenvolvido semestralmente através de um formulário
eletrônico onde os discentes acessam em qualquer lugar e respondem perguntas abertas
e fechadas que contemplam todos os princípios norteadores: universalidade; globalidade;
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igualdade;

especificidade;

periodicidade;

racionalidade:

transparência;

integração;

retribuição e cumulatividade. Após conclusão e análise tais informações são
disponibilizadas através do site da instituição assim como a socialização em
equipamentos de televisão existentes nas áreas de convivência, e a avaliação docente é
realizada de maneira individual para os docentes que compõe a equipe do curso em
horário agendado com cada docente.
O Programa de autoavaliação institucional propõe-se dentre outros: elaborar,
acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, sequenciais de
formação específica e pós-graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de
departamentos e coordenadores de cursos; avaliar o corpo acadêmico, bem como o
Núcleo de Estágios, a educação à distância, a responsabilidade social e extensão
universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; avaliar,
atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; avaliar o egresso dos
cursos de graduação; manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas
vigentes; estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de
Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios anuais
oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-los com as demais
áreas acadêmicas e administrativas da instituição; avaliar as ações, resultados e
procedimentos da Comissão de Avaliação; orientar, acompanhar e promover as
avaliações externas dos cursos e da Instituição; verificar e acompanhar as
recomendações oriundas dos processos avaliativos internos e externos, oficiais e do
sistema avaliativo próprio; avaliar a satisfação do corpo acadêmico e do corpo discente,
docente e técnico administrativo em relação à cadeia de serviços e; orientar e
acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações e recomendações.
Os resultados da avaliação da instituição e dos cursos de graduação são
amplamente divulgados na comunidade acadêmica (Direção Geral, Órgãos colegiados,
Coordenadores(as) de curso de graduação e pós-graduação, gestores de setores
administrativos e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação, com o objetivo de
comparar a situação existente com a situação ideal desejada. O conhecimento dos
resultados contribuem para a tomada de decisões sobre mudanças que devem ser
introduzidas a fim de se obter a melhoria desejada.
1.13 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) previstas no processo de
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ensino e aprendizagem do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, são dirigidas para atender de maneira excelente o corpo docente e discente
e permitem executar, de maneira excelente, o projeto pedagógico do curso, garantindo o
alcance dos objetivos e do perfil profissional.
A Internet é fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de última
geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações,
envio de mensagens para o contato com a instituição de ensino.
A FAMAZ, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores,
disponibiliza os recursos tecnológico como forma de apoio ao processo pedagógico da
instituição, contudo, a IES possui um filtro de conteúdo que é constantemente
atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados.
A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos
laboratórios e em outros ambientes é gratuita para discentes e professores.
A sala dos professores é equipada com 12 (doze) computadores conectados à
internet e os principais softwares de produtividade do pacote Office, além de recursos de
apoio como caixas de som e impressora a laser multifuncional em rede local para
impressão de documentos relativos às aulas das disciplinas ministradas na FAMAZ,
segundo planejamento prévio.
Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter
acesso ao site da Instituição, seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e ao banco de
dados PROQUEST, a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer computador com
acesso à internet. A partir do acesso gerado, os docentes podem realizar a postagem de
material didático eletrônico, de avaliações realizadas e de planos de ensino das
disciplinas, bem como o preenchimento de atas de presença em avaliações e relatórios
de conteúdo ministrado, notas e faltas dos discentes diretamente na página eletrônica da
IES.
Destaca-se que estão à disposição dos discentes do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, diversos serviços acadêmicos eletrônicos tais como:
solicitação de matrícula on line, requerimento de cômputo de carga horária de atividades
complementares, revisão de provas, solicitação para retificação de falta, requerimentos a
serem encaminhados para o Colegiado de Curso, exposição de motivos, solicitação para
recebimento de provas, devolução de requerimentos em arquivo, dentre outros.
Além dos 19 (dezoito) equipamentos de rede sem fio de comunicação de alta
velocidade (internet via wi-fi), com dois links dedicados de 10 (dez) MB, que permitem
conexão à internet de qualquer lugar da instituição, atualmente a FAMAZ disponibiliza à
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comunidade 124 (cento e vinte e quatro) equipamentos para usos acadêmicos,
distribuídos em 5 (cinco) laboratórios de informática, equipados com Datashow, com
funcionamento de segunda a sexta no horário de 8h00min às 22h00min e aos sábados
de 8h00min às 12h00 e de 14h00min às 17h00min, sempre a presença de um
responsável qualificado, auxiliando os usuários em suas dúvidas, nas bases de dados e
utilização de ferramentas de pesquisas e softwares disponíveis.
Os laboratórios de informática disponíveis ao Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, possibilitam acesso dos discentes a condutas
técnicas e científicas como embasamento à iniciação científica, valendo-se dos
equipamentos e serviços de informática, e atendem, de maneira excelente, em termos
de quantidade de equipamentos suficiente para o desenvolvimento das atividades,
velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares,
bom dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade,
conservação e comodidade.
A FAMAZ coloca à disposição, dos docentes e discentes do Curso de
Bacharelado em

Odontologia,

modalidade

presencial,

recursos audiovisuais e

Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles Projetores multimídia,
microfones com caixa de som portátil, microfones com fio, microfones sem fio com
speakers e passadores de slides.
A FAMAZ adotou a forma de licenciamento Microsoft Campus Agreement, que
permite a instalação ilimitada nos laboratórios de inúmeros softwares, incluindo
fornecimento de licenças para discentes, versões betas de aplicativos e bibliotecas de
desenvolvimento.
A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de
pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de discentes do
Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, e da IES, para que seja
possibilitado um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo.

1.14 PROCEDIMENTOS

DE AVALIAÇÃO

DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, parte da
premissa epistemológica de que o conhecimento se produz através de um processo de
aprendizado contínuo e aberto a inúmeras contingências e só pode ser compreendido
através da indissociável vinculação entre teoria e prática e entre os diversos saberes que
compõem a estrutura curricular do curso, que está comprometida com o desenvolvimento
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do espírito científico e com a formação de sujeitos críticos, autônomos e cidadãos.
A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos,
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais atores sociais, no
qual são desenvolvidas capacidades pessoais e profissionais. Desta maneira a
aprendizagem passa a ser vista como um processo contínuo e não de forma isolada,
fragmentada e sem vínculos com a realidade dos/as discentes.
Neste sentido, o presente projeto pedagógico tem como base a metodologia ativa,
na qual o currículo é configurado de maneira integrada, no sentido de articular os vários
conteúdos a fim de dar conta das expressões da questão social. O desafio é trabalhar a
formação acadêmica dos discentes do curso de graduação por problemas, aulas
dialogadas, na busca de caminhos que viabilizem a abordagem interdisciplinar no
contexto das competências e habilidades que se quer ver desenvolvida nos/nas
discentes.
As metodologias de ensino aprendizagem e de avaliação implantadas levam em
conta o conjunto de competências e habilidades que se quer ver desenvolvidos pelos/as
discentes.

A fundamentação

teórica

deste

entendimento emana

da

educação

emancipatória e transformadora.
As metodologias de ensino aprendizagem delineadas buscam:
I.

Superar as aulas meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates

e mesas-redondas, no qual se procurará em estimular o(a) discente a realizar atividade
individual e coletiva de construção do conhecimento, e não a assimilar um conjunto de
saberes, como usualmente acontece;
II.

Conferir ênfase aos trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas disciplinas

do curso, sendo sugerido que os docentes possam exigir, sempre que possível, a
realização de trabalhos e resolução de situações/problemas nas disciplinas;
III.

Recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores

na Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade
profissional a ser futuramente desempenhada; e
IV.

Valer-se da internet como ferramenta de multiplicação do saber.
Neste contexto, as práticas pedagógicas a serem empregadas no UNIFAMZ são

apoiadas em quatro concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem autodirigida;
aprendizagem baseada em problemas ou casos.
Seguindo esta lógica didática, as avaliações:
I.

Não se limitam a provas e testes, mas ao acompanhamento coletivo e individual do

desenvolvimento do(a) discente(a), buscando construir cotidianamente as condições
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mínimas para que se possa proceder à substituição da metodologia tradicional de
avaliação pela chamada avaliação por objetivos, em que o(a) discente(a) estará
constantemente em processo avaliativo, sendo oportunizado diversas chances de
demonstrar a construção do conhecimento e/ou habilidades exigidas; e
II.

Quando realizadas através de provas tradicionais, nelas são privilegiadas as

avaliações subjetivas e dissertativas, tendo como escopo central a percepção do/a
discente demonstra a capacidade e habilidade de encontrar soluções para os problemas
propostos, fazendo uso de bases teóricas-metodológicas, argumentos lógicos racionais e
ao mesmo tempo sendo capaz de ponderar propondo soluções mediadoras e criativas, e
não meramente repetir fórmulas ou padrões consagrados.
Ao longo do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, são
desenvolvidas metodologias que favorecem a integração entre teoria e prática,
destacando-se: estudos de casos, visitas institucionais, elaboração de trabalhos práticos
e produção de textos, realização de seminários (elaborados pelos discentes da disciplina),
ciclo de palestras, semana acadêmica, além de atividades extraclasse.
As metodologias estão comprometidas com a interdisciplinaridade, com o
desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos. Os
discentes são incentivados a verificar que o conteúdo de uma determinada disciplina não
se esgota e se isola ao final do período letivo, pois seus conceitos hão de ser utilizados
ao longo de todo o curso e, ao longo toda a vida do profissional.
Assim, a interdisciplinaridade ocorre de forma horizontal e vertical e resultará da
integração entre os conteúdos lecionados nas disciplinas de um mesmo período, e a
integração vertical, a interdisciplinaridade dos conteúdos dos períodos seguintes,
demonstra ao(a) discente(a) a integração entre os diversos conteúdos e o caráter de
continuidade dos estudos, enfatizando assim a interdisciplinaridade das ações didáticopedagógicas previstas no curso.
A avaliação no Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, é
compreendida como processo desenvolvido, em comum, por coordenação, docentes,
discentes e pessoal técnico e está direcionada, prioritariamente, para o(a) discente(a),
que deverá estar coerente com a concepção pedagógica do curso, objetivando o
aprender a aprender, a pensar, a fazer, a ser e a conviver.
O(A) professor(a) – catalisador, mediador, guia – não só elabora e acompanha
todo o processo, como oferece indicações adicionais, possibilitando o estímulo à reflexão
e observação, mas também, a detecção das dificuldades, buscando alternativas para
fazer ajustes e reajustes no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, a avaliação
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está presente em todas as fases e não é tida como resultado final. Ela é parte da
dinâmica do processo ensino-aprendizagem, e, portanto, não representa como fim
apenas para conferir nota, mas, sim, antes disso, permite acompanhar e recuperar o
aprendizado.
Sob essa perspectiva, a avaliação é considerada um procedimento integrado ao
desenvolvimento do processo de construção do conhecimento pautado no diálogo. Sob
essa ótica, avalia-se o acompanhamento contínuo e contextualizado das experiências de
aprendizagem apresentadas e, principalmente, o estabelecimento de estratégias
educativas que sejam capazes de possibilitar a recuperação do(a) discente no processo,
respeitando a sua individualidade e, minimizando as desigualdades da sua formação.
Assim, a avaliação tem natureza formativa e somativa, caráter contínuo e
construtivo, e usa para avaliação do desempenho discente os seguintes instrumentos:
prova escrita; debates e/ou seminários temáticos; trabalhos práticos (exercícios e
participação oral); pesquisa e outros instrumentos de avaliação.
Apesar da promoção do trabalho poder ser em grupo, é ressaltada a
individualidade de cada discente. A avaliação dentro de um mesmo grupo será
diferenciada de indivíduo para indivíduo, ou seja, deverá haver um acompanhamento
individualizado de cada discente.
Ao serem avaliados, os trabalhos levarão em consideração às seguintes
condições: nota compreendendo de 0 (zero) a 10 (dez) pontos; a atividade deverá estar
prevista no Plano de Ensino; não podendo substituir a avaliação regimental (AR); as
equipes formadas deverão ter, no máximo, 5 (cinco) discentes; e ter aspectos bem
definidos (objetivos; metodologia; estratégias de apresentação; avaliação e critérios de
correção - linguagem, segurança, conteúdo, desenvolvimento, tempo, coerência,
fundamentação teórica, entre outros).
Os trabalhos se constituirão em instrumentos pedagógicos importantes,
complementares à ação pedagógica de ―ministrar aulas‖ que oportunizem outras
experiências de aprendizagem ao (a) discente e não no intuito de servir de ―ajuda‖ na
melhoria da nota baixa que o(a) discente(a) obtiver na avaliação principal.
Os trabalhos desenvolvidos, estudados e pesquisados pelos discentes, não
deverão sofrer fragmentação. As apresentações individuais não serão apenas soma de
partes; mas a articulação com as outras apresentações de forma integrada,
fundamentada e coerente.
O sistema de avaliação do desempenho acadêmico é disciplinado, para todos os
cursos da FAMAZ, pelo Regimento da IES. Tais normativas internas dispõem que o
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rendimento acadêmico é aferido tomando-se por base a frequência e o aproveitamento
do(a) discente em cada disciplina. A avaliação ocorre durante o período letivo mediante
verificações parciais, atividades curriculares, provas escritas e individuais de avaliação da
disciplina, de primeira e segunda Avaliação Regimental e provas substitutivas,
expressando-se o resultado de cada avaliação em notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos ,
em número inteiro ou em número inteiro mais cinco décimos. Os erros gramaticais de
Língua Portuguesa devem ser considerados no resultado de cada avaliação. São
atividades curriculares as preleções, pesquisas, arguições, trabalhos práticos, seminários,
estágios, provas escritas, orais e práticas, previstas nos respectivos planos de ensino
aprovados pelo Núcleo de Apoio ao Docente e Discente e coordenação do curso.
As ARs apresentam duas categorias de questões (questões objetivas e
discursivas), distribuídas em 10 (dez) questões, sendo 60% (sessenta por cento) - 6 (seis)
questões objetivas e 40% (quarenta por cento) – 4 (quatro) questões discursivas,
conforme preconiza a Portaria DG n.º 05/2010, que dispõe sobre a elaboração e correção
das Avaliações Regimentais, sendo considerados, para os critérios de correção
gramatical, a avaliação conjunta da ortografia, acentuação, pontuação, coesão e
coerência.
Para a aprovação, os discentes precisam obter frequência igual ou superior a
75% (setenta e cinco por cento), que obtiver nas avaliações média igual ou superior a 7
(sete) pontos, através de média aritmética simples das notas das duas avaliações
bimestrais realizadas durante o período letivo ou após submeter-se à prova substitutiva.
Considera-se dependência a situação acadêmica de reprovação, em razão de
frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), em razão de resultados insuficientes
nas avaliações, cuja média for menor que 7 (sete) no somatório das avaliações
regimentais.
O(A) discente que estiver reprovado em 4 (quatro) ou mais disciplinas, não
poderá obter promoção para o período letivo seguinte, e ficará obrigado a cursar as
disciplinas pendentes, não ascendendo para o próximo período.
Os procedimentos de avaliação são coerentes com a concepção do curso, na
medida em que a avaliação pode ser realizada através de diversas atividades curriculares
que vão além dos instrumentos tradicionais. Tais atividades favorecem uma visão
interdisciplinar e crítica, pois relacionam as disciplinas e as diversas áreas de abordagem,
explorando conteúdos suplementares aos conteúdos programáticos, bem como permitem
aos discentes estabelecer uma relação inovadora com o objeto que pesquisam,
questionando e não apenas reproduzindo o que aprendem.
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Dessa forma, os procedimentos de avaliação dos processos de ensino e
aprendizagem do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, têm por
objetivo congregar o saber para uma formação multidisciplinar, voltada à percepção crítica
e analítica do contexto empresarial e social. Os mecanismos de avaliação permitem
concretizar esse objetivo através da realização de diversas atividades de avaliação,
incentivando a participação ativa dos discentes no processo de construção de seu
conhecimento.

1.15 NÚMERO DE VAGAS
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui 100
(cem) vagas anuais, com entradas semestrais até a contemplação total das vagas,
autorizado pela Portaria SESU nº35/2016, D.O.U de 02/03/2016.

1.16 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE E O SUS –
RELAÇÃO DISCENTESDOCENTE
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da Faculdade
Metropolitana da Amazônia/FAMAZ, no cumprimento da resolução nº 350 do Conselho
Nacional de Saúde, preza pela utilização de rede de serviços que tenham resolutividade e
recursos tecnológicos e sociais que estejam inseridos na região metropolitana de Belém,
assim como a garantia da oferta de vagas em relação a capacidade instalada para
execução das práticas, assim como docentes qualificados com competência didático
pedagógica e empenhados na aplicação de metodologias ativas, que levem os discentes
a motivação técnico cientifica, principalmente a produção de conhecimentos direcionados
a necessidade da população e o crescimento/desenvolvimento tecnológico da região.
O processo ensino-aprendizagem é complexo, apresenta um caráter dinâmico e
não acontece de forma linear como uma somatória de conteúdos acrescidos aos
anteriormente estabelecidos. Exige ações direcionadas para que o discente aprofunde e
amplie os significados elaborados mediante sua participação, enquanto requer do docente
o exercício permanente do trabalho reflexivo, da disponibilidade para o acompanhamento,
da pesquisa e do cuidado, que pressupõe a emergência de situações imprevistas e
desconhecidas (MITRE et al, 2008)2.
As práticas de ensino para os discentes do Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial, da FAMAZ serão executadas em laboratórios específicos, que
integram uma estrutura tecnológica e materiais de qualidade, trazendo o máximo possível
a aproximação com as realidades do campo de prática/estágio para posteriormente serem
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inseridos na rede de saúde local, com atuação junto à população/comunidade, em uma
proporção de 5 (cinco) discentes por preceptor, sempre aplicando métodos pedagógicos
capazes de trabalhar o discente de forma participativa e desenvolvendo metodologias
problematizadora que integrem a comunidade no processo de ensino-aprendizagem.
O quadro discente do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, da FAMAZ será inserido no sistema local e regional de saúde, por meio de
Termos de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Belém através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, objetivando o desenvolvimento de atividades de
ensino na rede SUS municipal e estadual atendendo a Portaria nº 1.124/2015, que institui
as diretrizes para a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública EnsinoSaúde (COAPES), na qual a FAMAZ compõe o Comitê Gestor Local do COAPES do
município de Belém.
Com foco na atenção a saúde o discente será inserido de forma integrada e
contínua nos vários níveis de atenção a saúde com interface com a educação
permanente, possibilitando diferentes cenários de prática profissional, considerando
pressupostos clínicos e epidemiológicos, com a identificação das necessidades
individuais e coletivas desde o inicio acadêmico.

1.17 INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE
SAÚDE/SUS - RELAÇÃO DISCENTESUSUÁRIO
As atividades práticas previstas na estrutura curricular do Curso de Bacharelado
em Odontologia, modalidade presencial, serão desenvolvidas no processo de integração
do discente no campo específico de atuação, com aptidão para desenvolver ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo, que
contemplem as áreas de Atenção Básica, média e alta complexidade, sempre com o
intuito de integração com as redes de atenção á saúde (RAS), tendo como grande
norteador

o

processo

de

planejamento,

acompanhamento

e

avaliação,

e

fundamentalmente a melhoria da qualidade do cuidado ao usuário.
A interação com os usuários no sistema de saúde local durante as atividades de
aulas práticas e estágio ocorrerão por uma estimativa, que variará de acordo com o
ambiente no qual o discente será inserido, pois na rede de atenção primária o curso
utilizará o Distrito Administrativo do Bengui – DABen que compartilha com outra instituição
de ensino superior, porém os discentes do Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial, ficarão em unidades de saúde e dividirão somente com os
discentes da IES.
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O curso promove interação com a comunidade desde o ingresso estudantil no
curso, possibilitando o cuidado sistematizado na atenção á saúde nos diversos ciclos da
vida, em serviços que integram a Atenção Primária em Saúde, média e alta
complexidade, desenvolvendo ações voltadas para as realidades locais, respeitando os
saberes e práticas comunitárias, oportunizando o discente nos diversos níveis de
atenção, aplicação de metodologias ativas, enfocando os pressuspostos clínicos e
epidemiológicos.
Essas atividades consistem no intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que
contribuem para as ações de promoção, melhoria da qualidade de vida das pessoas,
funcionamento dos serviços de saúde locais e compromisso social. E assim, propicia
valores democráticos, de igualdade e, notadamente resgata-se a cidadania como valores
da formação na área da saúde, sempre com o intuito de aplicação do cuidado
humanizado e sistematizado.
O discente deverá ser capaz de prestar o cuidado sistematizado e humanizado,
sempre prezando pela interação multiprofissional e transdisciplinar; respeitando o código
de ética, os valores políticos e os atos normativos da profissão; interferir na dinâmica de
trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo; utilizar os
instrumentos que garantam a qualidade do cuidado e da assistência a saúde.

1.18. ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO
NSA

1.19 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE
As atividades práticas desenvolvidas na estrutura curricular do Curso de Bacharelado
em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ são desenvolvidas procurando integrar o

discente no campo específico de sua atuação, articulando-o com outras áreas do saber
interdisciplinar, a fim de estimular a produção do conhecimento e a integração entre a
teoria e prática.
Essas atividades consistem no intercâmbio entre ensino-serviço-comunidade, que
contribuem para as ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, em
nível individual e coletivo, melhoria da qualidade de vida das pessoas, funcionamento dos
serviços de saúde locais e compromisso social. E assim, propicia valores democráticos,
de igualdade e, notadamente resgata-se a cidadania e a visão humanística como valores
da formação na área da saúde.
As práticas do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da
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FAMAZ estão asseguradas em diferentes etapas da formação por meio de integração
com a rede de serviços local, considerando disponibilidade relativa ao número de
discentes definida pelo Comitê Gestor Local do COAPES do município de Belém, sendo o
território de atuação definido para a FAMAZ o Distrito Sanitário do Benguí (DABEN), como
estratégia de corresponsabilidade pela saúde no território e fortalecimento de vínculo com
a comunidade, demonstrando o compromisso social do curso com a promoção do
desenvolvimento regional, em consonância com a Resolução CNS nº 350/2005.
As atividades são planejadas e realizadas respeitando o calendário acadêmico, e
os cronogramas do curso e a dinâmica dos serviços, por meio de definição de agenda
integrada com o sistema local e regional de saúde/SUS. Além disso, a instituição avalia o
processo de trabalho em saúde desenvolvido no âmbito do curso e nos serviços, com
mecanismos

de

acompanhamento

regulamentados

institucionalmente

e

sob

supervisão/acompanhamento docente.
Os discentes desde o 1º período do Curso desenvolvem atividades semestrais nos
diversos cenários de ensino-aprendizagem que promovem a aproximação com a
comunidade em escolas e/ou serviços de saúde. Estas atividades fazem parte dos
Seminários de Integração Multiprofissional em Odontologia (Odonto-SIM), no qual se
proporciona aos discentes a inserção comunitária e atuação na prevenção de problemas
e melhorias na qualidade de vida. Nesse sentido, um dos principais objetivos destas
atividades é oportunizar o estudo, produção de saberes, desenvolvimento do cuidado e
conforto em prática interdisciplinar na perspectiva da interação ensino-serviçocomunidade, além de estimular a produção científica, em conformidade com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso.
As principais atividades práticas de ensino para áreas da saúde desenvolvidas no
Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ estão voltadas
para a atenção à saúde e atuação multiprofissional nos diversos cenários de ensinoaprendizagem pactuado com a gestão SUS local.
As atividades práticas de ensino são curriculares, que forem realizadas em
condições reais de trabalho, permitirão a aproximação do discente com a realidade da
população e dos serviços, além disso, serão desenvolvidas sob a supervisão,
acompanhamento e avaliação, em instrumento próprio, por preceptores especialistas
vinculadoss a IES, que participarem efetivamente de todas as atividades de
aperfeiçoamento e planejamento docente da FAMAZ.
Desta forma, no Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da
FAMAZ estão previstas e implantadas, de maneira excelente, atividades práticas de
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ensino conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia, considerando uma
formação generalista, supervisão das atividades de integração entre ensino-serviçocomunidade por docentes e atuação interprofissional, fortalecendo o compromisso com a
promoção do conhecimento sobre a realidade local, seus saberes e práticas e com o
desenvolvimento de responsabilidades entre instituição, discentes, profissionais e
realidade local.
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2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL
2.1 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
possui Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos termos da Resolução CONAES n°1, de
17/06/2010.
O NDE do curso atua de maneira eficaz, com plena participação em todas as
etapas de revisão e atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), vislumbrado
mediante discussões em reuniões (ordinárias e/ou extraordinárias), elaboração de atas,
documentos, entre outros.
A Resolução COSUP n.º 06/2010, de 14/09/2010, dispõe sobre o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação, Bacharelados, Licenciaturas e Superiores
de Tecnologia, na modalidade presencial na FAMAZ e define as atribuições e critérios de
constituição dos NDEs, em seu Art. 5º:
I. Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em consonância
com as Diretrizes Curriculares Nacionais, Legislação, Atos
Normativos do MEC, Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), assumindo como metodologia
o processo de construção coletiva;
II. Promover a atualização periódica do Projeto Pedagógico do
Curso, bem como a sua consolidação no contexto institucional;
III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular para aprovação
no Colegiado do Curso de Graduação, sempre que necessário;
IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do
Curso de Graduação em consonância com as definições do
Colegiado do respectivo Curso de Graduação;
V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes
curriculares que integram a Matriz Curricular prevista no Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação;
VI. Emitir parecer sobre proposta de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito do respectivo Curso de Graduação;
VII. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de
pesquisa e de 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. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso
do curso e para o alcance dos objetos presentes no PPC;
IX. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes no PPC, bem como pelo
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação; e
X. Assessorar a Coordenação do Curso em suas atividades
acadêmicas específicas.

O NDE do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
apresenta 05 (cinco) membros, além do(a) coordenador(a) do curso, em conformidade
com Resolução COSUP n.º 06/2010, que estabelece em seu Art. 7º, sendo que a maioria
destes participou plenamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e tem clara
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responsabilidade com a implantação do mesmo.
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, apresenta
100% do NDE com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu e 83,33% possuem formação acadêmica na área do curso. O Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, apresenta 100% dos docentes do
NDE em regime de trabalho de tempo parcial ou integral e, destes, pelo menos, 50 % em
tempo integral.
A instituição, com base em seu plano de capacitação docente, incentiva e estimula,
por meio de ações de qualificação didático-pedagógica e de cunho financeiro, a
permanência dos docentes no NDE para manter a qualidade do curso e o bom
relacionamento entre o corpo social e a mantenedora.
Os Membros do atual NDE do Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial, da FAMAZ estão descritos no Quadro 2.
Quadro 2. Membros do NDE do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ.
Experiência
Nome do Docente
Titulação
Área de
Graduação
Regime
Acadêmica
+
Máxima
Conheci+
de Trae ProfisCPF
(TM)
mento TM
IES
balho
sional
4 anos e 6
ETIANE PRESTES
Bacharelado em
meses
Tempo
BATIROLA
Mestrado
Odontologia
1
Odontologia/UFPA
+
Integral
528.347.602-25
6 anos
Bacharelado em
Saúde,
MÁRCIA CRISTINA DOS
Odontologia/UFPA
13 anos
sociedade e
Tempo
SANTOS GUERRA
Mestrado
Licenciatura em
+
endemias na
Integral
Biologia/CEFET8 anos
661.649.742-91
Amazônia
2
PA
FERNANDO BEZERRA
Ciências
3 anos
Bacharelado em
Tempo
ROMUALDO DA SILVA
Mestrado
Farmacêutic
+
Odontologia/UFPA
Parcial
530.526.172-49
as
5 anos
Bacharelado em
Fonoaudiologia/Un
FABRICIO ANDERSON
15 anos
3
ama
Tempo
CARVALHO ALMEIDA
Doutorado
Odontologia
+
Bacharelado em
Integral
646.122.792-04
16 anos
Odontologia/Cesup
4
a
Bacharelado em
2 anos e 6
Ciências
LEONARDO FABIANO
meses
Antropologia
Sociais/UFPA
Tempo
SOUSA MALCHER
Doutorado
+
Social
Licenciatura Plena
Integral
624.710.152-04
5 anos e 6
em Ciências
meses
Sociais/UFPA
Doutorado
Bacharelado em
LEONARDO SORIANO DE
em Biologia
Odontologia/Cesup
8 anos
Tempo
MELLO SANTOS
Doutorado
Buco Dentala
+
Integral
575.012.622-68
Anatomia/UN
Bacharelado em
13 anos
ICAMP
Biomedicina/UFPA
1

2

3

UFPA – Universidade Federal do Pará; CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica; UNAMA –
4
Universidade da Amazônia; CESUPA – Centro Universitário do Pará
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O Coordenador do Curso tem o papel de proporcionar adequada articulação entre
o NDE e o Colegiado do Curso, com o objetivo de aprimorar o processo de oferta do
curso e o cumprimento das normas legais aplicáveis. Cabe ainda a Coordenação oferecer
apoio técnico-administrativo ao NDE para o seu pleno funcionamento.

2.2 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A)
A coordenação do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
é formada pela coordenadora efetiva e uma coordenadora adjunta, designadas pela
Direção Geral, que trabalham de forma atuante considerando, em uma análise sistêmica e
global os aspectos de gestão do curso, relação com os docentes e discentes e
representatividade nos colegiados superiores. A coordenadora adjunta atua como
assessor técnico conforme necessidade e em horário complementar ao da coordenadora,
com titulação adequada às suas funções.
As principais atribuições da coordenação do curso, previstas no Projeto
Pedagógico do Curso e regulamentadas no Regimento Interno da FAMAZ, nos artigos 20
a 23, estão descritas a seguir:
I. Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto às
autoridades e órgãos da Faculdade;
II. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;
III. Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade dos
professores e discentes;
IV. Apresentar, semestralmente, à Diretoria, relatório das atividades da Coordenadoria;
V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e
monitores;
VI. Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos fixados, os
relatórios e informações sobre avaliações e frequência de discentes;
VII. Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do curso, assim
como dos discentes e do pessoal docente e não-docente nele lotado;
VIII. Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a criação de cursos
sequenciais, de tecnologia, de pós-graduação e/ou desenvolvimento de projetos de
pesquisa e programas de extensão ou eventos extracurriculares, culturais ou desportivos;
IX. Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores,
respeitadas as especialidades;
X. Decidir, após pronunciamento do(a) professor(a) da disciplina, sobre aproveitamento
de estudos e adaptações de discentes;
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XI. Delegar competências; e
XII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento Interno
da IES.
Além disso, foi estabelecido pelo Núcleo de Apoio ao Docente e Discente (NADD)
da FAMAZ, protocolo de rotina mensal e diária da Coordenação dos cursos de graduação
que contempla, especificamente, as seguintes atividades necessárias ao monitoramento e
controle das atividades administrativo-pedagógicas junto a docentes e discentes dos
cursos, são elas:
I. Verificação da permanência do docente em sala de aula (cumprimento de horários de
aulas e assiduidade);
II. Acompanhamento e controle de permutas de aulas (mediante formulário especifico);
III. Atendimento de discentes na coordenação para verificação de ocorrências,
acompanhamento da condução das aulas e encaminhamentos pertinentes (registro
mediante uso de formulário específico);
IV. Emissão de pareceres em protocolos solicitados para a coordenação do curso;
V. Elaboração e entrega da folha de pagamento ao setor de recursos humanos em tempo
hábil (registrar o lançamento das faltas para os docentes em folha);
VI. Orientação aos docentes do curso quanto ao registro do ponto e prazo estabelecido
para a justificativa;
VII. Orientação aos docentes quanto às questões do desenvolvimento do curso;
VIII. Orientação quanto ao agendamento e normas para uso dos espaços pedagógicos
(laboratórios de informática, laboratórios de saúde, biblioteca, entre outros) conforme
planejamento previsto no plano de ensino das disciplinas do curso;
IX. Realização de reuniões previamente agendadas junto aos docentes e registro da
frequência para encaminhamento ao NADD;
X. Recebimento e análise (mediante formulário específico) dos planos de ensino das
disciplinas do curso, de acordo ao cronograma estabelecido pelo NADD; e
XI. Recebimento e análise (mediante formulário específico) das avaliações (regimentais e
substitutivas) das disciplinas (mediante formulário específico), de acordo ao cronograma
estabelecido pelo NADD.
Da mesma forma, os Coordenadores de Curso de Graduação seguem protocolo
de rotina semestral que contempla, especificamente, as seguintes atividades necessárias
ao monitoramento e controle das atividades administrativo-pedagógicas:
I. Entrada mensal nas turmas do curso para averiguação e coleta de informações para
sobre o trabalho docente e a infraestrutura física e acadêmica do curso e da IES;

61

II. Elaboração de relatório sobre os aspectos positivos e negativos do acompanhamento
realizado no item anterior;
III. Entrega de calendário das avaliações regimentais (1ªAR e 2ªAR) e avaliações
substitutivas;
IV. Atendimento e acompanhamento do trabalho docente, bem como o encaminhamento
ao NADD (com registro e impresso próprio);
V. Atendimento e registro de discente e encaminhamento ao NADD (com registro e
impresso próprio);
VI. Acompanhamento e supervisão da interdisciplinaridade no curso de graduação;
VII.

Planejamento

e

acompanhamento

de

atividades

de

apoio

extraclasse

e

psicopedagógico aos discentes no que tange aos aspectos da acessibilidade, atividades
de nivelamento e atividades extracurriculares não computadas como atividades
complementares;
VIII. Apoio à realização e legitimidade do processo de eleição de representante de turmas
(no início de cada semestre);
IX. Realização de reuniões com representantes de turma, em quantitativo mínimo de uma
reunião por bimestre letivo;
X. Convocar e presidir as reuniões (ordinárias e extraordinárias) do Núcleo Docente
Estruturante e Colegiado do Curso, em quantitativo mínimo de uma reunião por bimestre
letivo;
XI. Elaborar atas das reuniões (ordinárias e extraordinárias) do Núcleo Docente
Estruturante e Colegiado do Curso (em modelo estabelecido pela Assessoria de
Desenvolvimento Institucional);
XII. Elaborar o planejamento do curso para Semana de Acolhimento de calouros;
XIII. Elaborar relatório dos indicadores de gestão (conforme modelo estabelecido pela
Direção Geral e NADD);
XIV. Recebimento e avaliação dos planos de ensino (preenchimento dos indicadores em
planilha eletrônica);
XV. Recebimento e avaliação das provas (preenchimento dos indicadores em planilha
eletrônica);
XVI. Checagem da entrega dos diários de notas, frequências e conteúdos na Secretaria
Acadêmica nas datas previstas no calendário acadêmico e;
XVII. Participar do planejamento no Exame Nacional de Desempenho dos Discentes
(ENADE) e todo o conjunto de atividades previstas à instituição de ensino.
O coordenador de Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial
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também é responsável pelo engajamento de professores e discentes em programas e
projetos de extensão, responsabilidade social e de iniciação científica que aproximam os
discentes dos novos conhecimentos técnico-científicos e estimulam o desenvolvimento do
pensamento científico e da criatividade.
A FAMAZ incentiva a iniciação científica por meio de programas e projetos
específicos, de modo a fortalecer o processo de ensino/aprendizagem e permitir aos
agentes educacionais vínculos permanentes com a produção e aplicação do
conhecimento.
No intuito de participar ativamente do processo de avaliação do curso, a
coordenação do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, por meio
de seus órgãos colegiados, articulada à Comissão Própria de Avaliação (CPA) e
mantendo-se atualizada com a legislação e normas do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), promove a análise crítica dos relatórios de avaliação
interna emitidos pela CPA e dos relatórios de avaliação externa referentes ao curso
emitidos pelo MEC/INEP.

2.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO
ACADÊMICA DO (A) COORDENADOR (A)
A Coordenadora do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, Etiane Prestes Batirola, é Bacharel em Odontologia pela Universidade Federal
do Pará (2010) e possui pós-graduação stricto sensu na área de Odontologia, com ênfase
em Saúde Coletiva, sendo Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (2013) e mestre em Odontologia pela Universidade
Federal do Pará (2012).
A Coordenadora do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, possui experiência de magistério superior de, no mínimo, 4 anos e meio.
Possui experiência profissional acadêmica e não acadêmica acima de 6 anos.
Experiência em gestão acadêmica de 4 anos em graduação.
Os títulos e experiências acima transcritas foram extraídos do currículo
disponibilizado na plataforma lattes, estando também em poder da instituição,
devidamente comprovados, disponíveis para apreciação da comissão do MEC/INEP.
A Coordenação Geral do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, possui vínculo com a instituição sob o regime de 40 (quarenta) horas
semanais (Tempo Integral), dedicadas exclusivamente à gestão acadêmica, não havendo
atuação do coordenador do curso como docente no próprio curso ou nos demais cursos
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desenvolvidos na IES. A relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas
semanais dedicadas à coordenação é menor que 10 (dez), mais precisamente 2,5 (dois e
meio) vagas.
As ações das coordenações da FAMAZ são orientadas por um modelo de gestão
participativa, de modo a propiciar o engajamento de docentes e discentes nas atividades
do curso.

2.4 REGIME DE TRABALHO DO(A) COORDENADOR(A)
A profissional responsável pela coordenação do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ possui vínculo com a instituição sob
Tempo Integral. A relação entre o número de vagas anuais autorizadas e as horas
semanais dedicadas à coordenação é menor que 10 (dez), mais precisamente 2,5 (dois e
meio) vagas.

2.5 CARGA HORÁRIA DE COORDENAÇÃO DO CURSO
As ações das Coordenações de Curso de Graduação da FAMAZ são orientadas
por um modelo de gestão participativa, de modo a propiciar o engajamento de docentes e
discentes nas atividades do curso. A Coordenação do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, é formada apenas pela Coordenação Efetiva, não
havendo a figura do(a) coordenador(a) adjunto(a).
A Coordenação do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, possui vínculo com a instituição sob o regime de 40 (quarenta) horas
semanais (Tempo Integral), dedicadas exclusivamente à gestão acadêmica, não havendo
atuação do coordenador do curso como docente no próprio curso ou nos demais cursos
desenvolvidos na IES.

2.6 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO
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 da IES, no Plano de Carreira Docente e demais
normas aprovadas pelos colegiados superiores da FAMAZ.
A seleção do corpo docente é feita com base nas normas de recrutamento, seleção
e admissão fixadas pelo Conselho Superior (COSUP), respeitada a legislação trabalhista.
Cabe a cada Coordenadoria de Curso comprovar a necessidade da contratação de
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docentes.
Para ingressar no quadro docente da FAMAZ, o(a) candidato(a) deverá submeterse ao Processo Seletivo Docente, composto por prova escrita de conhecimentos
pedagógicos na área da disciplina que pretende lecionar e prova de didática sobre
assunto constante do Plano de Ensino da disciplina que pretende ministrar. Ademais, o
candidato terá seu currículo analisado, bem como se submeterá a Exame Psicológico de
Aptidão.
O quadro docente da FAMAZ é integrado por:
I. Professor Doutor: aquele que possui título de doutor, obtido em curso nacional ou
equivalente estrangeiro, ou de livre-docente;
II. Professor Mestre: aquele que possui título de mestre, obtido em curso nacional ou
equivalente estrangeiro;
III. Professor Especialista: aquele que possui certificado de especialização, em nível de
pós-graduação, na área em que irá atuar, de acordo com a legislação vigente.
A IES conta com Plano de Carreira do Magistério Superior devidamente
protocolado junto ao órgão competente e regulamentado pela FAMAZ. O documento
prevê condições para a qualificação docente, o qual poderá afastar-se das funções para
participar de congressos, reuniões relacionadas à sua atividade técnica ou docente e
ainda, cursar programas de Mestrado e Doutorado, podendo receber ajuda financeira da
Entidade Mantenedora.
A IES, com vistas ao atendimento das necessidades gerais e específicas de seu
corpo docente, executa, com regularidade, atividades programadas para esse fim, como
reuniões técnicas de natureza pedagógica. Também, investe, financeiramente, na
participação de professores em eventos promovidos por outras instituições, congressos e
seminários.
No início de cada semestre, as coordenações dos cursos de graduação e o Núcleo
de Apoio ao Docente e Discente, programam a Semana de Aperfeiçoamento do Trabalho
Docente que tem por objetivo promover o planejamento didático-pedagógico do corpo
docente da IES. Nesta semana são feitas todas as orientações acadêmicas, de questões
de procedimentos adotados na rotina acadêmica, discussão e aprovação dos planos de
ensino, minicursos, palestras, aulas práticas, visitas técnicas e demais eventos a serem
oferecidos ao longo do semestre, além de aspectos relacionados à metodologia do ensino
e de avaliação.
É orientado que cada docente, em sua primeira aula, faça o detalhamento do
programa de ensino a ser ministrado no período letivo, assim como os títulos relativos às
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bibliografias básicas e complementares do componente curricular. Também são
explanados, pelo(a) professor(a) ao corpo discente, aspectos acerca da metodologia de
ensino e critérios de avaliação, conforme o seu Plano de Ensino aprovado em reunião do
colegiado.
Durante o semestre as Coordenadorias dos cursos de graduação autorizados e/ou
reconhecidos, sob orientação constante do NADD e a participação dos discentes,
realizam o acompanhamento pedagógico da atuação do docente, com a avaliação ao final
de cada semestre.
Os docentes do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
devem estar em constante adaptação às necessidades pedagógicas de cada turma,
assim como as necessidades individuais de cada discente. O corpo docente tem como
prioridade intermediar o processo ensino-aprendizagem adotando recursos técnicos para
agir como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.
São atribuições do(a) professor(a) no exercício de suas atividades acadêmicas:
I. Elaborar o plano de ensino de sua disciplina submetendo-o à aprovação do Colegiado
de Curso;
II. Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o
programa e a carga horária;
III. Registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos discentes;
IV. Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar e julgar os
resultados apresentados pelos discentes;
V. Fornecer, à Secretaria, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar e os
registros da frequência do alunado, nos prazos fixados;
VI. Observar o regime disciplinar da FAMAZ;
VII. Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e das
comissões para as quais for designado;
VIII. Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos;
IX. Comparecer a reuniões e solenidades programadas pelo(a) Reitor(a) e órgãos
colegiados;
X. Responder pela ordem na sala de aula, pelo uso do material e pela sua conservação;
XI. Orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares relacionadas
com a disciplina;
XII. Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações;
XIII. Abster-se da defesa de ideias ou princípios contrários à democracia;
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XIV. Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que solicitado
ou para aplicação de exames;
XV. Participar, quando convocado, dos processos seletivos de admissão; e
XVI. Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei.
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui um total
de 07 (sete) docentes, sendo 04 (quatro) professores doutores, o correspondente a 57,1%
do total de docentes do curso, 02 (mestres) professores mestres, o correspondente a
28,6% do total de docentes do curso e 01 (um) docente especialista, o que corresponde a
14,3%do total de docentes do curso, perfazendo 85,7% dos docentes do curso de com
titulação Stricto Sensu e 14,3% com titulação Lato Sensu.
2.7 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – PERCENTUAL DE DOUTORES
Dos 07 (sete) professores existentes no Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial, da FAMAZ, 04 (quatro) professores possuem o título de
doutorado, o que perfaz um total de 57,1% de professores doutores no referido curso.

2.8 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE
O Regime de Trabalho do corpo docente do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, é distribuído em Tempo Integral (TI) e Tempo Parcial
(TP).
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui 07 (sete)
docentes, dos quais de 04 (quatro) professores estão sob o regime de Tempo Parcial e 03
(três) docentes sob o regime de Tempo lntegral, que somados os dois regimes
representam 100%.
O regime de contratação, sempre sob a égide da legislação trabalhista, obedece
aos critérios definidos pela Instituição, que privilegia os docentes com melhor qualificação
acadêmica na contratação pelos regimes de Tempo Integral (TI) e Tempo Parcial (TP).
Estes docentes assumem responsabilidades de atividades de ensino e pesquisa/iniciação
científica. 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 de
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Curso); orientação de trabalhos cietíficos e participação em programas de capacitação
docente, tutoria e orientação dos Trabalhos Integradores de Disciplinas (Odonto-SIM),
entre outros.

2.9 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui um
total de 07 (sete) docentes, sendo que apresenta um contingente de 06 (seis)
docentes com experiência profissional, fora do magistério superior, maior ou igual 03
(três) anos, o correspondente à 85,7%. Apenas 01 (um) professor, 14,3%, possui
experiência profissional inferior a 03 (três) anos.

2.10 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui um corpo
docente formado de 05 (cinco) profissionais que possuem experiência no ensino superior
maior ou igual a 02 (dois) anos, que corresponde a 71,4% do total do quadro de
professores, e apenas 02 (dois) docentes (28,6%) com tempo menor de dois anos no
ensino superior.

2.11 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, é composto pelo
Colegiado de Curso, para as funções deliberativas e normativas, na implementação e
consolidação das políticas institucionais e do projeto pedagógico de curso.
O Colegiado atende o disposto na Resolução COSUP n.º 06/2011, de 29/12/2011,
e o Regimento Interno da FAMAZ atuando de maneira eficaz, com plena participação em
todas as decisões referentes ao curso, com representatividade dos segmentos,
periodicidade das reuniões, registros e encaminhamentos das decisões.
De acordo com Art. 11, do Regimento Interno, e Art. 4º Resolução COSUP n.º
06/2011, o Colegiado Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial,
possuem as seguintes atribuições:
I. Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso e suas alterações;
II. Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas, funcionamento do
curso, respeitando a legislação em vigor;
III. Emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem
apresentados, para decisão final do COSUP;
IV. Pronunciar-se, em grau de recurso, sobre aproveitamento e adaptação de estudos,
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assim como sobre aceleração e recuperação de estudos;
V. Opinar, quando consultado, sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal
docente;
VI. Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo
Coordenador;
VII. Promover a avaliação periódica do curso e;
VIII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.
O Colegiado de Curso vincula-se à Coordenação do Curso de Graduação e
apresenta um total de 07 (sete) membros, conforme Art. 11 do Regimento Interno,
nomeados mediante Portaria da Reitoria. O Colegiado do Curso é composto por 05
(cinco) representantes do corpo docente do curso, sendo 03 (três) escolhidos pela
Direção Geral e 02 (dois) pelos seus pares e 01 (um) representante discente do Curso,
sendo presidido pela Coordenação do Curso.
As reuniões do Colegiado de Curso acontecem por convocação do seu presidente
ou por solicitação própria, a partir das demandas de situações consideradas como
próprias das atribuições do órgão e são registradas em atas. O Colegiado de Curso
reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre letivo e, em sessão
extraordinária, sempre que convocado pela Coordenadora do Curso.
Ao longo do curso, o Colegiado tem se reunido em diversas ocasiões para tratar da
organização dos componentes curriculares, da distribuição da carga horária, deliberação
de ementários e revisão de bibliografias indicadas para as disciplinas, em trabalho de
equipe com professores e coordenação do Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial.
A coordenadora do curso tem o papel de proporcionar adequada articulação do
Colegiado do Curso com o NDE, com o objetivo de aprimorar o processo de oferta do
curso e o cumprimento das normas legais aplicáveis. Cabe ainda à coordenação oferecer
apoio técnico-administrativo ao Colegiado para seu pleno funcionamento.

2.12 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA
A FAMAZ 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, a Faculdade
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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, 01 (um)
docente, o correspondente a 14,3% dos docentes do curso, possui mais de 09 (nove)
produções nos últimos 3 anos, enquanto que 02 (dois) docentes (28,6%) possuem entre 4
a 6 produções; 03 (três) docentes (42,8%) possuem entre 1 a 3 produções e 01 (um)
docente, 14,3%, não possui nenhuma produção nos últimos 3 anos.

2.13 RESPONSABILIDADE DOCENTE PELA SUPERVISÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
NSA

2.14

RESPONSABILIDADE

DOCENTE

PELA

SUPERVISÃO

DA

ASSISTÊNCIA

ODONTOLÓGICA
A responsabilidade profissional do cirurgião-dentista consiste no dever moral de
não causar danos a outrem no exercício da profissão. Esta responsabilidade é regida por
normas jurídicas e do Conselho Federal de Odontologia, tratando-se, respectivamente,
das normas legais e éticas que os profissionais devem observar.
Essas normas que regem a responsabilidade profissional buscam defender bens
jurídicos fundamentais das pessoas, a boa relação do cirurgião-dentista (CD) e a
sociedade bem como a manutenção do ―vínculo‖ de prestação de serviços, que deve ser
celebrado com base na confiança entre cliente e profissional, podendo de forma escrita
ou verbal.
No caso do CD docente, este assume papel importante na formação de futuros
cirurgiões-dentistas, ensinando, orientando, aconselhando, propondo aos discentes seguir
de forma cientificamente sustentada, honesta e ética. Além disso, o CD docente assume
um papel de agente transformador da sociedade, necessitando ainda mais atenção, pois
atua no processo formativo e prepara pessoas para a assistência em saúde da vida de
outrem.
Neste sentido, a responsabilidade docente pela supervisão da assistência
odontológica será realizada na Clínica-Escola da FAMAZ, em Empresas e em Serviços
credenciados por meio de Convênios, com orientação docente e supervisão local, com
programação previamente definida em razão do processo de formação, na proporção de
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01 (um) docente responsável pelas atividades de ensino envolvendo usuários e pela
supervisão da assistência odontológica a elas vinculadas por unidades de atendimento,
constituída, no máximo, por 02 (dois) discentes trabalhando conjuntamente.
Os alunos irão desenvolver:
I.

Tratamento odontológico integral, com a seleção de um planejamento de tratamento

global adequado para as condições socioeconômicas do paciente e humanizado, o que
inclui ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde bucal, com ênfase
na Semiologia, Diagnóstico e Planejamento.
II.

Vivência de situações reais do exercício da Odontologia, sob a orientação de

docentes para a organização e aplicação dos conhecimentos indispensáveis à formação
profissional.
III.

Trabalho em equipe de saúde multiprofissional, para o atendimento clínico

obedecendo aos princípios ergonômicos, desenvolvido em duplas, com divisão de tarefas.
IV.

Atividades

como

estudante-operador-clínico:

dedicado

aos

procedimentos

operatórios imprimindo maior qualidade ao trabalho, sem estresse, mantendo uma cadeia
segura no que abrange a biossegurança (as normas serão definidas pelo Colegiado de
Curso, e constituirão um Manual de Biossegurança a ser elaborado para atender as
atividades clínicas do curso).
V.

Atividades como estudante-auxiliar-instrumentador: responsável por oferecer ao

operador-clínico, de forma segura, sem riscos ao paciente, o material e instrumental
odontológico a ser utilizado durante a consulta; comunicar-se com o pessoal auxiliar
responsável pelo suporte ao atendimento clínico, bem como manipular os materiais
odontológicos e apoiar ou colaborar com o estudante-operador-clínico no manuseio de
aparelhos ou outros recursos utilizados durante o atendimento, mantendo uma cadeia
segura no que abrange a biossegurança (as normas serão definidas pelo Colegiado de
Curso, e constituirão um Manual de Biossegurança a ser elaborado para atender as
atividades clínicas do curso).
No Estágio Supervisionado Multiporfissional I e II os discentes realizarão um
sistema de rodízio nas diferentes áreas que integram a Odontologia. O programa de
trabalho do aluno será submetido ao Colegiado de Curso. O estágio será realizado em
Instituições e/ou Empresas credenciadas por meio de Convênios com serviços públicos e
privados, todos situados na região metropolitana da cidade de Belém, com orientação
docente e supervisão local e programação previamente definida em razão do processo de
formação.
Além disso, será considerado preconizado pela Resolução CFO Nº 63/2005,
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atualizada em 2012, que aprova a consolidação das Normas e Procedimentos nos
Conselhos de Odontologia, que afirma:
Art. 35. Para efeito de controle e fiscalização do exercício profissional com
referência aos estagiários de Odontologia, as instituições de ensino deverão
comunicar, ao Conselho Regional da jurisdição, os nomes dos alunos aptos
a estagiarem, de conformidade com estas normas.
§ 1º. As instituições de ensino deverão comunicar, também, ao Conselho
Regional, os locais de estágios conveniados.
§ 2º. A pedido do interessado, o Conselho Regional, sem qualquer ônus,
fornecerá um documento de identificação de estagiário, renovável
anualmente, e que somente terá validade para estágio, na forma destas
normas, e nos locais que mantenham convênio com as instituições de
ensino.
§ 3º. O documento a que se refere o parágrafo anterior será de modelo
padronizado pelo Conselho Federal de Odontologia.

2.15 NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE
NSA
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3. INFRAESTRUTURA

A Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ) dispõe de infraestrutura física
própria localizada na Avenida Visconde de Souza Franco n.º 72, Bairro do Reduto,
Município de Belém, Estado do Pará.
Constituída, atualmente, por quatro edificações, as instalações prediais da IES
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 FAMAZ 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.

3.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM REGIME DE TEMPO
INTEGRAL
A FAMAZ possui excelente estrutura física de trabalho para os professores do
Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial. A sala disponível aos
professores contratados em regime de tempo integral (TI) possui 14 (quatorze) gabinetes
equipados com computadores, mesas e cadeiras de escritório e lixeiras, para atendimento
individualizado dos discentes e ainda disponibiliza 20 (vinte) cabines individuais, cada
uma contendo um computador com acesso à internet e rede wi-fi, os principais softwares
de produtividade do pacote Office e impressora a laser em rede local.
Todos os espaços atendem aos aspectos quantidade, dimensionamento, limpeza,
iluminação,

acústica,

climatização,

segurança,

acessibilidade,

conservação

e

comodidade, possibilitando o desenvolvimento das atividades acadêmicas de forma
excelente.
A FAMAZ dispõe de infraestrutura adequada ao atendimento do portador de
deficiência, em conformidade com a legislação atual, Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2002, Decreto n° 6.949/2009 e a Portaria nº 3.284/2003, que estabelecem normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida e as disposições técnicas indicadas na norma
ABNT NBR 9050/2015, que dispõe sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
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e equipamentos urbanos. Destacam-se mecanismos apropriados, como rampas,
banheiros adaptados, cadeiras de rodas, pessoal de apoio, que possibilitam o acesso e
utilização de pessoas com limitação de mobilidade a todos os seus ambientes.

3.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS
ACADÊMICOS
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
possui gabinete de trabalho para o desenvolvimento das funções administrativopedagógicas da coordenadora de curso, exclusivo e individual, 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.
Há ainda na IES espaço reservado para as reuniões dos professores do Núcleo
Docente Estruturante (NDE).

3.3 SALA DOS PROFESSORES
A FAMAZ possui excelente sala dos professores com 180 (cento e oitenta) m 2 e
funciona com estrutura adequada à recepção dos docentes, planejamento e preparação
das

aulas

e

demais

dimensionamento,

atividades,

limpeza,

atendendo,

iluminação,

plenamente,

acústica,

aos

climatização,

requisitos

de

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 entretenimento, espaço zen e 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 três turnos de
funcionamento da IES, estando equipada com geladeira duplex com 240 (duzentos e
quarenta) litros de capacidade, microondas, cafeteira, forno elétrico, sanduicheira,
centrífuga para sucos, sendo diariamente fornecida aos professores (e demais

74

funcionários) água mineral (bebedouro), café preto, café com leite, bolacha de água e sal
e biscoito recheado.
III. Espaço equipado com 12 (doze) computadores, utilizados de forma rotativa pelos
docentes, com conexão à internet e os principais softwares de produtividade do pacote
Office, além de recursos de apoio como caixas de som e impressora a laser multifuncional
em rede local para impressão de documentos relativos às aulas das disciplinas
ministradas na IES, segundo planejamento prévio. Cada curso de graduação dispõe aos
professores de cota mensal de cópias na reprografia, mediante autorização da
Coordenação de curso.
IV. Espaço de convivência com 12 (doze) mesas, 72 (setenta e duas) cadeiras estofadas
e 200 (duzentos) armários rotativos.
V. Espaço de entretenimento, dotado de televisão de 29 (vinte e nove) Polegadas, 02
(dois) sofás com 2 (dois) e 3 (três) lugares e 1 (uma) mesa com jogos diversos.
VI. Espaço zen para descanso com 03 (três) cadeiras de relaxamento com massagem.
VII. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) masculino.

3.4 SALA 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, 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 datashow, 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 à intranet da IES, aos bancos
de dados, 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.
A FAMAZ possui ainda área destinadas à alimentação, com serviço de lanchonete;
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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-aprendizagem, no
Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, totaliza 01 (uma) sala de
aula, com dimensões que variam de 50 a 70 m², cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2
m² por discente.

3.5 ACESSO DOS DISCENTES A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
A FAMAZ disponibiliza 5 (cinco) laboratórios de informática com excelente
quantidade de equipamentos, velocidade de acesso à internet, política de atualização de
equipamentos e softwares, espaço físico adequado, excelente dimensionamento,
limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação e comodidade,
onde os discentes participam das aulas e realizam pesquisas e produção de trabalhos
específicos da área.
O agendamento do uso dos laboratórios de informática pelos(as) docentes é
realizado por meio da sala dos/as professores/as, responsáveis pela organização do
calendário junto à equipe de tecnologia da informação. No caso dos discentes não é
necessário agendamento, pois existe disponibilidade integral de uso de laboratório, nos
três turnos de funcionamento da IES, sempre com a presença de um responsável
qualificado, auxiliando os usuários em suas dúvidas com as bases de dados e
ferramentas de pesquisas disponíveis.
Ao detectar alguma disfunção no equipamento ou em algum recurso tecnológico,
o coordenador, professor ou funcionário deverá dar abertura à Ordem de Serviço, via
página da IES, junto ao NTI. O técnico em informática avaliará o defeito e, se for o caso,
prestará a devida manutenção ao equipamento imediatamente. Em caso de necessidade
de abertura do equipamento, se dentro da garantia, será remetido aos revendedores; os
demais serão movidos até o NTI para que seja realizada a manutenção pelo próprio
técnico ou a substituição de peças, se necessário. Caso o período de manutenção do
equipamento seja superior a três dias, por motivos adversos, como substituição de
componentes, ele deverá ser substituído por outro equipamento até que o problema seja
solucionado.
Em períodos de férias (julho e janeiro), é efetivada a manutenção preventiva e a
vistoria dos equipamentos, colocando-os ao pleno uso durante o semestre letivo. E ainda
há política de atualização de equipamentos e softwares.
A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por
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parte dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a
utilidade do referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao gestor(a) do
NTI que avaliará e, se aprovado pela Diretoria, encaminhará a solicitação ao setor de
compras.
A FAMAZ adotou a forma de licenciamento MSDN Academic Alliance junto a
Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de inúmeros softwares,
incluindo fornecimento de licenças para discentes, versões betas de aplicativos e
bibliotecas de desenvolvimento.
Os laboratórios possuem instalado o software Net Op School que dá ao professor
controle total sobre a aula através de funcionalidades como: bloquear a estação do
discente, visualizar a tela do discente, reproduzir nos computadores dos discentes a
mesma imagem do seu computador, entre outros..
A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de
última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de
informações, envio de mensagens para o contato com instituições de ensino, contudo,
para restringir o acesso a sites de conteúdos inadequados, a IES possui um filtro de
conteúdo constantemente atualizado.
A utilização da Internet na forma de contas de e-mails e horas de pesquisa, nos
laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A utilização
da Internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada para
discentes. Esta limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade,
capacidade e utilização.
A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de
pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de discentes, para
que possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo.

3.6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
A IES possui um acervo de bibliografia básica disponível de maneira excelente e
atendem aos programas das disciplinas de todos os semestres do Curso de Bacharelado
em Odontologia, modalidade presencial, com 3 (três) títulos por unidade curricular na
proporção média de 1 (um) exemplar para a faixa de 10 (dez) a menos de 15 (quinze)
vagas anuais, atualizados e tombados junto ao setor de patrimônio da FAMAZ. Assim, o
acervo de livros da bibliografia básica é plenamente adequado à proposta pedagógica do
curso com relação à quantidade, pertinência, atualização e relevância acadêmicocientífica, atendendo aos planos de ensino das disciplinas.
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A bibliografia é atualizada a partir da Política de Atualização do Acervo da
FAMAZ. O acervo bibliográfico da FAMAZ é atualizado por solicitação da coordenadoria
do curso, professores, discentes e da equipe da biblioteca, em razão de novas edições ou
para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a
subsidiar projetos de pesquisa e extensão. É dada prioridade, na aquisição de livros,
àqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar de cada
unidade curricular dos cursos ministrados, em todos os níveis, seguindo a política de
aquisição da Instituição. O planejamento econômico-financeiro reserva dotação
orçamentária para atualização e ampliação do acervo.
É válido acrescentar que, ao longo da existência do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, alguns títulos foram substituídos por tratar-se de
bibliografias esgotadas e/ou desatualizadas do contexto acadêmico. Essas substituições,
porém, em nada interferiram no apoio bibliográfico, aos discentes e docentes, necessário
às disciplinas, ao contrário, foram realizadas no sentido de melhorar a atualização do
acervo bibliográfico do curso.
Além do acervo específico de cada curso, a Biblioteca da FAMAZ possui a
disposição livros de referência, acervo abrangente das outras áreas de conhecimento e
biblioteca eletrônica, que são utilizados nos computadores postos à disposição dos
discentes e que possam contribuir para a formação científica, técnica, geral e humanística
da comunidade acadêmica.
3.7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
O acervo atende as indicações bibliográficas complementares referidas nos
programas das disciplinas de todos os semestres do Curso de Bacharelado em
Odontologia, modalidade presencial, com 05 (cinco) títulos por unidade curricular e 02
(dois) exemplares por título. Além disso, conta com acesso às Bibliotecas Virtuais
Pearson e Saraiva. O acervo de livros da bibliografia complementar é plenamente
adequado à proposta pedagógica do curso com relação à quantidade, pertinência,
atualização e relevância acadêmico-científica, atendendo os planos de ensino das
disciplinas.
Assim como ocorreu na bibliografia básica, ao longo da existência do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, alguns títulos da bibliografia
complementar foram substituídos por tratar-se de bibliografias esgotadas e/ou
desatualizadas do contexto acadêmico. Essas substituições, porém, em nada interferiram
no apoio bibliográfico, aos discentes e docentes, necessário às disciplinas, ao contrário,
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foram realizadas no sentido de melhorar a atualização do acervo bibliográfico do curso.
O acervo bibliográfico da FAMAZ é atualizado por solicitação da coordenadoria do
Curso, professores/as, discentes e da equipe da biblioteca, em razão de novas edições
ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a
subsidiar projetos de pesquisa e extensão. É dada prioridade, na aquisição de livros,
àqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar de cada
unidade curricular dos cursos ministrados, em todos os níveis, seguindo a política de
aquisição da Instituição. O planejamento econômico-financeiro reserva dotação
orçamentária para atualização e ampliação do acervo.
A FAMAZ ampliou à comunidade acadêmica cerca de 3.000 títulos que podem ser
acessados virtualmente na biblioteca virtual Pearson, a partir de contrato de prestação de
serviços. As obras, de diferentes editoras, estão disponíveis no site www.famaz.edu.br,
por meio da área do(a) discente(a) ou do(a) professor(a), no link Biblioteca Virtual 3.0
Universitária.
Elas podem ser acessadas 24 (vinte e quatro) horas por dia a partir de qualquer
computador com acesso à Internet, em mais de 40 (quarenta) áreas de conhecimento,
como Administração, Biomedicina, Marketing, Economia, Engenharias, Direito, Educação,
Medicina, Enfermagem, Psicologia, Educação Física, Radiologia, Odontologia, Psiquiatria,
Serviço Social, Recursos Humanos e outras. A ferramenta possibilita que a comunidade
acadêmica tenha acesso integral online aos livros-texto de diferentes editoras, como
Artmed, Pearson, Manole, Contexto, IBPEX, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione,
Martins Fontes, Companhia das Letras, EDUCS, Rideel e Jaypee Brothers, dentre outras.
A Biblioteca Pearson disponibiliza o acesso a títulos que podem ser lidos e
pesquisados on-line, livros personalizados e sob demanda, conteúdo para educação à
distância e consultoria em conteúdo e metodologia educacionais, dentre outros. Também
promove a atualização permanente do acervo da biblioteca, a partir da disponibilização de
novas edições e lançamentos. Ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa e/ou
estudo estão disponíveis, como pesquisa inteligente, marcadores de páginas, anotações
personalizadas; e impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos com valores de
fotocópia (opcional).
Além da leitura digital dos livros, a plataforma oferece aos usuários um conjunto
de funcionalidades que enriquecem a experiência de leitura. Alguns exemplos: acesso em
tablets (iPad e sistema Android); Seleção de livros favoritos; anotações eletrônicas nas
páginas; compartilhamento de conteúdo em redes sociais (Facebook e Twitter);
impressão de até 50% das páginas do livro; descontos de até 40% para compra da
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versão impressa do livro; e disponibilidade de acesso 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete)
dias por semana.
3.8 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Com objetivo de melhorar a qualificação dos discentes e professores, a FAMAZ
possui acesso ao Portal da CAPES e tem à disposição uma rica base de dados e
periódicos específicos da área da Administração e da Gestão de Pessoas, com Qualis A1
e A2. A importância deste acesso, que pode ocorrer em toda a área da Instituição, é a
possiblidade aos discentes e professores realizarem outras formas de pesquisas além do
acervo impresso que existe na biblioteca.
A biblioteca da FAMAZ disponibiliza, por meio do COMUT e assinatura de bases
de dados, o acesso a informações em nível nacional e internacional. É incentivado o uso
de bases de dados como o Scielo, BVS, Domínio Público, portal da CAPES, portal de
teses da UNICAMP, USP e UNESP (unibibliweb) dentre outras, que disponibilizam artigos
científicos e periódicos nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento.
A FAMAZ também disponibiliza o acesso remoto à base de dados EBSCO a
todos os seus discentes. Esta coleção provê cobertura de textos na íntegra de periódicos
científicos para quase todas as áreas acadêmicas de estudo, entre estas ciências sociais,
ciências humanas, educação, informática, engenharia, física, química, letras, artes e
literatura.
A EBSCO Health/DynaMed é uma base de dados que oferece quatro grandes
bases Academic Search Elite, Medline em Texto Complete, Dynamed – Medicina
Baseada em Evidências e Dentistry & Oral Sciences Source.
Esta coleção provê cobertura de textos na íntegra de periódicos científicos para
quase todas as áreas acadêmicas de estudo, entre estas ciências sociais, ciências
humanas, educação, informática, engenharia, física, química, letras, artes e literatura.
Essa base de dados multidisciplinar fornece texto completo para mais de 8.500 (oito mil e
quinhentos) periódicos, incluindo texto completo para mais de 4.600 (quatro mil e
seiscentos) títulos revisados por especialistas. Estão disponíveis mais de cem revistas
especializadas, bem como são fornecidas referências citadas pesquisáveis para mais de
1.000 títulos.
Dentre as principais características do EBSCO podemos citar: acesso on-line,
simultâneo e ilimitado por Internet Protocol (IP) ou acesso remoto através de local de
acesso restrito no website da instituição; interface única de busca em português; tradutor
automático do texto completo para o português; permite fazer buscas por palavra chave,
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assunto, autor, entre outros; além de que o módulo administrativo permite o
gerenciamento da base; e o arquivo, impressão e o envio por e-mail de artigos
pesquisados.
A base de dados da EBSCO Health/DynaMed inclui imagens em PDF para
grande maioria dos artigos. O conteúdo diverso é um valioso recurso acadêmico
respondendo as exigências de variados níveis curricular. Cobertura retroativa dos
periódicos. Esta coleção provê cobertura de textos na íntegra de periódicos científicos
para quase todas as áreas acadêmicas de estudo.
A assinatura de periódicos é realizada de acordo com as solicitações dos
coordenadores dos cursos e necessidade dos usuários. Periódicos informativos como
jornais e revistas gerais (Veja, Isto é, Exame e outras) são assinados ininterruptamente.
Todas as publicações estão preparadas com etiqueta de lombada com código de barras
impressas pelo sistema, facilitando o empréstimo. O sistema possui ainda a possibilidade
de geração de relatórios de controle da biblioteca como: quantidade de títulos/exemplares
por curso, empréstimos, multas, livros atrasados, idade do acervo, reservas, títulos
cadastrados por tipo de material, inventário, carta de cobrança, declaração de nada
consta, boletim bibliográfico, relação de livros baixados e motivos, relação de usuários,
usuários mais frequentes dentre outros.
Em relação à base de dados EBSCO, possui 453 títulos para a área Odontologia:
Acta Odontologica Latinoamericana, Acta Odontologica Scandinavica, Acta Odontologica,
Turcica, Acta Stomatologica Croatica, Acta Stomatologica Naissi, Advances in Dental
Research, Alpha Omegan, American Journal of Esthetic Dentistry, American Journal of
Esthetic Dentistry, Angle Orthodontist, Annals & Essences of Dentistry, Annals of
Maxillofacial Surgery, Apolonia, Archives of Dental Science / Arquivos em Odontologia,
Archives of Orofacial Science, Asian Journal of Oral Health & Allied Sciences, Australian
Dental Journal, Australian Endodontic Journal, Baba Farid University Dental Journal,
Biological Therapies in Dentistry, BMC Oral Health, Brazilian Journal of Oral Sciences,
Brazilian Oral Research, British Dental Journal, British Dental Nurses Journal, British
Dental Nurses Journal, Canadian Journal of Dental Hygiene, Canadian Journal of Dental
Hygiene, Case Reports in Dentistry, CDS Review, CES Odontología, China Journal of
Oral & Maxillofacial Surgery, China Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, Cleft PalateCraniofacial Journal, Clinical Dentistry, Clinical Implant Dentistry & Related Research,
Clinical Implant Dentistry & Related Research, Clinical Oral Implants Research, Clinical
Oral Investigations, Columbia Dental Review, Community Dentistry & Oral Epidemiology,
Community Dentistry & Oral Epidemiology, Compendium of Continuing Education in
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Dentistry, Contemporary Clinical Dentistry, Contemporary Oral Hygiene, CRANIO: The
Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, Critical Reviews in Oral Biology &
Medicine, Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, Cumhuriyet Dental Journal, Dental
Follicle - The E-Journal of Dentistry, Dental Forum, Dental Hypotheses, Dental Journal:
Majalah Kedokteran Gigi, Dental Nursing, Dental Press Endodontics, Dental Press
Implantology, Dental Press Journal of Orthodontics, Dental Research Journal, Dental
Traumatology, dentalTarget, Dentomaxillofacial Radiology, E-Journal of Dentistry,
Electronic Journal of Endodontics Rosario, Endodontic Practice Today, Endodontic Topics,
Endodontics & Dental Traumatology, European Archives of Paediatric Dentistry (European
Academy of Paediatric Dentistry), European Journal of Dental Education, European
Journal of Esthetic Dentistry, European Journal of Oral Implantology, European Journal of
Oral Sciences, European Journal of Orthodontics, Evidence-Based Dentistry, Faculty
Dental Journal, Gerodontology, Guident, Hellenic Orthodontic Review, IDA Times, Imaging
Science in Dentistry, Indian Journal of Comprehensive Dental Care (IJCDC), Indian
Journal of Dental Advancements, Indian Journal of Dental Research, Indian Journal of
Dental Sciences, Indian Journal of Stomatology, International Dental & Medical Disorders,
International Dental Journal, International Dental Journal of Students' Research,
International Dental Research, International Dentistry South Africa, International
Endodontic Journal, International Journal of Clinical Dentistry, International Journal of
Dental Clinics, International Journal of Dental Hygiene, International Journal of Dentistry,
International Journal of Esthetic Dentistry, International Journal of Medical Dentistry,
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, International Journal of Orofacial
Myology, International Journal of Paediatric Dentistry, International Journal of Periodontics
& Restorative Dentistry, International Journal of Prosthetic Dentistry, International Journal
of Prosthodontics, International Journal of Public Health Dentistry, International Scholarly
Research Notices, Iranian Endodontic Journal, ISRN Dentistry, JIDA: Journal of Indian
Dental Association, Journal of Adhesive Dentistry, Journal of Advanced Dental Research,
Journal of Advanced Oral Research, Journal of Advanced Prosthodontics, Journal of
Ahmedabad Dental College & Hospital (JADCH), Journal of Clinical Dentistry & Research,
Journal of Clinical Pediatric Dentistry, Journal of Conservative Dentistry, Journal of
Cosmetic

Dentistry,

Journal

of

Craniomandibular

Disorders,

Journal

of

Dental

Biomechanics, Journal of Dental Hygiene, Journal of Dental Implants, Journal of Dental
Materials & Techniques, Journal of Dental Medicine, Journal of Dental Research, Journal
of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, Journal of Dental School, Shahid
Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Dental Science & Research, Journal of
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Dentistry, Journal of Dentistry for Children, Journal of Dentistry of Tehran University of
Medical Sciences, Journal of Dentofacial Anomalies & Orthodontics, Journal of Esthetic &
Restorative Dentistry, Journal of Forensic Odonto-Stomatology, Journal of Indian
Prosthodontic Society, Journal of Indian Society of Periodontology, Journal of
Interdisciplinary Dentistry, Journal of International Dental & Medical Research, Journal of
International Oral Health, Journal of International Society of Preventive & Community
Dentistry, Journal of Investigative & Clinical Dentistry, Journal of Isfahan Dental School,
Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry / Istanbul Üniversitesi Dis Hekimligi
Fakültesi Dergisi, Journal of Korean Academy of Prosthodontics, Journal of Lingual
Orthodontics, Journal of Mashhad Dental School, Journal of Oral & Facial Pain &
Headache, Journal of Oral & Maxillofacial Pathology, Journal of Oral & Maxillofacial
Research, Journal of Oral Diseases, Journal of Oral Health & Community Dentistry,
Journal of Oral Health & Research, Journal of Oral Health Research, Journal of Oral
Implantology, Journal of Oral Laser Applications, Journal of Oral Pathology, Journal of
Oral Pathology & Medicine, Journal of Oral Rehabilitation, Journal of Oral Science, Journal
of Oral Sign, Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopadie, Journal of
Orofacial Pain, Journal of Orthodontics, Journal of Pearldent, Journal of Pediatric Dental
Care, Journal of Periodontal Research, Journal of Periodontology & Implant Dentistry,
Journal of Prosthodontics, Journal of Public Health Dentistry, Journal of Research in
Dental Sciences, Journal of SDU Faculty of Dentistry / SDÜ Dis Hekimligi Fakültesi
Dergisi, Journal of Surgical & Clinical Dentistry, Journal of the American Dental
Association (JADA), Journal of the British Endodontic Society, Journal of the California
Dental Hygienists' Association, Journal of the Canadian Dental Association, Journal of the
Indian Society of Pedodontics & Preventive Dentistry, Journal of the Indiana Dental
Association, Journal of the Irish Dental Association, Journal of the Pakistan Dental
Association, Journal of Veterinary Dentistry, Korean Journal of Orthodontics / Daehan
ci'gwa gyojeong haghoeji, Malaysian Dental Journal, Maxillofacial Plastic & Reconstructive
Surgery, Medical Law Cases - For Dentists, Medicina Oral, MICRO: The International
Journal of Microdentistry, Molecular Oral Microbiology, National Journal of Maxillofacial
Surgery, New York State Dental Journal, New Zealand Dental Journal, Odontología
Pediátrica, Odontology, Oklahoma Dental Association Journal, Ontario Dentist, Oral &
Craniofacial Tissue Engineering, Oral & Maxillofacial Pathology Journal, Oral &
Maxillofacial Surgery, Oral Diseases, Oral Health & Preventive Dentistry, Oral Health, Oral
Microbiology & Immunology, Oral Surgery, Oral Surgery, Orthodontics & Craniofacial
Research, ORTHODONTICS: The Art & Practice of Dentofacial Enhancement,
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Orthodontie Française, Pakistan Oral & Dental Journal, Pediatric Dentistry, Periodontal
Practice Today, Periodontology 2000, Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica
Integrada, Progress in Orthodontics, Quintessence International, Quintessence of Dental
Technology (QDT), Revista ADM, Revista Clínica de Ortodontia Dental Press, Revista
Cubana de Estomatologia, Revista da Faculdade de Odontologia, Revista de la Facultad
de Odontología. Universidad Nacional de Cuyo, Revista de la Sociedad Odontologica de
La Plata, Revista Dental Press de Estética, Revista Dental Press de Ortodontia e
Ortopedia Facial, Revista Dental Press de Periodontia e Implantologia, Revista Española
de Cirugía Oral y Maxilofacial, Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, Revista
Facultad de Odontología Universidad de Antioquia, Revista Nacional de Odontología,
Revista Odonto Ciencia, Revista Odontología Vital, Revista Oral, Revue d'Orthopédie
Dento-Faciale, RGO: Revista Gaúcha de Odontologia, Romanian Journal of Oral
Rehabilitation, Romanian Journal of Stomatology, RSBO: Revista Sul-Brasileira de
Odontologia, Scandinavian Journal of Dental Research, Serbian Dental Journal /
Stomatološki Glasnik Srbije, Smile Dental Journal, South European Journal of
Orthodontics & Dentofacial Research, Southern African Journal of Epidemiology &
Infection, Special Care in Dentistry, Stomatological Review / Stomatološki Vjesnik,
Stomatologie, Stomatos, Svensk Sjukhustandlaekartidning, Turkiye Klinikleri. Dishekimligi
Bilimleri Dergisi, Virtual Journal of Orthodontics, West China Journal of Stomatology,
World Journal of Orthodontics, Access, Arkansas Dentistry, Australasian Dental Practice,
Dental Economics, Dental Practice Management, Dental Practice Report, DHASNY ENews, Journal of the Tennessee Dental Association, NYSDA NEWS, Penn Dental Journal,
RDH, SAAD Digest, Subconsciously Speaking, Tweed Profile, Contemporary Esthetics,
Dental

Equipment

&

Materials,

Med-Dent-Magazin:

der

Wegbegleiter

vom

Studienanfaenger zum Praxisgruender, Orthodontic Products.

3.9 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE
Os laboratórios desta IES possuem instalações físicas amplas, limpas, climatizadas
e que atendem, plenamente, aos requisitos de dimensão, iluminação, acústica, ventilação,
segurança, acessibilidade e conservação. Contam com apoio técnico e auxiliares de
laboratórios e são dotados de equipamentos de biossegurança necessários a cada tipo de
laboratório ou serviço, observando as normas da ABNT nos seguintes aspectos:


Almoxarifado, com área reservada a líquidos inflamáveis, controle de material e
estocagem adequados;



Espaço físico adequado com no mínimo dois metros quadrados por aluno;
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Sala com iluminação, ventilação e mobiliário adequados;



Política de uso dos laboratórios compatível com a carga horária de cada atividade
prática;



Serviços de manutenção, reparos e conservação realizados sistematicamente, sob
supervisão do técnico e auxiliares responsáveis pelos laboratórios.
Os laboratórios desta IES são destinados aos docentes e discentes para a

realização de aulas e experimentos. Contam com regulamento específico, destinados à
realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno atendimento das demandas dos
cursos de graduação ofertados.
Na Faculdade Metropolitana da Amazônia existem laboratórios, localizados nos
blocos I, II e III, divididos por disciplinas e áreas entre os cursos de graduação ofertados,
descritos abaixo:
I.

Laboratório ―Coordenação e suporte laboratorial‖/ Almoxarifado de saúde;

II.

Laboratório de Saúde I;

III.

Laboratórios de Saúde II;

IV.

Laboratório de Saúde III;

V.

Laboratório de Saúde IV;

VI.

Laboratório de Saúde V;

VII.

Laboratório de Saúde VI;

VIII.

Laboratório de Saúde VII;

IX.

Laboratório de Saúde VIII;

X.

Laboratório de Física Experimental;

XI.

Laboratório de Maquete, projeto e conforto ambiental;

XII.

Laboratório de Desenho I;

XIII.

Laboratório de Desenho II;

XIV.

Laboratório de Radiologia e Processamento Radiográfico;

XV.

Laboratório Morfofuncional I;

XVI.

Laboratório Morfofuncional II;

XVII. Laboratório Morfofuncional III;
XVIII. Laboratório Anatomia – peças molhadas;
XIX.

Laboratório de Habilidades cirúrgicas e cirurgia experimental;

XX.

Laboratório de Habilidades clínicas I;

XXI.

Laboratório de Habilidades clínicas II;

XXII. Laboratório de Simulação Realística;
XXIII. Laboratório de Motricidade Humana (LAMHU) e laboratório de atividade física e
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Musculação (LAFIM);
XXIV. Laboratório de Fisiologia do Exercício- LAFEX;
XXV. Laboratório de Hidráulica;
XXVI. Laboratório de Materiais;
XXVII. Ambulatório.
Neste sentido, os laboratórios específicos utilizados por docentes e discentes do
Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial da FAMAZ, são:
I. Laboratório ―Coordenação e suporte laboratorial‖/ Almoxarifado de saúde;
II. Laboratórios de Saúde II;
III. Laboratório de Saúde III;
IV. Laboratório de Saúde IV;
V. Laboratório de Saúde VII;
VI. Laboratório de Saúde VIII;
VII. Laboratório Morfofuncional I;
VIII. Laboratório Morfofuncional II;
IX. Laboratório Morfofuncional III;
X. Laboratório Anatomia – peças molhadas;

3.10 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE
Os laboratórios didáticos especializados destinados ao uso de docentes e discentes
do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, são:
I. Laboratório ―Coordenação e suporte laboratorial‖/ Almoxarifado de saúde: neste
laboratório se concentra todos os materiais utilizados nas aulas práticas, e tudo
relacionado a elas, como agendamento de aulas, equipamentos que serão utilizados e
lavagem e esterilização de materiais após seu uso. Nesta sala se encontra também a
coordenação de laboratório, a as funcionárias que darão apoio aos docentes e discentes
durante as aulas. Está localizado no prédio principal (Bloco I), andar térreo.
Equipamentos/ Movelaria

Quantidade

Geladeira Eletrolux- Reagente

01

Geladeira controle de temperatura- Reagente

01

Geladeira Consul- Reagentes

01

Cadeiras

03

Cadeiras com braço

01

Computador

01

Impressora

01

Armario de ferro

03
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Armario Madeira amarelo

01

Armario Madeira branco

01

Bancadas de granito

04

Pias

02

Estufa

01

Destilador

01

Deionisador

01

Barrilete para agua destilada

02

Simulador Anatómico ( braços )

5

Simulador R.P.C ( Respiratório)

1

Simulador Cateterismo

1

Simulador Cateterismo ponto

1
Laminário

Laminas - Embriologia

Quantidade

Testiculo e Epididimo

1

Epididimo (Equino)

3

Cordão Umbilical

5

Cordão Umbilical (bovino)

3

Próstata

2

Pênis

1

Espermatozoides Manifero

2

Testiculo Fejino

4

Canal Deferente Equino

4

Tuba Uterina (Equino)

3

Útero

4

Placenia

3

Parasitologia Trichamonas Sp. Trofozoita

3

Óvario

12

Óvario Púbere

1

Tireoide Equinotmalory

3

Subjingual (equino)

6

Parótida

5

Parotida Equino

4

Tireoide

5

Rim

11

Figado Préa - Nanquin

1

Hipofise Equino

4

Adrenai Equino

3

Metaplasia Cartilaginosamama

1

Hepatite Necrônica

3

Adenocarcinoma de Mama

2

Carcinoma Colo Uterino

1

Cojecistite

1

Tonsijite

1
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Encefalite Viral

3

Avc. Acidente Vascular Cerebral

3

Embolo Sépito no Fígado

1

Estomago Fúndida

1

Esteatonecrose Pancreas

1

Desplasia Esofagica

1

Pólipo Nasal Inflamatório

3

Poupa. Digitaj Canino

4

Ileo Equino

4

Piloro Equino

5

Vesicular Biliar

5

Hemorragia Pulmão (equino)

1

Ureter

2

Epiglote

1

Figado Humano

2
Laminas - Histologia

Quantidade

Osso Campacto Descalcificado

2

Coração

6

Cerebelo

5

Musculo Liso Estomago

2

Ossoficação Endoconra

1

Tajamo

1

Linfonodo (Equino)

2

Medula (Equino)

2

Timo (Equino)

6

Medula

1

Lingua

5

Amigdala

2

Intestino Jejuno

3

Estomago Cardia

4

Lingua Gustativo

3

Piloro Equino

3

Estomago/Intestino

2

Intestino Duodeno

2

Labio Canina

2

Intestino Grosso

2

Couro Cabeludo TM

3

Intestino Delgado

3

Estomago Fundica

1

Pulmão

5

Estomago Esôfago

1

Estomago Pilória

1

Intestino - Lleo

1

Pele Fina Mallor

6

Pâncreas

5
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Traqueia

2

Pele Grossa

4

Músculo Estriado Esqueletico

1

Bexiga

4

Musculo Estomago

1

Epiglote

4

Aorta Equino Fu/res

4

Aorta Suino Weigert

2

Figado Reticulina (prata)

4

Traqueia/Esôfago

3

Pelo Grossa Cajal

2

Arteria Pequeno Médio calibre

3

Pele Canino TM

10

Poupa Digital Canino

1

Visicula Biliar

1

Pele

3
Laminas - Parasitologia e microbiologia

Quantidade

Esfregaço de Sangue Humano Rosenfeld

23

Ovos Helmintos fezes humanos

1

A. Lumbricoides (ovos)

5

Atrofia Testicular (equino)

3

Tumefação Fígado (equino)

4

Degeneração Hepática (equino)

2

Inflamação Enterite (Equino)

2

Hiperemina Mc Equino

2

Hemorragia Pulmão (equino)

1

Epermatozoides mamifero

1

Penicillium

5

Lymphocyte Transformation

5

Saccharomycete

5

Candida Albicans

4

Bacteria Three Types

4

Bacillus Anthracis

4

Bacillus Subtijis

5

Cjostridiun Botulinum

4

Protrús

5

Dysenterybacteria

5

Lactobacillus

5

Salmonella Typhi

5

Escherichia Coli (ecoli)

2

Laminas - Microbiologia

Quantidade

Proteus Vulgaris Putrefação

1

Raizobium Radicicola Bactéria Fixadora de Nitrogênio

1

Bacterium Erysipelatos Morrinaa Vermelha

1
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Corynebacterium Diphtheriase,differia

1

Mycobacterium Tuberculosis,Tuberculose

1

Bacillus Anthacis,Doença dos Classificadores de Lã

1

Bacillus Mycoides,Organismo do Solo

1

Bacillus Subtilis,Bacilo do Feno,esfregaço com Bacilos e Esporos

1

Streptococcus Lactis,Organismo que azeda o leite

1

Streptococcus Pyogenes Organismo do Pus

2

Sarcina Lutea,Bastões Cromogênicos

1

Staphylococcus Aur Eus

4

Pseudomonas Aeruginosa

5

Mycobacterium Tuberculosis (Tuberclebacillus,TB)

2

Ancylostoma Canfnum (Macho)

14

Ancylostoma Caninum (fêmea)

15

Bactéria do Queijo

8

Escherichia Coli,Bactéria do Colo

10

Eberthella Typhi,febre Tifóide

7

Salmonella Paratyphi febre paratifóide

7

Vibrio Comma,Colera asiatica

6

Shigella dysenteriae,disenteria Bacilar

7

Spirillum Volutans de águas poluidas

7

Rhodospirillum Rubrim,espirilios cromogênios

7

Clostriduim botutinum (botulismo), Intoxicação alimentar

7

Spirochaeta Duttoni(borrelia recurrentis),esfregaço do sangue

7

Bactéria da boca em bastões gram positivos e negativos

7

Bactéria do pão

7

Proteus vulgaris,putrefação

7

Rhizobirm radiciola bactéria fixadora de nitrogenio

7

bacterium erissypelatos morrinha vermelha

7

corynelarterium diphlherice,diferiu

7

Mycobacterium,tuberculosis,tuberculose

7

bacillus anthracis,doenças das classificadores de lã

7

Bacillus mycoides organismo do solo

6

Bacillus subtilis bacilo do feno esfregaço com bacilos e esporos

7

Streptacoccus laxtis organismo que azeda o leite

7

Streplococcus pyogenes,organismo do pus

7

Sarcina lutea,bastões cromogênicos

7

Staphylococcus aureus,organismo do pus

7

Mycobacterium Tuberculosis (Tuber Bacilos)

3

Eschorichia Coli (E coli)

3

Stapby Lococcus Aureus

3

Vibrio Cholerae Gram

3

Versinea Enterocojitica

3

Streptococcus Pneumoniae Coco Gramx

3

Staphylococcus Aureus Cocos Gramx

1

Sarcina Gramx

3

Shigellia Flexnery Gram

3
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Salmonella Entereitidis

3

Proteus Vulgaris

3

Pasteurejja Multocida

3

Streptococcus Suissgram

2

Saccharomyces

1

Streptococcus Pyogenes

1

Neisseria Subfjava Coco Gram

1

Laminas - Parasitologia

Quantidade

Entamoeba Histolytica Tropozoitos

5

Taquizoitos T. Gondii

20

Cistos Tranplamo

1

Parasitologia P. Faiciparum

13

Leishmania Mastigota

1

Giardia Lamblia (Trofozoitos)

3

S. Mansoni (Cercária)

18

S.Mansoni(Fígado)

5

S.Mansoni(Intestino)

4

S.Mansoni(Ovos)

15

S.Mansoni(Adulto)

1

Ascarie(ovos)

1

Parasitologia Ancylos Toma Caninum (fêmea)

4

Ovos Toxocara Canus

1

LeishmaniaPromastigota

3

S.Mansoni (Kato)

6

Trypanosoma Cruzi (Tripomastigota)

18

Parasitologia Ancylos Toma Caninum (macho)

1

Parasitologia Ancylostostoma Brasiliense (Macho e Fêmea)

9

Trypamossona Amastigotas Corte/Coração

2

Leishmania Amastigotas

20

Parasitologia P. Falciparum

15

Parasitologia P.Gallinaceum

15

Leshimania promastigota

15

Strongyloides (Larva) filarioide

15

Strongyloides (femea)

14

Oxiurideo (Adulto)

1

Ctenocephalus,canis pulga de cachorro,adulto

1

Pediculus humanus,lêndeas aderidas ao cabelo

1

Pediculus humanos,piolho humano

1

Cimex lectularius percevejo

1

Culex pipiens,pupa

1

Culex pipiens,larva

1

Anopheles,larva

1

Culex pipiens,mosquito comum,peças bucais fêmea

1

Anapheles,mosquito da malária,peças bocais da fêmea
Stomoxys calcitrans,mosca de estábulo,peças bucais (perfuradorsulgador)

1
1
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Sarcoptes scabiei,secção de pele infectada por parasitas

1

Acarapis woodi,ácaro parasita de abelhas

1

Dermanyssus gallinae,ácaro de galinha

1

Rhipicephalus sanguineus,piolho de cachorro

1

Heterakis spumosa,parasita intenstinal de rato adulto

1

Strongyloides,larva

1

Trichuris trichiura, nematelminto,ovo

1

Trichinella spirallis musculo com larvas encistadas

1

Enterabius vermicularis (oxyuris),oxiúrus,espécime adulto

1

Ascaris lumbricoides ovos de fezes

1

Ascaris lumbriciodes st de macho adulto na região das gônadas
Ascaris lumbrcoides,nematelminto de humano, st de fêmeas
adultas na região das gonadas

1

Echinacoccus parede dos cistos e escólex

1

Echinococcus granulosus,platelminto,escolices de cistos

1

Hymenolopis nana,proglótides

1

Taenia saginata,ovos em fezes

1

Taenia saginata,platelminto,proglóides em diferentes estágios st

1

Taenia pisiformis platelminto,progróides maduras

1

Taenia ou moniezia platelminto,esólex

1

Schistosoma mansoni,ova em seção de fígado ou instestino
Fasciola hepática redia e cercaria em secção através de figado
infectado de caramujo

1

Schistossoma mansoni st de adulto macho e fêmea

1

Fasciola hepatica em dutos da bile do fígado

1

Fasciola,ovo

1

Fasciola, st típica do corpo em diferentes regiões

1

Dicrocolium dentriticum,verme de figado de ovelha y cabra

1

Eimeria stiedae,causa coccidiose, figado de coelho

1

Monacystis agilis,da vesícula seminal de minhoca

1

Nosema apis,disenteria de abelha, st do intestino de abelha
Sarcocystis sp,seção do músculo mostrando parasitas nos tubos de
miescher

1

Babesia canis,esfregaço de sangue
Toxoplasma gondii,causador da toxoplasmose,enfregaço ou
secção do cisto

1

Plasmodium sp,melanemia malásia em baço humano
plasomodium berghei,esfregaço de sangue com formas vegetativas
e estágios de esquizogonia
Plasmodium Falciparum,malária humana,esfregaço de sangue com
estágios anelares

1

Leishmania donovani,causa kala-azar,esfregaço ou secção

1

Entamoeba histolytica,disenteria amebiana,esfregaço ou secção

1

Trypanosoma gambiense,doença do sono,esfregaço de sangue

1

Trypanosoma cruzi,doença de chagas,esfregaço de sangue

1

Laminas - Odontologia

1

1

1

1

1
1

Quantidade

Liquem Plano Bucas

3

Cisto Dentigero

5
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Granuloma Piogênico

2

Mucoceje - Cisto de Retenção Salivar

2

Gengivite

2

Fibroma Ossificante

2

Querasstocisto

1

Granuloma Dentário

5

Pulpite

5

Odontogenese Fase Botão

5

Odontogenese Campânula

5

Odontogenese Capuz

5

Amelogenesse Dentino Gênese

5

Palato Duro

5

ATM - Malloy

5

ATM

3

Dentina e Polpa Mallory

5

Mandibula

5

Bochecha

5

Lingua Marlloy

5

Lábia

5

Parótida

5

Lingua

5

Submandibular

4

Dentina e Polpa

5

Sublingual

5

Esofago

5

Lingua Corpúsculo

5

Sublingual - Pas

5

Mandibula Masson

5

Gengiva

5

Fossa Nasal

5
Laminas - Patologia

Quantidade

Atrofia Muscular

5

Necrose Caseosa TB Linfonodo

8

Esteatonecrose Pândreas Degeneração Vascular

10

Esteatosé Fígado

6

Deg. Vascular Tetracloreto de Carbono

8

Deg. Hialinadezenker Musculo esquerdo

9

Adenocarcinoma de Adrenas

1

Esclerose Glomerular embolo séptico no figado

1

Linfoma não aodgkin

3

Lipoma

1

Metapl. Escamosa Epit Bronquio

1

Heperplasia Folicular Linfática

5

Hiperplasia De Próstata

5

Apoptose Linfonodo

9
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Destrofia Muscular Esquesética

1

Atrofia Testicular

4

Necrose de Liquefação

8

Necrose de Coagulação

11

Tecido granulação

1

Esófago

10

Mamaria

5

Bochecha

3

Figado Humano

3

Rim Aquino

6

Aorta Suino Weigert

3

Cérvix Malory (Equino)

4

Antracose Pulmonar

4

Antracose Linfonodo

4

Calcificação Distrófica

9

Rim Humano

2

Calcificação Metástica Pulmão

10

Calcificação Distrofica (Coração)

1

Distrofia Muscular Esqueletica

13

Distrofia Muscular Cardiaca

3

Displasia Esofágica

4

Hemossiderose Baço

4

Hemossiderose Gl. Mamaria

4

Metaplásia Cartijaginosa Mama

4

Metaplasia óssea pulmão

4

Lipofuscina Miocárdio

4

Pigmento Melânico no figado

5

Hemossiderose figado

4

Silicose Pulmonar

4

Hiperqueratose

5

Megalocitose

10

Fibrose Hepática

1

Fibrose Pulmonar

8

Fibrose Hepática

5

Úlcera de Pele

5

Úlcera Gástrica

5

Tecido de Granulação

6

Abscesso Epitelial

7

Apedicite Crônica

5

Apedicite Aguda

6

Granuloma Eosinofilico

5

Granuloma de Tuberculose no Pulmão

5

Granuloma Piogênico

5

Miocardite

5

Osteomielite

1

Menigite

2
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Endocardite

2

Gastrite

2

Dermatite Crônica

5

Dermatite Aguda

5

Tronsilite

1

Foliculite

1

Degeneração Hialina - Zenker

2

Lipossarcoma

1

Abcesso Hepático

2

Hipertrofia Miocardio - Chagas

2

Pigmentação Hemosiderose

3

Desmielinização

1

Cicatrização 7 Dias

10

Cicatrização 14 dias

10

Cicatrização 21 Dias

10

Cicatrização 24 Horas

10

Congestão Esplênica

5

Embolo Séptico Pulmão

5

Embolo Séptico Figado

5

Edema Pulmonar

7

Trombo em Organização

5

Trombo em Celular

5

Trombo Arterial

6

Trombo Vernoso

5

Quelóide

10

Adenocarcinoma maesôfago

1

Condrossarcoma

5

Carginoma Basocelular

5

Carcinoma Gástrico

5

Infarto Agudo Miocardio

5

Infato Hemorragico

5

Pulmão

5

Infarto Miocardio cicatrizado

5

Linfoma de Hodgkin

10

Meningioma

5

Metaplasia óssea Aorta

3

Leiomioma

4

Lipoma

6

Lipossarcoma

5

Metastase de mejanoma em Linfonodo

2

Metástase de adenocarcinoma de pâncreas no figado

1

Metástase de tumor de mama em baço

1

Condroma

2

Hepátocar cinoma

1

Nevus Mejanocitico

1

Enfisema Pulmonar

1
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Hematoma

4

Hemorragica

5

Hemorragica pulmonar azul de prússia

1

Adenoma de Mama

18

Adenocarcionoma de mama

10

Condroma

10

Condiloma

10

Ostéossarcoma

5

Metástase de Osteossarcoma no pulmão

5

Metástase de tumor de mama em linfonodo

10

Hemangioma

5

Hemangiossarcoma Desmielinização

10

Necrose Trombose

8

Embolos neoplásticos

7

Fibroadenoma Neoplasia benigna

1

Congestão Hepática

4

Infarto Renal

4

Penis Neoplasia Maligna

4

Esteatose Figado (Equino)

8

Edema Enterite (equino)

8

Metaplasia Médula (Equino)

8

Pigmentação antracose

4

Hiperplásia Linfocitaria (equino intest)

3

Hemorragia Pulmão (equino)

10

Hipertrofia Esofago

8

Hiperemia Muc (equino)

4

Metaplasia Prostata (canino)

2

Atrofia Testicular (equino)

2

Calcificação distrofina

2

Hiperplasia Linfoide (baço)

4

II. Laboratórios de Saúde II: este laboratório está localizado no prédio principal (Bloco I),
andar térreo, e possui uma área de 60m2. Abrange as disciplinas de Citologia, Histologia e
Embriologia, Patologia e Biologia do Esporte para os cursos de Enfermagem,
Biomedicina, Educação Física, CST em Radiologia e Odontologia.
Equipamentos/ Movelaria

Quantidades

Pia para as mãos

1

Pia rebaixada para PCD

1

Porta sabão liquido

1

Porta papel toalha

1

Bancos de ferro

25

Bancada de granito auxiliar

3

Bancada para PCD

1

Quadro branco

1
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TV Samsung 40‖

1

Microscópio vídeo monitor

1

Central de ar

1

Cesto de lixo comum

1

Cesto de lixo biológico

1

Quadro de diferenciação celular

1

Projetor

1

Microscópio

20

III. Laboratório de Saúde III: este laboratório está localizado no prédio principal (Bloco I),
andar térreo, e possui uma área de 60m 2. Abrange as disciplinas de Parasitologia Básica,
Microbiologia Básica, Parasitologia Clinica, Microbiologia Clinica e Virologia para os
cursos de Biomedicina, Odontologia.
Equipamentos/ Movelaria

Quantidade

Microscópio vídeo monitor

1

Central de ar

1

Cesto de lixo comum

1

Cesto de lixo biológico

1

Projetor Epson 21 +

1

Bancos de ferro

25

Bancada de granito

2

Bancada de granito auxiliar c/ bico de bunsen

1

Bancada para PCD

1

Quadro branco

1

TV Samsung 40‖

1

Pia para as mãos

1

Pia rebaixada para PCD

1

Porta sabão liquido

1

Porta papel toalha

1

Microscópio

20

Contador de colonias

1

Estufa incubadora

1

Estufa termostato
Cabine de fluxo laminar
Dessecador

1
1
3

Auto-clave

1

Lupa

3

Armário de ferro

1

Geadeira

1

IV. Laboratório de Saúde IV: este laboratório está equipado para abranger as disciplinas
de Química, Química Experimental e Tecnológica, Bioquímica Básica, Fisiologia Humana,
Genética, Farmacologia, Biofísica Toxicologia e Bromatologia. É utilizado para aulas
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práticas dos cursos de graduação de Biomedicina, Enfermagem, Odontologia, Engenharia
Civil e de Produção. Está localizado no prédio principal (Bloco I), andar térreo, e possui
uma área de 60m2.
Equipamentos/ Movelaria

Quantidade

Chuveiro lava olhos

1

Bancos de madeira

25

Bancadas laterais com tampo de granito

1

Bancada central com cubas em inox funda

2

Bancada rebaixada para PCD com pia

1

Quadro branco

1

Lixo comum

1

Lixo hospitalar

1

Fogão Elétrico

1

Termo-reator

1

Banho maria

1

Colorímetro

1

Balança

3

Osmose Reversa

1

Estufa

1

Chapa Aquecedora

1

Bomba de vácuo

2

Capela de exaustão

1

Bomba de vácuo

1

Manta aquecedora

5

Agitador

3

Phmetro

1

Chapa Aquecedora

1

Banho ultrassônico

2

V. Laboratório de Saúde VII: os conteúdos de anatomia humana requerem entre outras
coisas a necessidade de estudos sistemáticos e variados. Anatomia é a ciência que
estuda a estrutura física dos seres vivos, seus órgãos internos e externos, suas
interações, funcionamento, sua localização e sua disposição. O laboratório de Anatomia
desta IES está localizado no andar térreo do Bloco I e contem estruturas e peças
anatômicas (órgãos, sistemas e ossos) e é utilizado pelos cursos de Enfermagem,
Biomedicina, Educação Física, Psicologia, Odontologia e CST em Radiologia.
Equipamentos/ Movelaria

Quantidade

Olhos anatômicos

2

Articulação do cotovelo com ligamento

1

Articulação do ombro

4

Assoalho pélvico feminino com feto

1
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Assoalho pélvico masculino

3

Cabeça com corte mediano

3

Cerebro

5

Coluna vertebral com medula

1

Coração tamanho grande

3

Coração tamanho pequeno

4

Corte frontal da cabeça

6

Costela

4

Cranio

10

Diadorama de um neuronio motor

5

Dorso

3

Esqueleto articulado

1

Esqueleto desarticulado

3

Estomago tamanho grande

1

Fases do crescimento embrionário ( até o nono mês)

1

Genital Masculino/Feminino

4

Mão

1

Medula

2

Medula Espinhal ampliada

5

Modelo muscular cabeça e pescoço

3

Modelo muscular membro inferior

3

Modelo muscular membro superior

2

Modelo muscular pequeno

3

Modelo tronco cabeça

3

Olho em órbita ampliado

5

Orelha

1

Ouvido ampliado com 06 partes

5

Pé

1

Peças anatômicas, coração

3

Prancha c/ cabeça corte mediano e frontal

1

Prancha (fígado, pâncreas, e vias biliares)

2

Prancha (Nefron )

3

Prancha sistema digestivo

4

Pulmão

4

Quadro respiratório

2

Rin- tamanho grande

1

Rin- tamanho pequeno

3

Vertebra com medula

4

Bancadas de granito auxiliares

4

Pias p/ lavagem das mãoes

2

Armários brancos de madeira c/ chave

3
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Bancos de ferro

25

Projetor

1

VI. Laboratório de Saúde VIII: abrange as disciplinas Micologia Clinica, Instrumental de
laboratório, Genética, Imunologia e Fluidos Biológicos para o curso de Biomedicina,
Odontologia. Está localizado no prédio principal (Bloco I), segundo andar, possuindo uma
área de 60m2.
Equipamentos/ Movelaria

Quantidade

Cabine de segurança biológica

1

Centrífuga

1

Banho maria

1

Microscópio

13

Estufa

1

Bancadas de granito

5

Pias p/ lavagem das mãos

2

Bancos de ferro

25

Armário de ferro

1

Projetor

1

Quadro Branco

1

Termo bloco

1

VII. Laboratório Morfofuncional I, II e III: localizados no primeiro andar bloco II, os dois
laboratórios são espaços de aprendizagem que fornece aos discentes os instrumentos
necessários à integração dos conhecimentos das ciências básicas e clínicas aos
conteúdos discutidos em sessões tutoriais, conferências e aulas temáticas dos módulos
do eixo de atenção a educação e saúde. Este laboratório atenderá o curso do primeiro ao
oitavo período. É um espaço de aprendizagem inovador que atende às novas tendências
de educação nos cursos da área da saúde, desenvolvendo um estudo integrado das
ciências morfológicas, da Anatomia, Histologia, Embriologia, Patologia, Radiologia,
Parasitologia, Imunologia e Fisiologia. A atividade de aprendizagem tem caráter prático,
dinâmico e autodirigido, sendo realizada com auxílio de roteiros, livros textos e atlas e sob
a orientação de professores.
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É um espaço de auto-aprendizagem que fornece aos alunos os instrumentos
necessários à integração dos conhecimentos das ciências básicas (anatomia, histologia,
fisiologia, patologia e imagenologia) e as ações de atuação do médico, do cirurgiãodentista, entre outras profissões da área da saúde.
Possui dois ambientes independentes. Cada laboratório possui 25 estações que
permitem uma interação entre os 25 alunos por subturma. Os alunos estudam
individualmente, seguindo os Roteiros de Estudo do Morfofuncional, que apresentam
objetivos definidos, relacionados ao módulo e aos problemas discutidos em sessões
tutoriais. As estações de estudos possuem bancadas com cadeiras bem espaçadas,
modelos em resina e órgãos anatômicos glicerinados, painéis ilustrativos, computadores
com acesso à internet wireless, vídeo com DVDs, e-books, microscópios ópticos, coleção
de lâminas de Histologia, Patologia e Parasitologia, negatoscópios, acervo de imagens
(radiografias, tomografias e ressonâncias), aparelho de ultrassonografia e projetor de
lâminas com televisão O Laboratório terá como apoio o Laboratório de Anatomia no uso
de peças anatômicas naturais. Este laboratório também poderá ser utilizado para estudo
aos alunos em outros horários programados com apoio de monitores.
Este laboratório constitui-se como anexo ao Laboratório Morfuncional, composta
por dois ambientes, o primeiro destinado ao acondicionamento de cadáveres e peças em
tanques especiais e o segundo, espaço contendo bancadas com microscópios e mesas
para práticas, que abordam conteúdos integrados de conhecimentos básicos relacionados
ao módulo e aos problemas discutidos em sessões tutoriais, servindo como apoio à
aprendizagem e também como local onde os alunos podem desenvolver pesquisas de
Iniciação Científica.
Laboratório Morfofuncional I - Equipamentos/Movelaria

Quantidade

Órgão Genital Masculino (Anatomic)

01

Pélvis Masculina (3b)

05

Mod. De Perínio Masculino (Altay)
Pelve Masculina C/ Ligamentos, Vasos , Nervos Assoalho Pélvico E
Órgãos, Composto (3b)
Pélvis Feminina C/ Ligamentos, Vasos, Nervos Assoalho
Pélvico E Órgão
Pélvis Feminina

01

Esqueleto Pélvico C/ Útero

01

Glândula Mamária Em Lactação

01

Mod. De Perínio Feminino (Altay)
Esqueleto Pélvico Feminino C/ Cabeça De Femur, Cinco Vértebras
Lombares E Útero
Estágios Da Fecundação E Desenvolvimento Do Óvulo 2 Vezes O
Tamanho Natural
Figura Muscular Masculina Em Tamanho Natural

01

01
03
06

01
01
01
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Torso Muscular De Tamanho Natural

02

Mod. Muscular De 50cm

01

Mod. Músculos Do Pé

01

Mod. De Pé Secionado

01

Mod. Gigante Da Anatomia Completa Da Mão

01

Braço C/ Músculos Destacáveis

01

Braço Em Versão De Luxo C/ Musculatura

01

Perna C/ Músculos Destacáveis

01

Perna Em Versão De Luxo C/ Musculatura

02

Coração Ampliado

02

Coração 2 Vezes O Tamanho Natural (3b)

05

Mod. De Cabeça Em Corte Frontal (Anatomic)

01

Cabeça Em Corte Mediano (Anatomic)

01

Cabeça Em Disco

01

Artéria, Veias E Nervos Da Cabeça (Altay)

01

Mod. De Glândulas Salivares

01

Seção Frontal E Lateral Da Cabeça

03

Metade De Cabeça Com Musculatura

01

Cérebro

05

Cérebro Clássico

04

Cérebro C/ Artéria

05

Cérebro Neuro-Anatômico

05

Cérebro Humano Colorido Tamanho Grande

01

Medula Espinhal 06 Vezes O Tamanho Natural

01

Circulação Do Líquido Cefalorraquidiano

01

Sistema Digestivo (Anatomic)

03

Mod. Língua

01

Estômago

05

Fígado C/ Vesícula Biliar Pâncreas E Duodeno

01

Fígado Básico (Anatomic)

02

Fígado Tamanho Grande

01

Pâncreas, Duodeno E Baço (Anatomic)

01

Vilosidade Intestinais (Anatomic)

01

Mod. De Pulmão Luxo

03

Pulmões C/ Lobos Coloridos (Altay)

01

Pulmão C/ Traqueia

01

Laringe 2x O Tamanho Natural (3b)

01

Laringe (3b)

01

Seção De Rim, Modelo Básico 3 Vezes O Tamanho Natural

05

Seção De Rim, 3 Vezes O Tamanho Natural

05

Rins, Néfrons, Vasos Sanguineos E Corpúsculo Renal

01

Rin E Néfron

03

Rin Glomérulos

02

Mod. De Mitose (Anatomic)

03

Desenvolvimento Embrionário Em 12 Estágios

01

Embrião 25 Vezes O Tamanho Natural

01
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Série De Gravidez, 08 Modelos

01

Série De Gravidez, 05 Modelos

01

Pélvis C/ Gravides 3 Partes

01

Olho Em Órbita Ampliado (Anatomic)

03

Olho 3 Vezes O Tamanho Natural

02

Ouvido Ampliado (Anatomic)

03

Mod. De Ouvido (Altay)

01

Ouvido Ampliado Classico 58 Posições (Anatomic)

01

Corte De Pele ( Modelo Em Bloco Ampliado 70x )

01

TORSO BISSEXUAL 85cm (ANATOMIC)

02

Torso Clássico Unisex

02

TORSO ASSESUADO 50cm

01

Torso Em Disco, 15 Discos

01

Esqueleto Stan C/ Base Móvel

02

Esqueleto Max C/ Base Móvel

02

Esqueleto Leo C/ Ligamento C/ Base Móvel

01

Sistema Circulatório

05

Braço Vascular

01

Sistema Nervoso

03

Mod. De Neurónios (Altay)

01

Mod. De Vértebras Torácicas C/ Medula Espinhal (Altay)

01

Mod. Da 5ª Vértebra Cervical(Altay)

01

Mod. De Coluna Classica Flexivel C/ Cabeça De Femur

02

Mod. De Coluna Flexivel C/ Costelas E Cabeça De Femur

02

Coluna Vértebral Cervical

02

Coluna Vértebral Torácica

01

Coluna Vértebral Lombar

04

Junção Funcional Do Ombro

01

Juntafuncional Do Quadril

03

Junta Funcional Do Joelho

08

Juntafuncional Do Cotovelo

01

Junção Funcional Do Ombro (Anatomic)

04

Mod. De Esqueleto Da Mão C/ Ligamentos

01

Mod. De Esqueleto Do Pé C/ Ligamentos

01

Crânio Clássico

12

Crânio Clássico C/ Estrutura Númeradas

10

Crânio C/ Encéfalo

05

CENTRAL DE AR CONDICIONADO (48.000 Btu)

02

Cadeira Giratória S/ Braço C/ Estofado Na Cor Azul

44

MESA EM L MDF NA COR CINZA MEDINDO 150x60cm
MESA EM MDF NA COR CINZA C/ 2 GAVETAS C/
CHAVEMEDINDO 120x60cm
Armário Em Mdf Na Cor Cinza C/ 06 Gabinetes E C/ Chave
Medindo270x95cm
Armário De Aço C/ 02 Portas E Chave

12

Cpu

19

Monitor

18

02
04
01
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Teclado

19

Mouse

19

Estabilizador

19

Microscópio

16

Quadro Branco

01

SUPORTE ARTICULADO P/ Tvs /LCD / PLASMA / 3D ―26 A 55‖

01

Negatoscópio 50x38

01

Televisão De 47 Polegadas

01

Data Show De Cor Branco

01

Tela De Projeção

01

Câmera De Vídeo Digital ―Dcr-Pj6‖

01

Kit Camera Com Tripe

01

Furadeira Média

01

Furadeira Pequena

01

Banner Com Informações De Normas Laboratoriais

01

Lixeira C/ Pedal Inox

01

Lâminário De Histologia 15 Caixas C/ Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 50 Lâminas

15

Adrenal-He

15

Artéria Grande Calibre-He

15

Artéria Grande Verhoeff-He

15

Bexiga-He

15

Baço-He

15

Calota Craniana-He

15

Cérebro (He)

15

Cerebelo-He

15

Coração Disco Intercalar-He

15

Esôfago-He

15

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

15

Estômago Esôfago-He

15

Estômago Fundica-He

15

Estômago Pilórica-He

15

Fígado- He

15

Fígado-Glicogênio-He

15

Glândula Mamária-He

15

Hipófise-He

15

Intestino Delgado-Íleo-He

15

Intestino Delgado-Jejuno-He

15

Intestino Grosso-He

15

Língua-He

15

Linfonodo-He

15

Músculo Cardíaco-He

15

Músculo Estriado Esquelético-He

15

Músculo Estriado Esquelético-H.F

15

Medula-He

15

Nervo-He

15
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Osso Compacto Descalcificado-He

15

Ossificação Intramembranosa-He

15

Ossificação Endocondral-He

15

Ossificação Endocondral Mallory-He

15

Ovário Púbere-He

15

Pâncreas-He

15

Pele Fina-He

15

Pele Grossa-He

15

Próstata-He

15

Pulmão-He

15

Parótida-He

15

Rim-He

15

Sublingual-He

15

Submandibular-He

15

Testículo E Epidídimo-He

15

Tendão-He

15

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

15

Timo-He

15

Tireóide-He

15

Traquéia-He

15

Ureter-He

15

Útero-He

15
Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-01

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01
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Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-02

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01
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Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-03

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01
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Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01
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Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-04

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01
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Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-05

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01
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Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-06

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01
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Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He
Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

01
Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-07

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

112
Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01
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Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-08

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01
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Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 54 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-09

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esfregaço De Sangue Humano – Rosenfield-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

115
Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He
Lâminário De Histologia Caixa C/ 53 Lâminas

01
Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-10

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01
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Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He
Lâminário De Histologia Caixa C/ 50 Lâminas

01
Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-11

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01
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Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 53 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-12

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro (He)

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01
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Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tecido Adiposo Multi E Unilocular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 51 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-13

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01
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Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Linfonodo-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Submandibular-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01

Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01
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Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Lâminário De Histologia Caixa C/ 49 Lâminas

Quantidade

Caixa De Histoligia Em Cedro P/ 100 Lâminas-14

01

Artéria Grande Verhoeff-He

01

Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro Prata-He

01

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Fundica-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado- He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

01

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

01

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

01

Músculo Cardíaco-He

01

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Músculo Estriado Esquelético-H.F

01

Nervo-He

01

Osso Compacto Descalcificado-He

01

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

01

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

01

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pele Grossa-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

01

Sublingual-He

01

Tendão-He

01

Timo-He

01

Tireóide-He

01

Traquéia-He

01

Útero Proliferativo-He

01
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Ureter-He

01

Ovário Púbere-He

01

Próstata-He

01

Arteria De Grande Calibre-He

01

Testiculoe Epidídimo-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Caixa De Lâmina P/ 50 Lâminas
Caixa De Histoligia Em Plástico Azul P/ 50 Lâminas
Lâmina Reserva De Histologia C/ 00 Lâminas

Quantidade
01
Quantidade

Lâmina Reserva De Histoligia
Adrenal-He

01

Baço-He

01

Bexiga-He

01

Calota Craniana-He

01

Cérebro Prata-He

10

Cerebelo-He

01

Coração Disco Intercalar-He

01

Esôfago-He

01

Estômago Esôfago-He

01

Estômago Pilórica-He

01

Fígado-Glicogênio-He

01

Fígado Reticulina Prata- He

11

Glândula Mamária-He

01

Hipófise-He

06

Intestino Delgado-Íleo-He

01

Intestino Grosso-He

01

Intestino Jejuno-He

01

Língua-He

01

Medula-He

01

Medula Prata-He

11

Músculo Estriado Esquelético-He

01

Nervo-He

05

Osso Compacto Descalcificado-He

02

Osso Compacto Desgastado- Harves-He

11

Ossificação Endocondral-He

01

Pâncreas-He

02

Parótida-He

01

Pele Fina-He

01

Pulmão-He

01

Rim-He

07

Sublingual-He

06

Tendão-He

01

Tireóide-He

02

Útero Proliferativo-He

06

Ureter-He

06
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Próstata-He

01

Ossificação Intramembranosa-He

01

Ossificação Endocondral Mallory-He

01

Útero -He

01
Lâminário De Patologia Caixa C/70 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-01

01

Fibrose Hepática (T. Masson).

24

Quelóide-He

22

Granuloma Piogênico-He

24

Lâminário De Patologia Caixa C/95 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-02

01

Leptospirose Fígado-Prata

24

Granuloma Pulmonar

24

Hepatite Crônica Granulomatosa-He

23

Mycobacterium Tuberculosis Ziehl Neelsen

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-03

01

Pielonefrite-He

24

Granuloma Tb Pulmão-He

24

Granuloma Tb Fígado-He

24

Leshmaniose Baço-He

24

Lâminário De Patologia Caixa C/98 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-04

01

Aneurisma Parasitária De Aorta

25

Miocardite Chagástica-He

24

Septicemia Pulmão-He

23

Toxoplasmose Cérebro-He

26

Lâminário De Patologia Caixa C/98 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-05

01

Hepatite Viral-He

25

Pneumonia Parasitária-He

24

Hepatite Por Toxoplasma-He

24

Cisticercose-He

25

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-06

01

Cicatrização 21 Dias

25

Cicatrização 14 Dias

23

Cicatrização 07 Dias

25

Esfregaço 3 Tipos Bactérias+

23

Lâminário De Patologia Caixa C/61 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-07

01

Cicatrização 24 Horas-He

23

Adenorcarcinoma De Próstata

21

Esteose Hepática-He
Lâminário De Patologia Caixa C/60 Lâminas
Caixa De Patologia Em Cedro P/ 100 Lâminas-08

17
Quantidade
01
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Abcesso Pulmonar

01

Adenocarcinoma De Adrenal

01

Adenocarcinoma De Esôfago

01

Adenocarcinoma De Próstata

01

Aneurisma Parasitária De Aorta

01

Atrofia Muscular

01

Calcificação Metastática No Pulmão

01

Calcificação Distrófica (Coração)

01

Coloscistite

01

Colestase Hepática

01

Condrossarcoma

01

Cicatrização 21 Dias

01

Cicatrização 24 Horas

01

Cisticercose

01

Criptococose-Alcian Blue

01

Carcinoma Bexiga

01

Carcinoma Colo Úterino

01

Dermatite Crônica

01

Dermatite Aguda

01

Desmielinização

01

Distrofia Muscular

01

Enfisema Pulmonar

01

Enterite

01

Esplenite Chagásica

01

Esclerose Gromerular

01

Esteatose Hepática

01

Fibrose Hepática Masson

01

Foliculite

01

Gastrite

01

Gota Úrica

01

Granuloma Piogenico

01

Granuloma Do Pulmão

01

Gromerulonefrite Proliferativa

01

Gromerulonefrite Membranosa

01

Hepatocarcinoma

01

Hepatite Crônica

01

Hepatite Viral

01

Hepatite Por Toxoplasma

01

Hepatite Crônica Granulomatosa Esquitossomose

01

Hematoma

01

Hemorragia Pulmonar-Azul Da Prússia

01

Hemossiderose Baço

01

Leishmania Amastigota-Baço

01

Lipossarcoma

01

Megalocitose No Fígado

01

Metastase De Adenocarcinoma De Pâncreas No Fígado

01
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Metastase Tumor De Mama Em Baço

01

Metaplasia Escamosa Epitélio Brônquio

01

Miocardite

01

Miocardite Chagastica

01

Nevus Colagênico

01

Nevus Melanocitico

01

Osteomielite

01

Paracoccidiomicose Intestino

01

Pigmento Melânico-Fígado

01

Pneumonia Parasitária

01

Pneumonia Descamativa

01

Pneumonia Fibrinosa Masson

01

Queloide

01

Trombo Celular

01

Lâminário Reserva De Patologia C/00 Lâminas

Quantidade

Carcinoma Bexiga

02

Calcificação Metastática No Pulmão

01

Colestase Hepática

01

Criptococose Alcian Blue

01

Distrofia Muscular -He

01

Enterite

01

Esplenite Chagástica

01

Glomerunefrite Proliferativa

02

Hepatite Crônica Granulomatosa Esquitossomose Masson

01

Hiperqueratose

01

Hialinização Membrana Pulmpnar

01

Leishmaniose Pele

02

Metástase Condrossarcoma De Pulmão
Metástase De Adenocarcinoma De Pâncreas No 13
Fígado
Nervus Melanocítico

01

Paracoccidiomicose Intestino

01

Pólipo Nasal Inflamatório

01

Pneumonia Fibrinosa Masson

01

Pneumonia Descamativa

01

Pneumonia Parasitária

01

Silicose Pulmonar
Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

01
01

01
Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-01

01

Carcinoma Gástrico

24

C.Espinocelular Pele

24

Carcinoma Colo Úterino

24

Carcinoma Bexiga

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-02

01

Degeneração Hialina

24

Degeneração Hidrópica

24
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Linfoma Hodgkin

24

Calcificação Metastática

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-03

01

Calcificação Distrófica

24

Adenorcarcinoma Próstata

24

Lifoma Não Hodgkin

24

Atrofia Muscular

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-04

01

Hipeplásia Prostática

24

Hemorragia Pulmonar

23

Glomerulonefrite Membranosa

49

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-05

01

Carcinoma Basocelular

25

Apoptose

24

Adenocarcinoma Pulmão

24

Abscesso Pulmonar

23

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-06

01

Bactérias Gram+/Gram Bsatonetes

24

Úlcera Gástrica

24

Glomerulonefrite Proliferativa

24

Condrosarcoma

24

Lâminário De Patologia Caixa C/97 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-07

01

Metaplásia Escamosa

24

Miocardite

24

Amiloidose Rim

25

Distrofia Muscular

24

Lâminário De Patologia Caixa C/97 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-08

01

Trombose Arterial

24

Trombo Celular

24

Pneumonia Descamativa Intersticial

25

Pancreatite
Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

24
Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-09

01

Ovário Policistico

24

Osteomielite

24

Nervus Melanocitico

24

Necrose Coagulação

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-10

01

N.Caseosa Pulmão

24
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Metástase Carcinoma Mama

24

Malanoma

24

Linfoadenite Aguda

24

Lâminário De Patologia Caixa C/95 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-11

01

Gástrite

23

Foliculite

24

Fibroma

24

Enterite

24
Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-12

01

Fibriodenoma Gl. Mamária

24

Infarto Agudo Miocárdio

24

Prostatite Crônica

24

Pólipo Intestinal

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-13

01

Arterosclerose

24

Hemossiderose Baço

24

Pneumonia Fibrinosa

24

Mycobacterium Tuberculosis Pulmão

24

Lâminário De Patologia Caixa C/96 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-14

01

Efisema Pulmonar

24

Desmielinização

24

Dermatite Crônica

24

Carcinoma Prostático

24

Lâminário De Patologia Caixa C/99 Lâminas

Quantidade

Caixa De Patologia Em Plástico P/ 100 Lâminas-15

01

Abcesso Pulmonar

01

Adenocarcinoma De Próstata

02

Adenocarcinoma De Esôfago

01

Adenocarcinoma Pulmão

01

Pancreatite-He

01

Aneurisma Parasitária De Aorta-He

01

Apoptose (Linfonodo)-He

01

Atrofia Muscular

01

Bactérias Gram+/Gram-Bastonetes-He

01

Calcificação Distrófica-He

01

Calcificação Metastática No Pulmão-He

01

Carcinoma Gástrico-He

01

Carcinoma Basocelular-He

01

Carcinoma Bexiga-He

01

Carcinoma Colo Úterino-He

01

Carcinoma Prostático-He

01

Cicatrização 07 Dias-He

01
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Cicatrização 14 Dias-He

01

Cicatrização 21 Dias-He

01

Cicatrização 24 Horas-He

01

C. Espinocelular-He

01

Cisticercose

01

Colescistite-He

01

Colestase Hepática-He

01

Degeneração Hialina-He

01

Degeneração Hidrópica-He

01

Dermatite Crônica

01

Desmielinização

01

Distrofia Muscular

01

Enfisema Pulmonar

01

Enterite

01

Esfregaço 3 Tipos Bactérias+

01

Esplenite Chagásica

01

Esteatose Hepática

01

Fibrioadenoma Gl. Mamária-He

01

Fibrose Hepática Masson

01

Gromerulonefrite Membranosa

01

Gromerulonefrite Proliferativa

01

Gota Úrica

01

Granuloma Piogenico

02

Granuloma Do Pulmonar

01

Granuloma Tb Fígado-He

01

Granuloma Tb Pulmão-He

01

Hemorragia Pulmonar Azul Da Prússia

01

Hepatite Crônica

01

Hepatite Crônica Granulomatosa Esquitossomose-He

02

Hepatite Por Toxoplasma

02

Hepatite Viral-He

02

Hepatocarcinoma

01

Infarto Agudo Miocárdio-He

01

Leishmaniose Amastigota-Baço

01

Leishmaniose –Baço-He

01

Leptospirose Fígado Prata-He

01

Linfoadenite Aguda-He

01

Linfoma Hodgkin-He

01

Linfoma Não Hodgkin-He

01

Megalocitose No Fígado

01

Melanoma-He

01

Metástase Carcinoma Mama (Baço)-He

01

Miocardite Chagastica

02

Mycobacterium Tuberculosis Ziehl Neelsen

01

N.Caseosa Pulmão-He

01

Necrose Coagulaçao-He

01

128
Trombo Celular-He

01

Nervus Melanocitico-He

01

Osteomielite-He

01

Ovário Policístico-He

01

Paracoccidiomicose Intestino

01

Pielo Nefrite-He

01

Pigmento Melânico Fígado-He

01

Pneumonia Descamativa Intersticial-He

01

Pneumonia Fibrinosa-He

01

Pneumonia Parasitária

02

Pólipo Intestinal-He

01

Prostatite Crônica-He

01

Quelóide

01

Septicemia Pulmão-He

01

Toxoplasmose Cérebro-He

01

Trombose Arterial-He

01

Hemorragia Pulmonar-He

01

Hiperplásia Prostática-He

01

Condrosarcoma-He

01

Úlcera Gástrica-He

01

Foliculite-He

01

Gástrite-He

01

Fibroma-He

01

Metaplásia Escamosa Pulmão-He

01

Amiloidose Rim-He

01

Miocardite-He

01

Aterosclerose (T.Gomori)

01

Hemossiderose Baço (H-Pearis)
Lâminário De Parasitologia 50 Caixas C/ Lâminas

01
Quantidade

Caixa De Parasitologia Em Plástico P/ 30 Lâminas

50

Ascaris Ovos W.M

50

Ascaris (Fêmea)C.S

50

Ascaris (Macho) C.S

50

Corte De Fígado Infectado Por Esquitossomos Sec.

50

Corte De Pulmão Infectado Por Esquitossomo Sec.

50

Fasciolopsis Buski C.S

50

Ovo De Tênia W.M

50

Tênia Seção W.M

50

Tênia Sec.

50

Nutrição Ovo De Tênia

50

Cisticerco W.M

50

Cisticerco Escólex W.M

50

Ovo De Esquitostossomo W.M

50

Esquitossomo (Fêmea)W.M

50

Esquitossomo (Macho) W.M

50

Esquitossomo (Fêmea E Macho Copulando) W.M

50
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Esquitossomo – Miracídio W.M

50

Esquitossomo – Cercaria W.M

50

Culex Macho W.M

50

Culex Fêmea W.M

50

Boca Do Culex Fêmea W.M

50

Ovo Do Culex W.M

50

Culex Pupa W.M

50

Culex Larva W.M

50

Amoeba Proteus W.M

50

Amoeba Cyst W.M

50

Amoeba Trophozoit W.M

50

Verme De Fígado W.M

50

Clonorchs Sinemsis Sec W.M

50

Hirudo Nipponia Séc.

50

Laboratório Morfofuncional II - Euipamentos/movelaria

Quantidade

PÉLVIS MASCULINA (3B)

02

PÉLVIS FEMININA

02

MOD. MUSCULAR DE 50CM

01

BRAÇO EM VERSÃO DE LUXO C/ MUSCULATURA

01

PERNA MUSCULADA (ANATOMIC)

01

CORAÇÃO AMPLIADO

01

CORAÇÃO 2 VEZES O TAMANHO NATURAL (3B)

01

MOD. DE CABEÇA EM CORTE FRONTAL (ANATOMIC)

01

SEÇÃO FRONTAL E LATERAL DA CABEÇA

02

CÉREBRO

01

CÉREBRO NEURO-ANATÔMICO

03

CÉREBRO EM 8 PARTES (ANATOMIC)

02

CÉREBRO C/ ARTÉRIA (ANATOMIC)

02

CIRCULAÇÃO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

01

SISTEMA DIGESTIVO (ANATOMIC)

01

ESTÔMAGO

01

FÍGADO C/ VESÍCULA BILIAR PÂNCREAS E DUODENO

01

FÍGADO BÁSICO (ANATOMIC)

01

MOD. DE PULMÃO
SEÇÃO DE RIM, 3 VEZES O TAMANHO NATURAL

01

RIN E NÉFRON

01

RIN GLOMÉRULOS

01

EMBRIÃO 25 VEZES O TAMANHO NATURAL

01

DESENVOLVIMENTO DO FETO (ALTAY)

01

OLHO EM ÓRBITA AMPLIADO (ANATOMIC)

01

OUVIDO AMPLIADO (ANATOMIC)

01

MOD. DE COLUNA CLASSICA FLEXIVEL C/ PÉLVIS
MOD. DE COLUNA CLASSICA FLEXIVEL C/ CABEÇA DE FEMUR
E SUPORTE

02

MOD. DE COLUNA CLASSICA FLEXIVEL C/ CABEÇA DE FEMUR

09

02

01
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CENTRAL DE AR CONDICIONADO (48.000 btu)

01

BANCO ESTUFADO AZUL

40

CADEIRA FIXA S/ BRAÇO AZUL
ARMÁRIO EM MDF NA COR CINZA C/ 06 GABINETES E C/
CHAVE MEDINDO270X95cm

10

CPU

10

MONITOR

10

TECLADO

10

MOUSE

10

ESTABILIZADOR

10

MICROSCÓPIO

15

NEGATOSCÓPIO 50X38

01

DATA SHOW DE COR PRETO

01

BANCADA DE MARMORE COM DUAS PIAS

01

BANCADA DE MARMORE P/ ESTUDO

03

Laboratório Morfofuncional III - Equipamentos/Movelaria
MICROSCÓPIO

03

Quantidade
25

VIII. Laboratório Anatomia – peças molhadas: localizado no andar térreo do bloco II,
este laboratório constitui-se como anexo ao Laboratório Morfuncional, composta por dois
ambientes, o primeiro destinado ao acondicionamento de cadáveres e peças em tanques
especiais e o segundo, espaço contendo bancadas com microscópios e mesas para
práticas, que abordam conteúdos integrados de conhecimentos básicos relacionados ao
módulo e aos problemas discutidos em sessões tutoriais, servindo como apoio à
aprendizagem e também como local onde os alunos podem desenvolver pesquisas de
Iniciação Científica.
Equipamentos/Movelaria

Quantidade

MICROSCÓPIOS

25

TANQUE COM GRELHA INOX TAMANHO GRANDE

02

TANQUE COM GRELHA INOX TAMANHO MÉDIO

02

MESA NECRÓPSIA INOX

01

MESA INOX C/ 02 PRATELEIRAS

02

CARRO CURATIVO INOX

02

MACA C/RODADO DE FERRO NA COR BRANCA

01

MESA CIRÚGICA REGULÁVEL INOX
BANCADA INOX COM DUAS PIAS ,DUAS TORNEIRAS E UMA
DUCHA COM REGISTRO
BALDE COM GLICERINA 50 L

01

SOLUÇÃO DE FORMOL 37% DE 1 LITRO

59

CENTRAL DE AR CONDICIONADO (YORK)

01

CESTA DE LIXO DE COR BRANCA

01

CESTA DE LIXO DE COR AMARELA

01

ESCADA COM DOIS DEGRAUS PARA CAMA

04

01
01
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ARMÁRIO VITRINE C/ 02 PORTAS

03

AUTOCLAVE 21 L

01

FREEZER ELETROLUX COM 07 GAVETAS

01

CADAVÉR HUMANO

02

FETO HUMANO

01

RIN (suíno)

04

CORAÇÃO (suíno)

02

PULMÃO (suíno)

02

BAÇO (suíno)

02

CORAÇÃO HUMANO

01

FÍGADO (suíno)

02

ESQUELETO HUMANO ( FALTANDO ÚMERO E ESCÁPULA )

01

ESQUELETO DE COELHO

01

ESQUELETO DE PATO

01

ESQUELETO DE SAPO

01

COPO DE BECKER 1000 ML

01

COPO DE BECKER 500 ML

01

BANDEJA PLÁSTICO BRANCA

03

BENDEJA RETANGULAR 48X32, 1,5cm FORTINOX

03

PORTA SABÃO LÍQUIDO

01

PORTA PAPEL TOALHA

01

AQUÁRIO
Instrumentais Cirúrgicos

15
Quantidade

CAIXA INOX CIRÚRGICA PERFURADA 20X10cm

07

CAIXA INOX CIRÚRGICA 18X8cm

01

CAIXA INOX CIRÚRGICA 28X14cm

02

CABO DE BISTURI Nº04

03

PINÇA ANATOMICA 25cm

02

PINÇA ANATOMICA 20cm

04

PINÇA ANATOMICA 14cm

04

PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 15cm

04

PINÇA ADSON 10cm

01

PINÇA KELLY RETA 15cm

09

PINÇA KELLY CURVA 15cm

08

PINÇA MOSQUITO RETA 12cm

01

PINÇA PEAN 15cm

01

PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 18cm

02

TESOURA METZEBAUM RETA 18cm

04

TESOURA METZEBAUM CURVA 18cm

01

TESOURA METZEBAUM CURVA 12cm

01

TESOURA DE MAYO RETA 15cm

03

TESOURA DE MAYO CURVA 18cm

01

3.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, de acordo com o
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seu projeto pedagógico, utilizará, também, espaços e cenários de aprendizagem, como a
clínica-escola – Clínica-Escola da FAMAZ – que será adequadamente equipada para tal
finalidade, com orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação
previamente definida em razão do processo de formação do discente de Odontologia,
considerando o perfil do egresso, objetivos do curso e desenvolvimento de competências.
O espaço onde será a Clínica-Escola da FAMAZ, para o atendimento à
comunidade atenderá adequadamente aos aspectos de apoio técnico, manutenção de
equipamentos e atendimento à comunidade. Apresentará suas respectivas normas de
funcionamento,

utilização

e

segurança,

acessibilidade

plena,

atualização

de

equipamentos e disponibilidade de insumos, bem como respeito aos requisitos de
quantidade,

dimensão,

limpeza,

iluminação,

acústica,

ventilação,

segurança,

acessibilidade, conservação e comodidade necessária à atividade proposta. Seguindo
ainda as normativas legais quanto a: qualidade e manutenção dos equipamentos;
disponibilidade suficiente de equipamento, materiais e instrumentais de qualidade;
insumos; gerenciamento de resíduos; protocolo de funcionamento, com atendimento aos
itens de segurança, normas de biossegurança e as normas de proteção radiológica.

3.12 NÚCLEO DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS (NPA)
NSA

3.13 NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS: ATIVIDADES BÁSICAS
NSA

3.14

NÚCLEO

DE

PRÁTICAS

JURÍDICAS:

ATIVIDADES

DE

ARBITRAGEM,

NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO
NSA

3.15 UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSITENCIAL, CONVENIADOS
NSA

3.16 SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA
NSA

3.17 BIOTÉRIOS
NSA
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3.18 LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE
Esta Faculdade 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, Enfermagem, Medicina, Educação Física, Engenharia Civil e de Produção,
Engenharia Ambiental e sanitária Arquitetura, Odontologia, Psicologia e CST em
Radiologia).
Objetivos gerais dos laboratórios:


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.
3.19 LABORATÓRIOS DE HABILIDADES
NSA

3.20 PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS
NSA

3.21 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Metropolitana da Amazônia,
instância colegiada interdisciplinar autônoma, de caráter consultivo, deliberativo e
educativo, tem por finalidade defender os interesses dos sujeitos da pesquisa (seres
humanos) em sua integridade e dignidade e contribuir para seu desenvolvimento em
conformidade com os padrões éticos.
O CEP funciona em sala específica e identificada, para atendimento ao público em
geral e aos pesquisadores. É formado por um colegiado interdisciplinar, independente, de
caráter consultivo, deliberativo e educativo de acordo com o estabelecido na Resolução
do CNS nº466/12, sendo composto por 10 (dez) membros titulares internos, professores
doutores, 01 (um) membro titular externo, representante dos usuários e 10 (dez) membros
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suplentes internos.
O CEP traz como missão primária a defesa dos direitos e interesses dos sujeitos
da pesquisa (seres humanos), colaborando para que sua integridade e dignidade sejam
preservadas. Este Comitê contribui, pela valorização dos pesquisadores que desenvolvem
atividades científicas dentro dos padrões éticos, assim como, para a qualidade dos
trabalhos científicos, para a discussão do papel da produção de conhecimento no
desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade.
Compete ao Comitê de Ética em Pesquisa:
I.

Assessorar a Diretoria da FAMAZ em suas decisões que contemplem implicações

éticas;
II. Revisar todos os protocolos de investigação científica envolvendo seres humanos,
inclusive os multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre
a ética da pesquisa desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a
integridade e os direitos dos voluntários participantes das mesmas;
III. Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de seu trabalho
e arquivamento de protocolo completo, que ficará à disposição das autoridades sanitárias;
IV. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios e eventuais
exposições orais por parte dos pesquisadores responsáveis;
V.

Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da

ética na ciência;
VI. Receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra pessoa física ou jurídica,
denúncias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso
normal do estudo, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa,
devendo, se necessário, adequá-la ao termo de consentimento;
VII. Requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso de denúncias
de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em havendo comprovação,
comunicar ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) e, no que couber, a
outras instâncias;
VIII.

Manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS.

IX. Manter programa de capacitação e educação continuada em ética em pesquisa
envolvendo seres humanos de seus membros, assim como da comunidade em geral.
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) obedecendo calendário pré-estabelecido, se
reúne,

de forma ordinária mensalmente, exceto nos meses de janeiro e julho e

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, Diretor, ou ainda por
maioria simples de seus membros titulares.
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3.22 COMITÊ DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CEUA)
O uso de animais em pesquisa e ensino é uma área do conhecimento humano com
grande conteúdo ético, visto que é inevitável o conflito entre gerar benefícios e segurança
para a saúde humana e animal e o compromisso de não causar sofrimento aos animais
utilizados como modelos experimentais, sendo que estes possuem as mesmas
características biológicas dos outros animais de sua espécie, com a diferença de estarem
sendo privados de sua liberdade em favor da Ciência.
Os profissionais envolvidos no manejo e manipulação devem ter sempre
consciência de que estes são seres senscientes e que possuem sensibilidade similar à
humana no que se refere à dor, memória, angústia e instinto de sobrevivência, por isso
devem ser manejados com respeito e de forma adequada à espécie, tendo suas
necessidades de transporte, alojamento, condições ambientais, nutrição e cuidados
veterinários atendidas.
Nesse sentido, é necessário garantir que estes só devem ser usados somente
quando absolutamente necessário, quando não houver métodos alternativos disponíveis
universalmente aceitos, empregando sempre o menor número possível de animais
empregados e, principalmente, evitar a dor e o sofrimento destes animais (Princípio dos 3
R´s). Isso depende de uma cadeia de responsabilidades individuais que envolve desde
técnicos que cuidam dos animais no seu dia a dia até pesquisadores, médicos
veterinários responsáveis, professores orientadores e discentes.
O CEUA da Faculdade Metropolitana da Amazônia foi criado em 30 de novembro
de 2016, de acordo com a Resolução do COSUP Nº 11/2016, com a finalidade cumprir e
fazer cumprir a Lei 11.794/2008 que regulamenta os procedimentos para o uso científico
de animais e a FAMAZ está em fase final de credenciamento institucional para Atividades
com Animais em Ensino ou Pesquisa – CIAEP no Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA), Processo nº 01250.012772/2017-61 (527).
A criação e a utilização de animais (vertebrados) em atividades de ensino e
pesquisa científica devem obedecer aos critérios estabelecidos nessa Lei, bem como às
resoluções do CONCEA.
O Comitê tem por finalidade analisar à luz dos princípios éticos toda e qualquer
proposta de atividade que envolva a utilização de animais do grupo Chordata, sob a
responsabilidade da Instituição, seguindo e promovendo as diretrizes normativas
nacionais e internacionais. Além disso, deverá desenvolver um trabalho educativo e de
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conscientização continuados, buscando permear e influenciar o comportamento das
pessoas que utilizam animais.
Entende-se por uso: manipulação, captura, coleta, criação, experimentação
(invasiva ou não-invasiva), realização de exames ou procedimentos cirúrgicos, ou
qualquer outro tipo de intervenção que possa causar estresse, dor, sofrimento, mutilação
e/ou morte.
Todas as atividades de ensino e pesquisa científica incluindo atividades realizadas
em campo ou em laboratório devem ser submetidas ao CEUA para avaliação e
autorização e só poderá ter início após a aprovação, apresentada em Parecer.
Estas atividades incluem as áreas de ciência básica, ciência aplicada,
desenvolvimento tecnológico, produção e controle da qualidade de drogas, fármacos,
medicamentos, alimentos, imunobiológicos, instrumentos, ou quaisquer outras atividades
que utilizem animais vertebrados.
O CEUA não tem por princípio a inibição do uso de animais, mas promover o uso
racional deste recurso, buscando sempre o refinamento de técnicas e a substituição de
modelos, que permitam a redução no uso de animais. A finalidade desta conduta é
promover a constante melhora na eficiência do uso de animais.
A formação de Comissões de Ética tem demonstrado ser o mecanismo mais
adequado para cumprir com a responsabilidade de elaborar e de aplicar políticas
referentes ao uso e cuidado de animais de experimentação, visando o bem-estar dos
mesmos e a proteção de seus usuários.
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4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

4.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE BACHARELADO EM
ODONTOLOGIA
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ foi
criado com o intuito de contribuir com a inserção de novos profissionais no cenário
paraense. O PPC do curso contempla: a) o perfil profissional esperado para o formando,
em termos de competências e habilidades; b) componentes curriculares integrantes; c)
sistemas de avaliação do(a) discente e do curso; d) atividades complementares; e)
utilização de laboratório de informática; e f) regime acadêmico de oferta, além de outros
itens.
O Estágio Supervisionado garantirá o desenvolvimento de estágios curriculares,
sob supervisão docente. Este estágio será desenvolvido de forma articulada e com
complexidade crescente ao longo do processo de formação. A carga horária mínima do
estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de
Graduação em Odontologia proposto, com base no Parecer/Resolução específico da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.
As atividades complementares do curso têm por finalidade propiciar aos discentes
a oportunidade de realizar, em prolongamento ao currículo, uma trajetória autônoma e
particular,

com

conteúdos

extracurriculares

que

lhe

permitam

enriquecer

os

conhecimentos desenvolvidos no curso. As atividades complementares integram
obrigatoriamente o currículo do curso com carga horária total de 120 (cento e vinte) horas,
e se constituem em requisito indispensável para a colação de grau, sendo parte do
aprofundamento da formação acadêmica.
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
possui carga horária total de 4.040 (quatro mil e quarenta) horas, com tempo mínimo de
integralização de 10 (dez) períodos e máximo de 20 (vinte) períodos, conforme Resolução
CNE/CES Nº 2, de 18 de junho de 2007 (que determina carga horária mínima para os
cursos).

4.2 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E
INDÍGENA
Em cumprimento a Lei n.º 9.394/96, com a redação dada pelas Leis n.º
10.639/2003 e n.º 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP n.º 1/2004, fundamentada no
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Parecer CNE/CP n.º 3/2004 os conteúdos sobre relações étnico-raciais e ensino de
história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, são ministrados no Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, nas: 1 – disciplinas de:
Odontologia, ética e legislação; Saúde Coletiva I e II; Antropologia e Sociologia; Genética
Humana; Bioética e Biossegurança; Psicologia; Odontologia na atenção básica de saúde;
Estratégia saúde da família; Semiologia Odontológica; Odontopediatria I e II;
Administração e Gerenciamento em Saúde Bucal; Odontologia Legal; Estágio
Supervisionado Multiprofissional I e II; Estágio Supervisionado em Clínica Integrada I e II;
Trabalho de Conclusão de Curso I e II; Fisiologia Humana; Patologia; Microbiologia e
Imunologia; Odongeriatria; Odontologia para pacientes com necessidades especiais; 2 Trabalhos Integradores de Disciplinas (Odonto-SIM).
Conforme descrito no ementário e/ou no conteúdo das disciplinas, sendo também
contemplados nas atividades acadêmicas complementares. Esses conteúdos também são
tratados de maneira transversal no conteúdo de outras unidades curriculares do curso.

4.3 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Em cumprimento às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos,
conforme disposto no Parecer CNE/CP n.º 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução
CNE/CP n.º 1, de 30/05/2012, os conteúdos referentes a Educação em Direitos Humanos
são abordados nas seguintes disciplinas no Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial: 1 - Odontologia, ética e legislação; Saúde Coletiva I e II;
Antropologia e Sociologia; Genética Humana; Bioética e Biossegurança; Psicologia;
Odontologia na atenção básica de saúde; Estratégia saúde da família; Semiologia
Odontológica; Odontopediatria I e II; Administração e Gerenciamento em Saúde Bucal;
Odontologia Legal; Estágio Supervisionado Multiprofissional I e II; Estágio Supervisionado
em Clínica Integrada I e II; Trabalho de Conclusão de Curso I e II; e 2 - Trabalhos
Integradores de Disciplinas (Odonto-SIM), sendo também contemplados nas atividades
acadêmicas complementares. Esses conteúdos também são tratados de maneira
transversal no conteúdo de outras unidades curriculares do curso.

4.4 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da Faculdade
Metropolitana da Amazônia FAMAZ atende o disposto na Lei n.º 12.764, de 27 de
dezembro de 2012, que protege os Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
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Autista. A FAMAZ possui política institucional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista que se aplica a todos os seus cursos.
A política de inclusão de discentes portadores de transtorno do espectro autista
na FAMAZ é desenvolvida no âmbito do tripé ensino-pesquisa-extensão, através de
ações educativas, pesquisas, palestras informativas, desenvolvimento de mecanismos
facilitadores de aprendizagem, entre outros, desenvolvidas de forma a contemplar as
principais dificuldades apresentadas pelo portador do autismo e suas características, a
saber:
I. Acadêmicas: Limitações ou alterações na maneira como pessoas com autismo
respondem aos estímulos, apresentando tendência a prestar atenção em detalhes o que
torna difícil o estabelecimento de relações entre as partes e o todo. Outras características
são a rigidez dos pensamentos e pouca flexibilidade no raciocínio, demonstrada pela
dificuldade que autistas apresentam em criar coisas novas, fazer um raciocínio inverso,
dar sentido além do literal, associar palavras ao seu significado, compreender a
linguagem falada e generalizar a aprendizagem;
II. Interações sociais: São inábeis em entender regras complexas de interação social;
parecem ingênuos, podem não gostar de contatos físicos, dificuldade em manter contato
visual, não entendem brincadeiras, ironias ou metáforas, pouca habilidade para iniciar e
manter conversações, comunicação pobre;
III. Interesse restrito: Tendem a ‗leitura‘ implacável nas áreas de interesse e perguntam
insistentemente sobre os mesmos; dificuldade para avançar nas ideias; seguem suas
próprias inclinações; às vezes recusam-se a aprender qualquer coisa fora de seu campo
de interesse;
IV. Fraca concentração: Frequentemente desligados e distraídos por estímulos externos;
são meio desorganizados e tem dificuldade para sustentar o foco nas atividades de sala
de aula; perdem materiais e compromissos escolares;
V. Vulnerabilidade emocional: São inábeis para enfrentar as exigências de uma sala de
aula. São frequentemente estressados devido à sua vulnerabilidade. Frequentemente são
autocríticos e não toleram erros. Reações de raiva são comuns em situações de
frustração e estresse; e
VI. Insistências com semelhanças e padrões: Não aceitam muito bem mudanças de
padrões definidos.
É importante ressaltar que os Transtornos do Espectro Autista (TEA) apresentam
uma ampla gama de severidade e prejuízos, ou seja, há uma grande heterogeneidade na
apresentação fenotípica do TEA, tanto com relação à configuração e severidade dos
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sintomas comportamentais, o que torna imperativo uma avaliação específica de cada
caso, antes do planejamento das ações a serem adotadas para cada discente.
Destaca-se que a FAMAZ já conta com ações que demonstram evolução na
educação inclusiva na educação superior. Contudo, diante de uma preocupação
constante em promover a democratização do ensino e destacar, neste caso específico,
ações de inclusão do(a) discente portador do transtorno do espectro autista, a FAMAZ
pretende:
I. Promover palestras educativas acerca do tema;
II. Favorecer a cooperação e envolvimento entre os discentes e demais profissionais da
instituição;
III. Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre as dificuldades e potencialidades dos
discentes portadores de autismo;
IV. Promover aceitação da diversidade evitando comportamentos preconceituosos
comumente percebidos na sociedade;
V. Desenvolver possibilidades de interação, socialização e construção do conhecimento,
de forma a favorecer a aprendizagem e construção da autonomia de pessoas com
autismo na realização de atividades acadêmicas;
VI. Disseminar em campanhas publicitárias internas e externas a intensa atuação da
FAMAZ quanto à acessibilidade, de forma a ampliar o reconhecimento por parte da
comunidade acadêmica e local como uma instituição que promove a acessibilidade e,
portanto, minimiza as discriminações que ainda persistem no âmbito social;
VII. Fomentar projetos de pesquisa que visem investigar a acessibilidade do(a)
discente(a) com autismo na Educação Superior;
VIII. Intensificar palestras, oficinas, capacitações que adotem a temática da convivência,
do respeito, da diversidade entre pessoas com e sem autismo; e
IX.

Atualizar os Projetos Político-pedagógicos dos Cursos de graduação quanto às

políticas de acessibilidade ao(a) discente(a) autista, como forma de documentar as ações
desenvolvidas, bem como estimular a reflexão e informar o corpo docente e técnicoadministrativo dessas ações.
Para efetivação das ações pedagógicas de inclusão de discentes portadores de
autismo, a FAMAZ conta com o apoio e acolhimento do Núcleo de Apoio ao Docente e ao
Discente (NADD), órgão institucional de desenvolvimento do corpo docente e discente. O
NADD trabalha em parceria com as coordenações de curso, elaborando e implantando
estratégias para este desenvolvimento.
O apoio ao docente desenvolvido pelo NADD visa fornecer suporte didático-
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pedagógico, desenvolvendo-os para melhor desempenho de suas ações. Assim, foca-se
os trabalhos pedagógicos de acessibilidade de forma integrada e mais eficaz.
4.5 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, possui um total
de 07 (sete) docentes, sendo 04 (quatro) professores doutores, correspondendo a 57,1%
do total de docentes do curso, 02 (dois) professores mestres, o que correspondente a
28,6% do total de docentes do curso e 01 (um) docente especialista, correspondendo a
14,3% do total de docentes do curso. Portanto, 85,7%dos docentes apresentam titulação
stricto sensu e apenas 14,3% possuem titulação lato sensu, perfazendo 100% dos
docentes do curso.

4.6 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da Faculdade
Metropolitana da Amazônia possui Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos termos da
Resolução CONAES n.° 1, de 17/06/2010. O NDE do Curso de Curso encontra-se
consolidado e é regulamentado pela Resolução COSUP Nº 06/2010, de 14/09/2010,
dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de Graduação,
Bacharelados, Licenciaturas e Superiores de Tecnologia, na modalidade presencial na
FAMAZ e define as atribuições e critérios de constituição dos NDE‘s.
4.7 CARGA HORÁRIA MÍNIMA EM HORAS
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
possui carga horária total de 4.040 horas, mais 120 horas de atividades complementares.
Destaca-se que a carga horária total do curso está mensurada em hora aula de 60
minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, conforme preconizam os
artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES Mº 3, de 02 de julho de 2007, que dispõe sobre
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras
providências.
Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da
atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá:
I – preleções e aulas expositivas;
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino
e outras atividades no caso das licenciaturas.
Art. 3º - A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas (60
minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo.
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Neste sentido, as atividades acadêmicas e os trabalhos discentes efetivos
previstos no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, que estão plenamente adequados às Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso, respeitam o mínimo dos duzentos dias letivos anuais e tem duração de 60
(sessenta) minutos, assim discriminados:
I. Aulas expositivas e preleções: hora aula mensurada em 50 (cinquenta) minutos de
exposição e10 (dez) minutos de atividade extraclasse;
II. Aulas práticas supervisionadas na IES: hora aula mensurada em 50 (cinquenta)
minutos de atividades práticas e 10 (dez) minutos de atividade extraclasse;
III. Atividades práticas supervisionadas fora da IES: hora aula mensurada em 60
(sessenta) minutos; e
IV. Estágios extracurriculares: hora aula mensurada em 60 (sessenta) minutos.
Todas as atividades acadêmicas realizadas pelos discentes do Curso de
Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, inclusive as atividades extraclasse,
constam dos Planos de Ensino, bem como são descritas pelos professores no sistema de
registro acadêmico da FAMAZ.

4.8 TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
possui carga horária total de X(XX) horas mais X(XX) horas de atividades
complementares a serem realizados em, no mínimo, X(XX) semestres, respeitando a
carga horária mínima, conforme Resolução CNE/CPN n.º 3, de 18 de dezembro de 2012,
Portaria n.º 1024, de 11 de maio de 2006 e Portaria n. 10/2006, de 28 de julho de 2006
(que determina carga horária mínima para os cursos).
4.9 CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU
MOBILIDADE REDUZIDA
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
atende as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na Lei n.º 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N°
10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003.
Nesse sentido, a FAMAZ garante à sua comunidade acadêmica espaços e
recursos adequados que permitem às pessoas com incapacidades ou deficiências
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executarem suas atividades acadêmicas sem barreiras físicas, tecnológicas e de
comunicação, possibilitando a participação autônoma na vida acadêmica.
Com o intuito de assegurar a aplicação, na Instituição, das políticas públicas de
educação inclusiva do ensino superior, a FAMAZ elaborou e vem implantando,
gradativamente, sua Política de Acessibilidade, sob responsabilidade do NADD, que teve
sua função educacional ampliada ao vincular à sua estrutura de funcionamento o Núcleo
de Atendimento Educacional Especializado da FAMAZ com o objetivo geral de responder
pela organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com
deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na
comunicação e informação e promovendo o cumprimento dos requisitos legais de
acessibilidade.
As ações do NADD/NAEE apresentam como objetivos específicos: Estabelecer
referenciais de acessibilidade necessários para a organização de práticas inclusivas na
IES; Oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de uma equipe
multidisciplinar, voltado para seu público-alvo; Capacitar professores que atuam em salas
de educação inclusivas com encaminhamentos avaliativos, estratégias metodológicas,
interface com outros profissionais da saúde, do trabalho, famílias, etc.; Mobilizar os
docentes para o salto qualitativo da razão instrumental da homogeneização do ensino
para a compreensão do compromisso ético e político da educação como direito de todos;
Remodelar o ambiente físico-arquitetônico da IES em função desses referenciais;
Constituir parcerias com entidades governamentais e sociedade civil organizada,
cujos objetivos tenham relações diretas com as finalidades do Núcleo de Acessibilidade; e
criar uma cultura da acessibilidade na comunidade acadêmica.
A infraestrutura de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais
disponibilizadas pela FAMAZ tem as seguintes características, de acordo com a
legislação vigente:
I. Rampas com corrimões e/ou elevadores para o acesso aos espaços de uso coletivo,
como salas de aula, laboratórios, instalações administrativas;
II. Piso tátil nas diversas instalações da IES;
III. Sinalização das salas de aula e instalações acadêmicas e administrativas em Braille;
IV. Reservas de vagas, em estacionamento, para pessoas portadoras de necessidades
especiais, gestantes e idosos;
V. Banheiros adaptados que dispõem de portas largas e espaço suficiente para permitir o
acesso de cadeiras de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos
instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas; e
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VI. Cadeiras de rodas para o corpo social da IES que necessite das mesmas.
Para o atendimento dos portadores de deficiência auditiva, a IES possui
intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para o acompanhamento do(a)
discente(a) em suas atividades acadêmicas diárias, desde o vestibular. A IES também
conta com professores de LIBRAS que ministram aulas e treinamentos.
4.10 DISCIPLINA DE LIBRAS
Em consonância com a Lei Federal nº 10.436/05 a disciplina de Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS) é ofertada regularmente pelos cursos de graduação, podendo ser
cursada de forma optativa pelos discentes do Curso de Bacharelado em Odontologia,
modalidade presencial, em qualquer período em que estes possuam disponibilidade de
horário. A disciplina de Libras está inserida na estrutura curricular do curso, como
disciplina optativa, com carga horária de 60 horas, conforme preconiza o Decreto nº
5.626/2005.

4.11 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ
cumpre as normas estabelecidas na Portaria Normativa n.° 40 de 12/12/2007, alterada
pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010.

4.12 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Em cumprimento ao que determina a Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, e
Decreto n.º 4.281, de 25 de junho de 2002, que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental, a estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade
presencial, aborda o conteúdo sobre Educação Ambiental nas disciplinas: 1 Odontologia, ética e legislação; Saúde Coletiva I e II; Bioética e Biossegurança;
Parasitologia; Psicologia; Odontologia na atenção básica de saúde; Estratégia saúde da
família; Materiais Odontológicos; Radiologia; Odontopediatria I e II; Administração e
gerenciamento em saúde bucal; Estágio Supervisionado Multiprofissional I e II; Estágio
Supervisionado em Clínica Integrada I e II; Trabalho de Conclusão de Curso I e II; 2 Trabalhos Integradores de Disciplinas (Odonto-SIM), sendo também contemplado nas
atividades acadêmicas complementares. Destaca-se que o tema é tratado de maneira
transversal no conteúdo de diversas outras unidades curriculares do curso.
A FAMAZ possui ações de Sustentabilidade e Educação Ambiental, com o
objetivo principal de promoção da sustentabilidade e da educação ambiental, envolvendo
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o conhecimento técnico, conscientização, prevenção, preservação, recuperação e
cooperação e o consumo racional e sustentável de recursos ambientais pela Instituição.
A Faculdade Metropolitana da Amazônia, por ser um espaço de disseminação de
conhecimento e novas tecnologias relacionadas à sustentabilidade, visará garantir:
I.

Inclusão da temática Educação Ambiental nos Projetos pedagógicos dos Cursos e

nos documentos institucionais da Universidade;
II.

Abordagem da Educação Ambiental como disciplina ou capítulo de disciplina afim,

nos cursos de graduação e pós-graduação;
III.

Obrigatoriedade

da

abordagem

da

educação

ambiental

nas

atividades,

treinamentos, atualizações, cursos e estágios realizados na FAMAZ, envolvendo
docentes, discentes, colaboradores e a sociedade;
IV.

Fomento e Desenvolvimento da Educação Ambiental nos Núcleos de Pesquisa e

em outras atividades;
V.

Desenvolvimento de projetos, ações e atividades de conscientização nas áreas

comuns dos Campi, como exemplo de boas práticas para a comunidade interna e externa;
VI.

Aquisições e compras de bens e produtos para promoção do desenvolvimento

sustentável a partir dos critérios estabelecidos no Decreto Federal 7.746/2012;
VII.

Valorização da mão de obra local e desenvolvimento de atividades internas que

acarretem menores impactos ambientais, bem como utilização racional dos recursos
ambientais, como redução do consumo de energia e utilização de material reciclado para
reformas e reparos;
VIII.

Institucionalização, através de ações, da imagem sustentável e moderna da

Universidade perante a comunidade; e
IX.

Contribuição com a gestão responsável e econômica dos recursos, gerando uma

maior distribuição de recursos dentro da Instituição e de ações preservacionista.
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL

5.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA MANTENEDORA
O Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia (EUROAM) é uma
associação civil sem fins lucrativos, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal,
fundada, em 27/10/1992, para atuar na região Centro-Oeste e em todo território nacional.
Inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, sob
o número 37.174.034/0001-02, o EUROAM possui ato constitutivo (Estatuto Social)
registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Títulos e
Documentos de Brasília e encontra-se em situação regular, conforme demonstram os
comprovantes de quitação das Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal. A
entidade mantenedora possui ainda sua situação fiscal e parafiscal em plena
regularidade, não possuindo débitos junto aos órgãos governamentais Ministério da
Previdência Social (INSS); Caixa Econômica Federal (PIS-FGTS); Ministério da Fazenda
e Prefeituras Municipais dos locais em que atua.
O EUROAM tem como objetivo principal atuar na Região Centro-oeste, Norte e
Nordeste, e de forma pontual em todo o território nacional, tendo como finalidades:
a) Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão no campo das ciências, das letras,
das artes e da tecnologia, em qualquer parte do território nacional;
b) Desenvolver estudos para a melhoria do processo pedagógico, em todos os níveis;
c) Realizar serviços de consultoria, assessoria e projetos educacionais;
d) Criar e administrar organismos para a prestação de serviços à comunidade,
participando do processo de desenvolvimento global da sociedade;
e) Editar e distribuir publicações educacionais, científicas e culturais;
f)

Criar e administrar veículos de comunicação social;

g) Instituir mecanismos ou serviços para a realização de estágios curriculares e
orientação aos profissionais, criando condições ideais para o treinamento profissional;
h) Promover estudos e pesquisas para avaliação de sistemas, processos e instituições
educacionais;
i)

Organizar e administrar congressos, seminários e eventos similares;

j)

Promover a educação profissional e a educação continuada;

k) Assegurar meios para o desenvolvimento das expressões científicas, artísticas,
culturais, educacionais e desportivas;
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l)

Desenvolver esforços para a integração intercontinental e a solidariedade entre os

povos e as nações;
m) Assegurar a liberdade de expressão a todos os seus membros e nas atividades que
desenvolver;
n) Manter intercâmbio com instituições congêneres, no Brasil ou no exterior; representar
instituições, públicas ou privadas, junto aos órgãos, entidades ou embaixadas, sediadas
em Brasília (DF);
o) Manter atividades assistenciais, individuais ou coletivas.
A primeira Instituição de Educação Superior (IES) mantida pelo EUROAM foi
implantada em Brasília (DF), em 1998, denominada Faculdade Euro-Americana com a
oferta dos cursos de graduação em Administração, Ciência da Computação, Ciências
Econômicas e Direito. Esta IES cresceu e consolidou-se e, em abril de 2004, transformouse no Centro Universitário Euro-Americano (FAMAZ), mediante credenciamento pela
Portaria MEC n.º 996, de 14 de abril de 2004.
Atualmente, o FAMAZ possui os seguintes cursos de graduação presenciais:
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Design de Interiores,
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Gastronomia, Direito, Educação Física
Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Nutrição, Sistemas de Informação, Odontologia, Gestão de Recursos Humanos, Letras –
Português/Inglês, Gestão Pública, Psicologia, Engenharia Civil, Biomedicina, Serviço
Social e Psicologia.
Aliada à vitoriosa instituição de ensino superior do grupo, em São Luís (a
Universidade CEUMA), somando quase vinte mil discentes, a entidade mantenedora
decidiu ampliar sua abrangência educacional e fundar em Belém uma Faculdade com
fisionomia amazônida, identificada com os valores e crenças regionais, comprometida
com o desenvolvimento sustentável, visando à formação de mão de obra de nível superior
coerente com as necessidades e anseios da região Amazônica e, em particular, do
município de Belém e Estado do Pará.
Assim, o Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia iniciou, em
setembro de 2005, os trabalhos para elaboração dos documentos básicos de
credenciamento, na cidade de Belém (PA), da Faculdade Metropolitana da Amazônia
junto ao Ministério da Educação.

5.2 CONTEXTO EDUCACIONAL DO ESTADO DO PARÁ
Para que se possa verificar com clareza o contexto educacional em que se insere

148

o Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da FAMAZ, fundamental
registrar alguns aspectos relevantes do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado
pela Lei n.º 10.172/2001. Primeiramente no item B, que trata especificamente da
educação superior, traçando um diagnóstico da situação deste nível no país, bem como
estabelecendo diretrizes a serem observadas e, por fim, apresentando os objetivos e
metas relativos à educação superior durante sua vigência, de 2001 a 2011.
O PNE de 2014 a 2024, aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014,
prevê como meta para o ensino superior:
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.

O diagnóstico apresentado no PNE apresenta nítida indicação da necessidade na
ampliação da oferta de vagas na educação superior, bem como do papel fundamental a
ser desempenhado pelas IES privadas de qualidade neste processo, conforme
claramente demonstram os seguintes trechos da Lei n.º 10.172/2001:
4.1 Diagnóstico: A manutenção das atividades típicas das universidades - ensino,
pesquisa e extensão - que constituem o suporte necessário para o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País, não será possível sem o
fortalecimento do setor público. Paralelamente, a expansão do setor privado deve
continuar, desde que garantida à qualidade.

No diagnóstico da educação superior destaca-se que a porcentagem de
matriculados na educação superior brasileiro em relação à população de 18 a 24 anos é
de menos de 12%, comparando-se desfavoravelmente com os índices de outros países
do continente como o Chile (20,6%), Venezuela (26%), Bolívia (20,6%) e Argentina com
40%. Esta última se configura um caso à parte, uma vez que adotou o ingresso irrestrito,
o que se reflete em altos índices de repetência e evasão nos primeiros anos. Portanto, o
Brasil no âmbito dos países da América Latina apresenta um dos índices mais baixos de
acesso à educação superior, mesmo levando em consideração o setor privado.
Adiante, assumindo seu legítimo papel de elemento determinante das políticas
públicas para a educação durante a década de sua aplicação, o PNE apresenta diversas
diretrizes, que devem ser encaradas como as linhas mestras da condução de nossas
políticas públicas e da atuação dos agentes públicos responsáveis pela regulação,
supervisão, avaliação e fiscalização, no caso em tela, especificamente no que versa à
educação superior:
4.2 Diretrizes: Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem
um forte sistema de educação superior. Num mundo em que o conhecimento
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sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a
importância da educação superior e de suas instituições é cada vez maior. Para
que estas possam desempenhar sua missão educacional, institucional e social, o
apoio público é decisivo.
A importância que neste plano se deve dar às Instituições de Ensino Superior
(IES), mormente à universidade e aos centros de pesquisa, erige-se sobre a
constatação de que a produção de conhecimento, hoje mais do que nunca e assim
tende a ser cada vez mais é a base do desenvolvimento científico e tecnológico e
que este é que está criando o dinamismo das sociedades atuais.
As IES têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o País
à altura das exigências e desafios do Séc. XXI, encontrando a solução para os
problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo
um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as
desigualdades. A oferta de educação básica de qualidade para todos está
grandemente nas mãos dessas instituições, na medida em que a elas compete
primordialmente a formação dos profissionais do magistério; a formação dos
quadros profissionais, científicos e culturais de nível superior, a produção de
pesquisa e inovação, a busca de solução para os problemas atuais são funções
que destacam a universidade no objetivo de projetar a sociedade brasileira num
futuro melhor.
A pressão pelo aumento de vagas na educação superior, que decorre do aumento
acelerado do número de egressos da educação média, já está acontecendo e
tenderá a crescer. Deve-se planejar a expansão com qualidade, evitando-se o fácil
caminho da massificação. É importante a contribuição do setor privado, que já
oferece a maior parte das vagas na educação superior e tem um relevante papel a
cumprir, desde que respeitados os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos
sistemas de ensino.
Para promover a renovação do ensino universitário brasileiro, é preciso, também,
reformular o rígido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia
das universidades, a ampliação da margem de liberdade das instituições nãouniversitárias e a permanente avaliação dos currículos constituem medidas tão
necessárias quanto urgentes, para que a educação superior possa enfrentar as
rápidas transformações por que passa a sociedade brasileira e constituir um pólo
formulador de caminhos para o desenvolvimento humano em nosso país.
Deve-se ressaltar, também, que as instituições não vocacionadas para a pesquisa,
mas que praticam ensino de qualidade e, eventualmente, extensão, têm um
importante papel a cumprir no sistema de educação superior e sua expansão,
devendo exercer inclusive prerrogativas da autonomia. É o caso dos centros
universitários.
Ressalte-se a importância da expansão de vagas no período noturno,
considerando que as universidades, sobretudo as federais possuem espaço para
este fim, destacando a necessidade de se garantir o acesso a laboratórios,
bibliotecas e outros recursos que assegurem ao discente-trabalhador o ensino de
qualidade a que têm direito nas mesmas condições de que dispõem os discentes
do período diurno. Esta providência implicará a melhoria do indicador referente ao
número de docentes por discentes.
Ressalte-se que à educação superior está reservado, também, o papel de
fundamentar e divulgar os conhecimentos ministrados nos outros níveis de ensino,
assim como preparar seus professores. Assim, não só por parte da universidade,
mas também das outras instituições de educação superior deve haver não só uma
estreita articulação entre este nível de ensino e os demais como também um
compromisso com o conjunto do sistema educacional brasileiro.‖ (Fonte – Plano
Nacional de Educação – Diretrizes para a Educação Superior – gn)‖.

No Brasil a análise das taxas de escolarização na educação superior, evidencia
que as desigualdades geográficas em relação às discrepâncias das taxas de
escolarização a média brasileira giram em torno da taxa bruta de 28,7%. Quando se
analisa os dados por região, o Norte apresenta 22,4%, ou seja, 6,3% abaixo da média
brasileira, mais de 12% abaixo da Região Sul e mais de 13% abaixo da Região Centro
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Oeste (Tabela 2).
Tabela 2. Taxas de Escolarização na Educação Superior, segundo a Região Geográfica – Brasil – 2012.
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO
BRASIL /
REGIÃO GEOGRÁFICA
BRUTA
LÍQUIDA AJUSTADA
LÍQUIDA
Brasil
28,7%
18,8%
15,1%
Região Nordeste
24,5%
12,9%
10,8%
Região Norte
22,4%
13,0%
11,2%
Região Sudeste
30,9%
21,1%
16,6%
Região Sul
34,5%
25,0%
19,8%
Região Centro-Oeste
35,3%
24,3%
19,2%
Fonte: IBGE (2012).

Percebe-se, com a análise da Tabela X, que as menores taxas de escolarização
na Educação Superior no Brasil estão concentradas nas regiões Norte e Nordeste, e a
região Sul se destaca pelas melhores taxas líquidas. Em 2014, o número de matrículas
superou a marca dos 7.828.000, tendo registrado um incremento de mais de 5% em
relação aos dados de 2013 e uma média anual de crescimento de 5,7% desde 2009. A
Tabela 3 destaca esses valores entre 2009 a 2014, desagregados por organização
acadêmica.
Tabela 3. Evolução no Número de Matrículas de Graduação, segundo a Organização Acadêmica – Brasil –
2009-2014.
ORGANIZAÇÃO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ACADÊMICA
Faculdade
1.784.046
1.990.402
2.084.671
2.027.982
2.131.827 2.235.197
Centro Universitário
795.033
836.680
921.019
1.085.576
1.154.863 1.293.795
Universidade
3.306.845
3.464.711
3.632.373
3.812.491
3.898.880 4.167.059
IF/CEFET
68.097
87.506
101.626
111.639
120.407
131.962
TOTAL
5.954.021
6.379.299
6.739.689
7.037.688
7.305.977 7.828.013
Fonte: Tabela elaborada pela DEED/INEP (MEC/INEP, 2014).

Uma das metas previstas no PNE 2014-2024 é elevar a taxa bruta de matrícula
na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos.
A meta estabelecida para o decênio é bem mais ousada que a anterior, em que a
expansão da oferta de vagas na educação superior, era atingir pelo menos 30% da faixa
etária de 18 a 24 anos até 2011.
Isso, sem contar o necessário atendimento àqueles que não tiveram acesso à
educação superior na idade preconizada, mas que também devem ser atendidos, com
base no princípio constitucional da universalização do acesso à educação em todos seus
níveis e modalidades. Levando em conta estritamente o objetivo de oferta de vagas na
educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, percebe-se o
quão longe do atingimento desta meta se encontra o país e, em especial, o estado do
Pará.
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Considerando as projeções elaboradas pelo IBGE, a população brasileira entre 18
e 24 anos seria, atualmente, de cerca de 26.145.000, exigindo, portanto, a oferta de
7.843.500 vagas na educação superior. Pode-se, portanto, verificar que o atendimento
mínimo aos objetivos e metas estabelecidos pelo PNE exige a oferta maior de vagas na
educação superior, isto sem considerar a demanda daqueles fora da faixa etária de 18 a
24 anos.
Não se pode esquecer, ainda, da reconhecida importância das IES privadas no
atingimento das metas quantitativas e qualitativas traçadas pelo PNE, sendo a
coexistência harmônica entre as instituições públicas e privadas premissa fundamental na
condução das políticas públicas educacionais.
Destaca-se ainda que os estudos demonstram que a educação tem um enorme
efeito sobre a formação de mão de obra no Brasil como um todo e na Região
Metropolitana de Belém, em particular. Este cenário representa um grande desafio para o
Brasil e, particularmente, para a cidade de Belém e sua Região Metropolitana.
A baixa escolaridade da força de trabalho e o reduzido número de trabalhadores
com acesso à educação superior representam uma grande desvantagem competitiva para
um país ou uma região. Países que competem diretamente com o Brasil têm uma
proporção bem mais elevada de jovens cursando faculdades e universidades.
Segundo o Plano Estadual de Educação do Pará (2015), o acesso à educação
apresenta uma disparidade regional e de segmentos em relação à população pobre,
negros, índios, moradores do campo, transexuais, meninas grávidas, adolescentes que
comentem ato infracional, usuário de álcool e outras drogas, entre outros sujeitos que
historicamente tiveram sua trajetória escolar interrompida ou não tiveram oportunidade.
Esse cenário é visível quando se observa que a escolarização média da população de 18
a 29 anos, no estado do Pará é de 8,8, inferior à média nacional de 9,8 e da Região Norte
9,1, sendo que para superar esse déficit necessita avançar em torno 3,2% para que o
estado avance para outro patamar.
Em relação à taxa de matrícula do nível superior o Brasil tem apenas 30,3% da
taxa bruta de matrícula, 25,3% na Região Norte e de apenas 19,1% no Pará. Quando se
especifica sobre a população na faixa de 18 a 24 anos, o percentual nacional é de apenas
20,1%, 14,6% na Região Norte e 10,8% no Pará.
A educação superior cresce e se desenvolve por meio da ampliação do número e
porte das IES públicas e privadas e pela variedade da oferta de cursos de graduação, o
que tem contribuído, decisivamente, para a melhoria das condições de vida da população.
A região com o menor número de IES é a Norte que possui apenas 154 (cento e
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cinquenta e quatro) IES, e no Pará apenas 57, ou seja, ainda há poucas IES instaladas e
o número de discentes com acesso ao ensino superior é menor que 10 % da população
(Tabela 4).
Tabela 4. Dados Relativos à Educação no Estado do Pará quanto aos níveis de ensino em 2015.
NÍVEIS DE ENSINO
ESCOLAS (TOTAL)
Ensino Fundamental
13.607¹
Ensino Médio
771¹
Ensino Superior

57²

Fonte: ¹Censo IDESP (2016); ²E-MEC(2017).

No que se refere à pós-graduação e especialmente aos docentes com pósgraduação stricto sensu segundo o Censo da Educação Superior de 2012, a situação do
Brasil é de apenas 69,5% de docentes com mestrado e doutorado e somente com
doutorado isso baixa para 32,1% de docentes. Na Região Norte se registrou 58,9%
mestres e doutores e apenas 20,8% de docentes com doutorado, no que diz respeito ao
Pará se conta com 67,9% de docentes com mestrado e 26,9% com doutorado acima da
média da Região Norte.
Da mesma forma, apesar do Pará ser um importante centro de pesquisa e
desenvolvimento científico da Região Norte, atraindo discentes e pesquisadores de todo o
país para os seus campi universitários, os estados nortistas respondem por apenas 2% do
total de bolsas do CNPq. O que contraditoriamente demonstra que mesmo com a criação
de faculdades, ampliação de vagas no ensino superior, na Região Norte, existe um baixo
investimento em formação e pesquisa se comparado a outras regiões.

5.3 A FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA - FAMAZ

5.3.1 Missão
Formar profissionais de nível superior com visão de cidadania, espírito ético e
domínio de competências específicas em seu campo de atuação, em todas as áreas de
conhecimento

sob

responsabilidade

da

instituição,

assim

contribuindo

para

a

consolidação e ampliação da oferta das condições humanas e tecnológicas necessárias à
sustentabilidade do desenvolvimento econômico, social e ambiental da região amazônica,
com particular atenção para o contexto da cidade de Belém e do Estado do Pará, incluída
a preservação de sua memória histórica e patrimônio cultural.
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5.3.2 Visão Estratégica
A FAMAZ é uma instituição de educação superior situada numa cidade
metropolitana de mais de dois milhões de habitantes, Belém; em um Estado – o Pará –
com população de mais de sete milhões (a maior do Norte do país) e a maior participação
percentual no PIB total regional (em torno de 40%); e numa região, a amazônica, que
ocupa cerca de 60% de todo o território nacional, fazendo fronteira com 8 países da
América do Sul.
Este contexto sócio-econômico-geográfico, com suas especificidades históricas,
culturais, sociais e ambientais, delineia o quadro macro-sociológico de inserção
institucional e condiciona as opções e estratégias de atuação acadêmica, que devem
estar voltadas para as necessidades locais e dar a sua contribuição à formação de
quadros

profissionais

preparados

para

os

enfrentamentos

do

processo

de

desenvolvimento regional, com seus desafios inerentes.
Vale destacar que a região amazônica, embora represente, aproximadamente, 8%
da população do país, contribui, tão-somente, com 5,5% do PIB nacional, demonstrando,
assim – por evidente desproporção – ainda carecer, dentre outros requisitos, de uma
maior densidade de pessoal qualificado em todas as áreas do conhecimento, em número
e qualidade suficientes para a diversificação e sustentação de empreendimentos
inovadores e serviços de qualidade, fundamentos inequívocos e prioritários da complexa
cadeia de fatores que alimentam qualquer esforço desenvolvimentista, em qualquer parte
do mundo. E este raciocínio é válido tanto em nível local (a cidade de Belém), regional (a
Região Metropolitana de Belém) e estadual (o Estado do Pará), como em escala mais
ampla – todo o Norte do país. Nunca é demais lembrar que Belém, apesar de dividir com
Manaus (AM) a polarização do dinamismo econômico regional, ainda apresenta uma
renda per capita de pouco mais de US$ 1 mil, valor este cerca de 30% abaixo da média
nacional.
A Amazônia, com a diversidade e a riqueza de seus recursos naturais – sejam eles
minerais, hídricos, agrícolas, florestais, biodiversidade, flora e fauna, potencial turístico,
etc. –, exige um modelo de desenvolvimento que esteja calcado no uso inteligente e
racional de todo esse potencial, com maior sensibilidade e compromisso diante da
sustentabilidade das ações e operações selecionadas – finalmente

estabelecida a

correção das opções historicamente até aqui adotadas, via de regra predatórias e
insuficientes. Neste prisma, inadiáveis são os investimentos na qualificação da mão de
obra e das lideranças políticas e profissionais, com alteração do paradigma da estrutura
produtiva regional, aqui envolvida a sua diversificação, verticalização e adensamento
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das cadeias geradoras de produtos inovadores, emprego e renda. No contexto da
―sociedade do conhecimento‖, em que o domínio do saber é o fundamento último de todo
processo de desenvolvimento econômico e social, nenhum país ou região poderá mais
controlar ou influir naquilo que não tem competência para produzir. Educação superior de
qualidade, portanto, neste horizonte – e, no caso da Amazônia, com particular
sensibilidade aos investimentos nas áreas de conhecimento de maior demanda regional
(com adaptação dos diversos projetos pedagógicos e campos de especialização ao
ambiente de inserção) –, representa um dos grandes desafios do milênio e por isso deve
merecer, por todas as razões expostas, atenção prioritária da sociedade civil e dos
governantes, não se poupando iniciativas que se somem na ampla cadeia de cooperação
que terá de se consolidar, com urgência, em âmbito regional, nos próximos anos.

5.3.3 Princípios Institucionais
São princípios deste PDI:
a)

a defesa do ensino superior de qualidade;

b)

a autonomia acadêmica;

c)

o planejamento estratégico e a gestão democrática;

d)

a busca da excelência acadêmica;

e)

o foco no discente;

f)

a contribuição ao desenvolvimento sustentável regional;

g)

o compromisso social e o fortalecimento das parcerias e do diálogo com a

sociedade, em geral, e com as instituições de educação superior, em particular.
Tais são os fundamentos filosóficos e pedagógicos que, associados ao espírito da
missão institucional, orientarão as principais decisões e práticas administrativas e
acadêmicas da FAMAZ no horizonte do próximo qüinqüênio, seja no que respeita às
inovações previstas (novos cursos de graduação e da pós-graduação), seja no
aperfeiçoamento das atividades educativas e de gestão já em curso.
5.4 TRAJETÓRIA HISTÓRICA
A Faculdade Metropolitana da Amazônia começou a ser pensada no primeiro
semestre de 2005 e, precisamente, no dia 28 de junho daquele ano, a Assembleia Geral
do Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia (EUROAM), Pessoa
Jurídica de Direito Privado - sem fins lucrativos, fundado em 1992, com sede e foro em
Brasília, que àquela altura já era mantenedor do Centro Universitário Euro-Americano
(FAMAZ), decidiu expandir suas atividades para o Estado do Pará.
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A implantação dessa nova unidade de ensino superior do Grupo foi respaldada
pela experiência e pela competência institucionais sedimentadas e demonstradas ao
longo de quase duas décadas, vivenciadas pelas unidades de ensino da capital federal.
Obedecidas às disposições legais e procedida a avaliação por parte de técnicos do
MEC foi exarado o Parecer nº 145/207 da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação, que respaldou a Portaria Ministerial nº 807/2007, publicada no
Diário Oficial da União nº160, de 20 de agosto de 2007, Seção 1, p. 9, concedendo o
credenciamento à Faculdade. No mesmo ato foi aprovado o PDI - Plano de
Desenvolvimento Institucional por 5 (cinco) anos como também o Regimento da FAMAZ.
Em 2007 foram autorizados a funcionar os Cursos de Bacharelado em
Administração , Ciências Contábeis e Enfermagem e o curso de Tecnologia em Gestão
Hospitalar , tendo sido realizada, já no mês de Outubro, a aula inaugural da Faculdade,
entrando em imediato funcionamento o Curso de Enfermagem. No primeiro semestre de
2008 iniciaram-se os três outros cursos, respectivamente: Tecnologia em Gestão
Hospitalar, Bacharelados em Administração e Ciências Contábeis.
Em cumprimento ao Plano de Desenvolvimento Institucional foram submetidos ao
Ministério da Educação e, posteriormente autorizados, em 2010, os seguintes Cursos de
Bacharelado em Biomedicina e o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental .
Seguiram-se, as autorizações para o Curso de Bacharelado em Direito, em 2011; e
os Bacharelados em Serviço Social, Educação Física, Engenharia Civil e, em 2012.
Em 2013, além da autorização dos cursos de Bacharelado em Engenharia de
Produção, Medicina

e do Curso Tecnologia em Radiologia , sendo também a IES

recredenciada por meio da Portaria Ministerial nº 854/2013, publicada no Diário Oficial da
União nº177, de 11 de setembro de 2013, Seção 1, p. 8.
Nos anos seguintes, em contínua expansão foram autorizados os cursos de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Marketing, em 2014; Bacharelados em
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental e Sanitária , em 2015 e Bacharelado
em Odontologia e Psicologia , em 2016.
Atualmente a IES possui CI 4, IGC 4 e 8 cursos de graduação reconhecidos
(Bacharelados em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Física e Enfermagem e os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Ambiental e
Gestão Hospitalar).
Avaliada pelo MEC como a melhor Faculdade do Estado do Pará a Faculdade
Metropolitana da Amazônia – FAMAZ possui inicia o primeiro semestre letivo de 2017
com 4.237 discentes regularmente matriculados nos 18 (dezoito) cursos de graduação,
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sendo 14 cursos na modalidade Bacharelado e 04 (quatro) Cursos Superiores de
Tecnologia.
A IES conta, no início de 2017, com 495 colaboradores, sendo 220 membros do
corpo técnico-administrativo e 275 docentes com pós-graduação lato sensu e stricto
sensu em nível de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
A par dos cursos de graduação, a IES já conferiu títulos de especialização a 471
profissionais e apresenta, no primeiro semestre letivo de 2017, 435 discentes
regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação lato sensu.
A FAMAZ possui investimentos contínuos em infraestrutura, formação docente e
ênfase no ensino de qualidade e está atenta às necessidades educacionais da Região
Norte e o Estado do Pará, área notadamente conhecida como periférica ativa de um país
em desenvolvimento, detentora de potenciais econômicos nas atividades extrativas e
primárias, mas possuidora de grandes entraves sociais e, sobretudo, carente de espaços
que possibilitem a formação profissional de nível superior de forma mais ampla e
igualitária.
5.5 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI
aprovado pelo Ministério da Educação.
Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição
e em seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o
período de vigência do documento.
Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico
Institucional, o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da FAMAZ.

5.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO
A Comunicação da Instituição com a comunidade interna e externa implica
compartilhar as propriedades (histórico, visão, missões, valores, filosofia e políticas) da
FAMAZ, através de planejamentos, implementações, gerenciamentos e uso de
tecnologias, não se limitando apenas na divulgação institucional e mercadológica.
Na FAMAZ, a comunicação institucional é gerenciada pela Assessoria de
Comunicação (ASCOM) cuja finalidade é estabelecer a ligação entre os membros da
comunidade acadêmica bem como com a sociedade em geral, a partir da elaboração e
implantação de políticas de comunicação, tendo como principais funções definir os
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objetivos de comunicação da Instituição, interagir com o público interno e externo (e
avaliar os resultados dessa interação) utilizando, como instrumento, as diversas mídias
existentes.
A FAMAZ utiliza os seguintes meios para comunicação com a sua comunidade
acadêmica e com a comunidade externa:
I. Site www.famaz.com.br (internet e intranet);
II. Redes Sociais (facebook, instagram e YouTube oficiais);
III. Correio eletrônico (e-mail);
IV. Boletins informativos periódicos;
V. Sistema interno de telões;
VI. Quadros de avisos e cartazes;
VII. Mídia sonora, banners, folders e similares.
Em comemoração aos 6 (seis) anos de fundação da FAMAZ foi criado um jornal
informativo com o objetivo de divulgar ao público interno, docente e administrativo, as
ações desenvolvidas pela FAMAZ com periodicidade regular, em 2013 e 2014 (semanal)
e em 2015 (bimensal).
O informativo visa manter os funcionários a par de todas as estratégias, projetos e
conquistas da empresa. Esse meio tem como principal função aperfeiçoar a comunicação
com os funcionários, apresentando-lhes informações sobre o seu dia-a-dia e suas
atividades, treinamentos, aniversariantes, bem como demonstrar um pouco dos valores e
da filosofia da empresa. Possui circulação eletrônica, nos e-mails institucionais, e
impressa, distribuída em todos os setores da IES.
Pretende-se nos próximos anos implantar os seguintes meios de comunicação
institucional com a comunidade interna e externa
I. Jornal institucional – periodicidade inicial: semestral.
II. Revista Acadêmica, para divulgação da produção intelectual e científica da comunidade
acadêmica (periodicidade inicial: semestral).
5.7 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e
a prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do
exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação da FAMAZ que
se pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES,
instituído pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo
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por meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade,
buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a
qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição
básica para o necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma
vez que propicia a constante reorientação de suas ações.
Para o FAMAZ, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de
decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as
políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos
membros da comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o
presente e para o futuro.
O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os
seguintes princípios norteadores:


Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no

envolvimento de todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, unidades
auxiliares, conselhos, docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores
(chefes de unidades ou órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da
comunidade;


Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo

avaliativo, ou seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão,
responsabilidade social, inclusão social etc.;


Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos

que devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão
consideradas como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados;


Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos

aspectos gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar
a diversidade ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a
diversidade em símbolo do único;


Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes

segmentos, atividades e unidades da instituição;


Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os

mesmos fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal
técnico- administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da
comunidade acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e
por eles;


Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo
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avaliatório, especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no
que concerne à participação e aos resultados esperados;


Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem

como um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da
especificidade, valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de determinados
limites, as atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam complementar outras,
em outras categorias. Pressupõe o reconhecimento pela instituição de que, no contexto
de suas funções básicas, os docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnicoadministrativo, podem apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma
delas; mas compartilham a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e
todos juntos realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e
preenchem um feixe de funções harmônicas voltado aos mesmos fins;


Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos

podem e devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo,
pesquisadores, gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de
recursos à elaboração de princípios mais includentes e ágeis.


Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de

trabalhos acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, de
tal sorte que a avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em
episódios e momentos.
Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser
encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. Em
conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a seguir
são objetos de avaliação na FAMAZ: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;
Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; Responsabilidade Social da Instituição;
Comunicação com a Sociedade; Políticas de Pessoal; Organização e Gestão da
Instituição; Infraestrutura Física; Planejamento e Avaliação; Políticas de Atendimento
aos Discentes e Sustentabilidade Financeira.
5.8

PLANO

DE

ATUALIZAÇÃO

TECNOLÓGICA

E

MANUTENÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS
A FAMAZ mantém uma equipe de técnicos que dão suporte aos docentes,
discentes e setores administrativos na utilização dos recursos de informática e na
manutenção destes. Possui uma política de atualização semestral de equipamentos e
softwares priorizando sempre a área acadêmica.
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Ainda, como forma de dinamização o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
oportuniza formação aos professores, através de orientações para trabalharem no
sistema de informações da FAMAZ.
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, adota
estratégias para promover a capacitação dos professores de modo a permitir a inserção
de informações acadêmicas e utilização das ferramentas disponíveis na área dos
docentes.
A atualização é feita anualmente, ou se necessário, a qualquer momento de forma
a atender à demanda gerada pelas novas tecnologias disponíveis no mercado. A
manutenção dos equipamentos é realizada pelo setor administrativo da mantenedora,
constando de:
I.

Manutenção permanente – verificação permanente do funcionamento de todo

equipamento e utensílio;
II.

Manutenção

preventiva

–

verificação

periódica

detalhada

de

todos

os

equipamentos e utensílios com substituições ou reposições contínuas;
III.

Manutenção corretiva – consiste em solucionar problemas eventualmente surgidos,

como troca de componentes, tendo em vista evitar que ocorram maiores danos aos
equipamentos e utensílios; e
IV.

Manutenção de segurança – substituição de equipamentos e utensílios que

possam vir a causar riscos durante seu uso.

5.9 REGISTROS ACADÊMICOS
O registro acadêmico é realizado por meio dos diários de classe em meio
eletrônico. Todas as informações referentes à frequência, notas, conteúdos ministrados e
atividades extraclasse são lançadas pelo(a) docente diretamente no sistema acadêmico.
É possível ainda emitir relatórios como diário de notas e faltas, conteúdos lançados e
listas de frequência de provas. Todos os diários ficam arquivados na Secretaria
Acadêmica da FAMAZ.
A Secretaria Acadêmica é o setor responsável por todos os registros acadêmicos.
Ademais dos aspectos colocados, ela também é responsável pelo processo de:
trancamento do curso, cancelamento, retorno aos estudos, aproveitamento de estudos,
adaptação, dependência, normativa da falta discente, comissão de formatura e colação
de grau, além de orientar os discentes quanto aos documentos necessários para a
solicitação de diplomas.
O controle acadêmico é totalmente informatizado, por meio de um sistema único,
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o Sistema Pedagógico e Financeiro (SPF) que permite o acompanhamento de
informações acadêmicas e administrativas dos discentes. O SPF possibilita aos
professores registro de notas, frequências e conteúdos ministrados e pode ser acessado
pelos mesmos, utilizando a Internet ou nos terminais de microcomputadores que se
encontram à disposição nas salas de professores.
Este sistema foi desenvolvido pelo NTI da IES e contempla vários módulos que
permitem o controle, acompanhamento e gerenciamento das informações sobre
professores, discentes, disciplinas, turmas, notas, faltas, históricos, boletim, matrizes,
atividades complementares, dados cadastrais do(a) discente, aproveitamento de estudos,
horários das aulas etc.
O registro dos conteúdos, das notas e frequência é feito pelo(a) docente, via
internet

(Área

de Apoio

doa

Professora). Também

é

possível

disponibilizar

materiais/notas de aula aos discentes.
Os discentes têm acesso às informações acadêmicas de qualquer lugar pela rede
wi-fi (internet), mas pode também utilizar os terminais distribuídos nas instalações da
instituição, cujo acesso se dá através de senha fornecida no ato da matrícula inicial.
A Instituição também disponibiliza a Central de Atendimento ao Discente e de
Atendentes das Coordenadorias de Curso, onde os discentes têm acesso atualizado
acompanhamento dos processos acadêmico-administrativos. No site institucional
encontram-se disponibilizados documentos e normas institucionais, bem como as
legislações pertinentes a área acadêmica.
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6. CONTEXTO REGIONAL

6.1 ESTADO DO PARÁ
Desde os anos 1960, com o processo de colonização da Amazônia, iniciado pelo
governo militar, a Região tida anteriormente como um vazio demográfico, passou a ser
vista como um novo espaço de ação do capital nacional e internacional para o
desenvolvimento. Assim foi deflagrado o processo extrativista de madeira e recursos
minerais na região, ao mesmo tempo em que houve o incremento de políticas públicas e
setoriais objetivando promover o processo de instalação do capital, estruturando, para
esse fim, políticas e redes de serviços.
Os investimentos tiveram como resultado, um modelo de produção sem relação
com as necessidades reais, exportações e importações nocivas à economia local,
superutilização da matéria prima, a subutilização da força de trabalho e dos recursos
naturais e humanos, como consequência no âmbito do social o agravamento das
―expressões da questão social‖, coroada pelo aumento do desemprego, da pobreza, das
condições precárias de habitação, da precariedade das politicas publicas como, da
educação, da saúde, da segurança pública e da segurança alimentar.
É neste contexto que se situa o Estado do Pará, localizado na Região Norte do
Brasil, constituída pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins, abrangendo aproximadamente 60% do território brasileiro.

O

Estado também faz parte da Amazônia Legal2, ocupando 26% do território, sendo
entrecortado de oeste a leste pelo Rio Amazonas, que desemboca no Oceano Atlântico.
Essa localização está situada em uma zona de expansão da fronteira do agronegócio e
dos grandes projetos em direção a Amazônia, apresentando um processo de avanço da
pecuária extensiva, dos monocultivos, da exploração madeireira e da mineração.
Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM, 2004), a floresta
Amazônica é um celeiro natural de riquezas, pois apresenta a Bacia Amazônica como a
maior de água doce do mundo, possuindo 427 espécies de anfíbios, 3.000 espécies de
peixes de água doce, 378 espécies de répteis, 40.000 plantas, 427 espécies de
mamíferos, 1.294 espécies de aves, 226.000 habitantes indígenas, sendo que com 50
tribos ainda não foram efetivamente contatas. Esse santuário ecológico tem sido alvo da
cobiça de grandes projetos econômicos que se instalam na região com um suposto
propósito de efetivação de desenvolvimento, mas tem estabelecido permanentes
2

A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de oito estados
(Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a
oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km².8 de junho de 2008 (IBGE, 2016).
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processos de exploração que vem colocando em situação de risco o meio ambiente e sua
população.
Segundo Leal (2010), o processo efetivo de acumulação do capital se estabelece
na Amazônia, com fim das Guerras Mundiais, com o acúmulo de conhecimento social
adquirido a definição do domínio hegemônico do bloco imperialista, a burguesia pautou a
necessidade de uma nova divisão social do trabalho fundamentada por dois aspectos:
que o aparelho produtivo e a industrialização capitalista precisavam avançar para outros
territórios, rompendo suas antigas fronteiras existentes antes das guerras, objetivando
potencializar esse processo como instrumento de contenção do avanço do socialismo.
As conduções mundiais de acumulação do capital no Brasil foram cumpridas,
mediante a formulação de leis e instituições que efetivaram a consolidação do domínio do
capital mundial sobre o território nacional, com objetivo de ―facilitar a livre apropriação e
exploração privada de território e riquezas naturais que, na sua maior parte estavam na
Amazônia‖ (LEAL, 2010, p. 111).
Destaque dessa facilitação foi à criação do ―Estatuto da Terra‖ que garantiu a
exemplo aos casos Projetos Jary e Ford, espaços de assentamento, com a retirada de
agricultores familiares de suas terras, transformando-os em trabalhadores assalariados de
força de trabalho barata, entre outras situações. O Código de Mineração de 1967, outro
caso emblemático, que possibilitou a abertura ilimitada das reservas patrimoniais
brasileiras de mineral ao capital privado e internacional. Isso levou a Amazônia a ser o
foco de intervenção principal para empresas multinacionais como ALCOA, Kaiser,
OMNIUM, NALCO, Antunes, Lacombe e outros.
Esses processos de acumulação do capital na Amazônia brasileira foram
pautados em duas perspectivas ideológicas que sustentaram sua ocupação e exploração.
A primeira perspectiva sustentava que o território amazônico seria supostamente ―vazio‖
de pessoas possuindo unicamente uma reserva de patrimônio natural, mineral e
energético. A segunda perspectiva é que o potencial da região amazônica estava
concentrado em sua ―missão‖ de abastecer a acumulação do capital no fornecimento de
matéria prima e força de trabalho barata. Esse discurso ideológico tem rendido ao
desenvolvimento da Amazônia um lastro de atraso e abandono que se materializa em
ausência e/ou precariedade de políticas públicas de infraestrutura e serviços sociais
básicos à população que existe e sobrevive nela, acentuando profundas desigualdades
sociais e regionais no Brasil com processo de acentuação da pobreza (LEAL, 2010).

164

É nesse contexto que o Pará tem se estabelecido no processo produtivo do
sistema capitalista como uma ―colônia bio-enérgico-mineral‖, em que a produção mineral
correspondeu em 2010 a 86% da exportação do Estado (MARQUES, 2012).
Essa extração mineral é realizada em um processo simples, ou seja, sem
beneficiamento do produto, com geração de acentuados lucros as empresas industriais
de extração. O Estado nos anos de 2008-2009, na Região da Amazônia Legal
apresentava a maior diversidade dos produtos exportados de minério como: ferro, bauxita,
manganês, caulim, cobre, entre outros, além do maior volume em toneladas (Tabela 5).
Tabela 5. Principais minerais exportados do Pará – 2015-2016
Estado
Tipo de minério
Produção mineral (ton.)
Ferro
147,833 milhões
Bauxita
32,450 milhões
Manganês
1,978 milhão
Pará
Caulim
1,375 milhão
Cobre
802 mil
Níquel
55 mil
Fonte: DNPM (2016) – Informe mineral do estado do Pará.

Valor (us$)
14,849 bilhões
3,369 bilhões
531 milhões
609 milhões
4,909 bilhões
630 milhões

Segundo Marques (2012), para indústria extrativa de mineral na Amazônia Legal,
em 2014, projetava-se um investimento de US$ 25,67 bilhões para extração do minério e
US$ 6,77 para beneficiamento. Agora, a projeção de investimentos planejados, até 2015,
para o Pará totalizam US$ 27,031 bilhões em extração e US$ 11,356 bilhões em
beneficiamento, sendo agregados a estes valores mais US$ 2,704 bilhões em
infraestrutura e transporte oriundos dos cofres públicos do Brasil. Importante destacar que
os produtos in natura que saem do estado são transformados em mais riqueza e emprego
nos países que os exportam.
Na esteira dos investimentos econômicos no Pará ainda há a agricultura, com a
expansão agrícola da soja, uma leguminosa que, além de repor a fertilidade natural,
liberando muito nitrogênio da sua folhagem, é muito consumida na manipulação da
avicultura e da suinocultura. Todavia, a maior parte da sua produção é exportada para o
exterior. Observa-se que, paulatinamente, estão sendo descobertas as vantagens da soja
enquanto alimento humano.
A soja encontrou no Pará condições propícias para uma exploração a nível
industrial em escala mundial em termos logísticos, fator considerado fundamental na
rentabilidade da produção agrícola. Atualmente, a soja produzida aqui, conjugada com a
produção do estado do Mato Grosso do Sul, vem sendo transportada pelo porto de
Santarém, no Pará, uma alternativa rápido e mais barata, descentralizando as vias de
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escoamento e sinaliza grandes oportunidades quanto à exportação da soja, gerando
empregos e divisas (FERREIRA, 2004).
O Pará é o segundo maior estado do país com uma extensão de 1.248.042,515
km², pouco maior que Angola, dividido em 144 municípios (com a criação de Mojuí dos
Campos), está situado no centro da região norte e tem como limites o Suriname e o
Amapá a norte, o oceano Atlântico a nordeste, o Maranhão a leste, Tocantins a sudeste,
Mato Grosso a sul, o Amazonas a oeste e Roraima e a Guiana a noroeste.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Tabela 6), o Pará
congrega uma população de 7.581.051 habitantes, estando 68,5% (5.191.559) na área
urbana e 31,5% (2.389.492) na área rural. Sua capital, Belém, reuniu em sua região
metropolitana, numa estimativa do IBGE para o ano de 2014, 2.381.661 habitantes, sendo
a maior população metropolitana da região Norte, abrangendo municípios como Belém,
Ananindeua, Marituba, Santa Barbara, Santa Isabel, Benevides e Castanhal. Outras
cidades importantes do estado são Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena,
Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Santarém e Tucuruí.
Tabela 6. População da Região Metropolitana de Belém.
Município
Ananindeua
Belém
Benevides
Marituba
Santa Bárbara do Pará
Santa Izabel do Pará
Castanhal
TOTAL
Fonte: IBGE (2017).

Área (km²)
190.451
1.059.458
187.826
103.343
278.154
717.662
1.028.889
3.565.783

População em
2010
471.980
1.393.399
51.651
108.246
17.141
59.466
173.149
2.275.032

Estimativa IBGE de
população em 2016
510.831
1.446.042
59.836
125.435
20.077
67.686
192.571
2.422.478

A População Economicamente Ativa ocupada corresponde a 65,3% da população
total e se concentra majoritariamente no município de Belém, com quase 30% da
população total. Quanto à população economicamente desocupada existe 10,2 % e
população economicamente inativa são 24,6% (IBGE, 2010).
A população do estado, quanto aos grupos de idade, 42.68% encontra-se na faixa
etária de 0 a 19 anos, 27% entre 20 a 34 anos, 24% entre 35 a 59 anos e 7% de 65 anos
em diante. Portanto, mais de 50% da população é composta por jovens na faixa etária de
0 a 34 anos. Quanto ao sexo 51% são homens e 49% são mulheres.
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6.2 CONTEXTO REGIONAL PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA
O Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, vem se
expandindo na região metropolitana de Belém, por meio de Instituições de Ensino
Superior (IES) privadas. Segundo o MEC (2017), no Estado do Pará, o curso é ofertado
em 07 (sete) instituições privadas, todas na modalidade presencial e com grau de
bacharel, sendo 06 (seis) localizados no município de Belém e 01 (um) no município de
Santarém, localizado na região oeste e sendo o terceiro mais populoso do estado.
Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, de certa maneira,
pode-se justificar índices tão discrepantes de ausência de cirurgião-dentista (CD) em
diversos municípios brasileiros. Ao mesmo tempo, pode-se afirmar, com razão, que nos
grandes centros urbanos a concentração de profissionais de saúde, notadamente,
cirurgião dentista, enfermeiro e médico, é alta.
Segundo dados, da pesquisa Demografia Médica no Brasil, realizada em 2013, a
maior parte dos profissionais está nos 38 municípios com mais de 500 mil habitantes.
Esse grupo de cidades concentra 47,91% dos postos de médicos, 35,66% dos dentistas,
43,92% dos enfermeiros, 40,29% dos técnicos e 49,2% dos auxiliares de enfermagem.
Esta concentração ou dispersão dos profissionais caracteriza uma dependência ao
porte dos municípios, possibilitando um maior número de profissionais da saúde atuando
nas grandes cidades (Figura 1).

Figura 1. Distribuição de postos de trabalho de odontólogos ocupados em
estabelecimento de saúde (AMS) – Brasil, 2013. Fonte: Relatório de
Pesquisa Demografia Médica no Brasil - CREMESP.
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Ainda segundo a pesquisa, o estado com maior percentual de postos de trabalho
de todo o país é São Paulo, com 11,60% dos postos de trabalho de dentistas, além dos
postos para médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Quando considerada apenas a região Norte e seus sete estados juntos, o
percentual de postos de trabalho é ainda menor: são 4,63% dos postos médicos, 3,15%
dos postos de cirurgiões-dentistas, 10,95% dos postos de enfermagem, 8,66% dos postos
de técnico de enfermagem e 4,66% dos postos de auxiliares de enfermagem.
No caso dos dentistas, embora o país concentre 20% dos dentistas do mundo
todo, com mais de 220 mil registros no Conselho Federal de Odontologia, a distribuição
interna é desigual. Assim como os médicos, há dificuldade de fixação de dentistas no
interior do país e a formação não está voltada para atender as necessidades de saúde da
população.
No Brasil, o percentual de CD nas capitais é de 43,1%, sendo que na região Norte,
que possui cerca de 17.231.027 habitantes e uma extensão territorial de 3.853.575,624
Km2, os percentuais de profissionais nos grandes centros são superiores a 90%, sendo
ainda mais pronunciado o desequilíbrio na distribuição de profissionais entre capital e
interior, como é o caso do Amazonas (90,7%) e Amapá (91,7%).
Atualmente, o Estado possui aproximadamente 4.508 (quatro mil quinhentos e oito)
profissionais, sendo que, deste total, 62,5% dos profissionais se concentram na capital
(2.822 dentistas).
O número de profissionais no Estado é considerado insuficiente pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), que recomenda a existência de mil e quinhentos pacientes
para cada CD, e o Pará registra o índice de quase duas mil pessoas para um dentista.
Estas informações são comprovadas pela pesquisa acerca do ―Perfil atual e
tendências do cirurgião-dentista brasileiro‖, realizada em 2010, a região Norte possui a
maior proporção de população por CD (1800 hab/CD) do país e o menor número total de
profissionais. Em relação ao total da população brasileira, 8% reside na região Norte e
esta detém 4% do total de CD. No município de Portel, 2 Equipes de Saúde Bucal (ESB)
do ESF, abrangem uma cobertura de 28% da população (Tabela 7).
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Tabela 7. Proporção de população por CD na Região Norte.

Fonte: População, IBGE 19, CD: CFO, Pesquisa ―Perfil atual e tendências do cirurgiãodentista brasileiro‖, 2010.

Estes fatos foram observados nos dados obtidos na Pesquisa Nacional de Saúde
Bucal (SBBrasil - 2010), que identificou pelo CPO-D (sigla para o indicador da soma de
dentes cariados, perdidos e obturados), que todas as regiões do Brasil melhoraram o
índice entre 2003 e 2010, exceto a Norte, que teve ligeiro aumento (Figura 2 e 3).

Figura 2. CPO-D e componentes aos 12 anos segundo região. Brasil,
2010. Fonte: SBBrasil - Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 2010.

Figura 3. CPO-D e componentes aos 12 anos segundo região. Brasil,
2010. Fonte: SBBrasil - Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 2010.
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Embora os resultados sejam animadores em termos nacionais, a pesquisa
mostrou, também, aspectos para os quais o poder público deve destinar maior cuidado:
(a) as diferenças regionais na prevalência e gravidade da cárie são ainda marcantes,
indicando a necessidade de políticas voltadas para a equidade na atenção; (b) foi
pequena a redução da cárie na dentição decídua (18%), sendo que 80% dos dentes
afetados continuam não tratados; (c) apesar das necessidades de próteses terem
diminuído em adolescentes e adultos, o déficit em idosos ainda é significativo; e (d) a
prevalência de oclusopatia que requer tratamento é de 10% em adolescentes, indicando a
necessidade de redimensionar a oferta de procedimentos ortodônticos na atenção
secundária.
Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços
odontológicos na atenção básica, o MS também contribuirá para a implantação e/ou
melhoria de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
Segundo o MS, os CEO serão unidades de referência para as equipes de Saúde
Bucal da atenção básica e sempre integrada ao processo de planejamento loco regional,
visando a ofertar, de acordo com a realidade epidemiológica de cada região e município,
procedimentos clínicos odontológicos complementares aos realizados na atenção básica.
Entre

esses

procedimentos

se

incluem,

tratamentos

periodontais

avançados,

endodontias, dentística de maior complexidade e procedimentos cirúrgicos compatíveis
com esse nível de atenção.
Além disso, a região Norte, apesar de ser a mais extensa territorialmente no país, é
uma das regiões que possui menor quantidade de ofertas de serviços especializados em
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), ratificando a necessidade do
redimensionamento da oferta de procedimentos na atenção secundária (Figura 4).
Em termos objetivos, a possibilidade de ter acesso aos cuidados em saúde ainda
representa um avanço muito tímido em relação ao que se poderia esperar da sociedade
brasileira. Num país em que ambulâncias se transformam em verdadeiras Unidades de
Terapia Intensiva (UTI) ambulantes, a transportar para grandes e superlotados hospitais
metropolitanos, pacientes de cidades periféricas, e no qual é preciso importar das capitais
para o interior, a custa de salários acima do mercado, enfermeiros, fisioterapeutas,
médicos e cirurgiões-dentistas, há algo de muito urgente a ser feito.
Isto, entretanto, não resolve a séria questão de como possibilitar acesso a um bom
serviço de atendimento por profissionais bem formados e capacitados, principalmente
àquela parcela da população brasileira mais carente e que habita, exatamente, nas
regiões mais distantes dos grandes centros populacionais.
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Figura 4. Quantidade por região, de Centros de Especialidades
Odontológicas. Brasil, 2010. Fonte: SBBrasil - Pesquisa Nacional de
Saúde Bucal, 2010.

Portanto, há a necessidade de enfoques e estratégias que se adaptem mais à
formação dos profissionais que exercerão suas atividades no século atual, considerandose as seguintes características:
I. Curiosidade científica e interesse permanente pelo aprendizado, busca do
conhecimento;
II. Espírito crítico e consciência da transitoriedade de teorias e técnicas, assumindo a
necessidade da educação continuada ao longo de toda a vida profissional;
III. Domínio dos conhecimentos básicos necessários à compreensão dos processos
relacionados com a prática em saúde e odontológica;
IV. Iniciativa criadora e senso de responsabilidade na busca de soluções para os
problemas de saúde e odontológicos de sua competência;
V. Visão social dos problemas de saúde e odontológicos;
VI. Preparação técnica e motivação para participar de programas que visem informar e
educar a população, no sentido de preservar a saúde e prevenir doenças, incluindo
promoção de autocuidado;
VII. Capacidade para trabalhar em equipe, aceitar e atribuir responsabilidade com
maturidade para fazer e receber críticas construtivas;

171

VIII. Engajamento nos processos decisórios que envolvam interesses da comunidade,
principalmente no processo de análise e implantação de um sistema de saúde que
garanta a efetivação do princípio constitucional de ―Saúde Para Todos‖;
IX. Ética e sensibilidade humana.
Desta forma, a realidade cotidiana demonstra que a inadequação numérica e
qualitativa dos recursos humanos em saúde, especialmente de cirurgião-dentista, lesa a
clientela no seu direito de qualidade dos serviços recebidos. Partindo da hipótese de que
a formação profissional melhora o desempenho profissional e a qualidade dos serviços, o
MS tem incentivado os esforços para transformação desta realidade.
Haja vista que cabe aos cirurgiões-dentistas das equipes de Saúde da Família
realizar diagnóstico e traçar o perfil epidemiológico da comunidade a fim de planejar e
programar ações de saúde bucal, atender à comunidade no território adscrito na
Unidade Básica de Saúde (UBS) em que a sua equipe está atrelada.
O atendimento da comunidade consiste na promoção e proteção da saúde bucal,
prevenção de agravos, realização de diagnóstico, tratamento e acompanhamento, bem
como a reabilitação e a manutenção da saúde bucal dos indivíduos, famílias e grupos
específicos.
Além disso, os dentistas devem realizar os procedimentos clínicos da Atenção
Básica em saúde bucal, o que inclui atendimento das urgências, pequenas cirurgias
ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses
dentárias elementares.
Assim como o médico e o enfermeiro, o dentista deve atender as demandas
espontâneas e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS, num contexto e atuação multiprofissional.
Logo, nesse contexto da ―sociedade do conhecimento‖, em que o domínio do
saber é fundamental no processo de desenvolvimento econômico e social, é preciso
maior investimento no capital social na região. Sobretudo, primando por uma educação
superior de qualidade, com particular sensibilidade aos investimentos nas áreas de
conhecimento de maior demanda regional.
É nesta conjuntura e com intuito de melhorar a educação no Pará, o mais rico e
populoso da Região Amazônica, que a Faculdade Metropolitana da Amazônia foi
instalada em Belém, a capital do Estado e segundo maior município, com extensão de
1.059.458,515 km², dados do IBGE (2015). Além disso, a região metropolitana possui a
segunda maior população da região Norte com cerca de aproximadamente 2,1 milhões
habitantes.
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Desta forma, o Curso de Bacharelado em Odontologia, modalidade presencial, da
FAMAZ está imbuído no compromisso de formar profissionais detentores de
conhecimento teórico, metodológico e práticos para que estejam aptos a intervir na
realidade do Brasil e, principalmente, na Região Amazônica, tendo em vista o
reconhecimento das dificuldades e potencialidades, em especial, no Pará, e que possam
contribuir no processo de mudanças e melhoria da qualidade de vida da sociedade.
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7. INSTALAÇÕES GERAIS

7.1 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS
As instalações administrativas da instituição contabilizam diversos espaços
adequados ao número de usuários e para o pleno desenvolvimento das atividades
administrativas desenvolvidas e à integração de todos os órgãos que compõe a sua
estrutura educacional.
Entre as diversas instalações administrativas da Instituição citamos: Reitoria; ViceReitoria, Departamento Financeiro; Departamento Pessoal/Recursos Humanos; Núcleo de
Tecnologia da Informação – NTI; Almoxarifado; Setor de Vestibular e Matrícula; Portarias;
CaixaTesouraria; Dependências de serviços e outros.
As instalações administrativas existentes na IES às necessidades institucionais,
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança e conservação.
Todas as instalações administrativas da FAMAZ são compatíveis com as
condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n°
5296/2004. Essa caracterização pode ser analisada pelas especificações de instalações
da FAMAZ.
As áreas livres (corredores e áreas de convivência) para circulação possuem
higienização e manutenção de acordo com mais exigentes padrões com pessoal
contratado pela Instituição.

7.2 AUDITÓRIO
A Instituição possui um auditório, com espaço físico adequado para o número de
usuários e comodidade necessária à atividade a ser desenvolvida. Possui equipamentos
audiovisuais (computador, kit multimídia, caixa amplificadora de som e datashow) e
mobiliários próprios, sistema de comunicação em rede, que obedecem aos índices
estabelecidos segundo normas para esta finalidade.
O Auditório, com capacidade para 280 (duzentos e oitenta) lugares, está equipado,
segundo a finalidade e atende, aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessários à atividade proposta e compatíveis
com as condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme
Decreto n° 5296/2004.
Diariamente

são

executados

os

serviços

de

limpeza,

manutenção

equipamentos e mobiliários para a conservação do patrimônio institucional.

dos
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7.3 INFRAESTRUTURA PARA CPA
A Instituição fornece à Comissão Própria de Avaliação - CPA os recursos materiais,
recursos humanos e infraestrutura necessária à condução de suas atividades.
O espaço destinado ao funcionamento da CPA atende, plenamente, aos requisitos
de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade ao
número de usuários, quando do desenvolvimento das atividades, sendo também
compatível com as condições de acesso para portadores de necessidades especiais,
conforme Decreto n° 5296/2004.
Esta sala é composta por duas mesas de escritório com seus respectivos
computadores, armários e arquivos para pastas suspensas, acesso à internet através do
suporte geral da FAMAZ.
Em sala anexa à CPA existe espaço para recepção e encaminhamento de
docentes e discentes com pessoal técnico de apoio composto por 01 (um) auxiliar
administrativo, que atende exclusivamente às necessidades e demandas da CPA e
possui habilidades para os serviços específicos e o atendimento aos discentes,
professores e membros do corpo técnico administrativo.

7.4 BIBLIOTECA
A Biblioteca foi criada com o objetivo de fornecer apoio bibliográfico às atividades
de pesquisa, ensino e extensão, com acervo necessário ao bom desenvolvimento dos
Cursos oferecidos e por possuir capacidade suficiente para atender a demanda da
comunidade acadêmica em geral, que dispõem de livre acesso a este setor. Em 2014, a
biblioteca passou por uma reforma para ampliação da estrutura física e do acervo, o que
trouxe maior comodidade aos seus usuários.
O espaço foi projetado e ampliado com o objetivo de proporcionar conforto e
funcionalidade durante os estudos e as pesquisas. A biblioteca conta com recepção e
balcão de atendimento dotado de terminais de consulta. Além disso, equipes treinadas
esclarecem dúvidas e efetuam os serviços de empréstimo, renovação e devolução do
material bibliográfico.
O pessoal técnico-administrativo é formado atualmente por um bibliotecário, que
responde pela administração do setor, além de sete auxiliares técnicos e três menores
aprendizes para prestarem atendimento aos usuários.
A

biblioteca

funciona

de

segunda

à

sexta-feira,

ininterruptamente, e aos sábados, de 08h00 às 12h00.

das

8h00

às

21h30,
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7.4.1 Espaço Físico
A biblioteca está situada em um amplo espaço e ocupa uma área física de 02
(dois) andares, sendo 573 (quinhentos e setenta e três) metros quadrados no térreo e 226
(duzentos e vinte e seis) metros quadrados no andar superior, distribuídos da seguinte
forma: área do acervo, salão de pesquisa, salas de estudo em grupo, cabines individuais
de estudo, unidades de terminais de acesso à internet à disposição dos usuários para
consulta a base de dados da biblioteca, e contempla instalações físicas adequadas aos
portadores de necessidades especiais e demais informações constantes no PDI da IES.
A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina e
obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e
segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras de necessidades
especiais e possui nas suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio.
O acervo está organizado em estantes próprias de ferro, tendo os usuários que
solicitar o material para os atendentes no balcão. O espaço possui iluminação natural e
artificial adequada às condições para armazenagem e preservação, atendendo, assim,
aos padrões exigidos. Há extintores de incêndio e sinalização bem distribuída. A
biblioteca possui mobiliário com espaço para atendimento adaptado, sinalização visual e
ambientes desobstruídos que facilitam a movimentação de cadeiras e pessoas com
deficiência visual ou mobilidade reduzida.
A biblioteca disponibiliza para estudos: salas de estudo em grupo e individual. O
responsável pela Biblioteca da Instituição possui bacharelado em biblioteconomia e
registro no conselho profissional (CRB). Além dele, outros assistentes fazem o
atendimento ao público em geral, o que permite o funcionamento da Biblioteca em todos
os horários da IES, para atendimento a comunidade acadêmica. Registra-se ainda que a
Biblioteca da Instituição atenda também a comunidade externa, contribuindo, desta forma,
com a socialização do seu acervo a todos os interessados.
A Biblioteca possui, ainda, regulamento próprio de funcionamento e gerenciamento
do acervo, que poderá ser apreciado quando da visita in loco.
A Biblioteca atende aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
acústica,

ventilação,

segurança,

acessibilidade,

acessibilidade, conforme Decreto n° 5296/2004.

conservação

e

infraestrutura

e
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7.4.2 Instalações do Acervo
As instalações do acervo são organizadas em estantes próprias e adequadas. Os
livros são disponibilizados aos usuários para empréstimo através da solicitação aos
atendentes do balcão. O acesso remoto ao acervo é feito mediante consulta aos terminais
e rede de computadores. O espaço possui iluminação natural e artificial adequada às
condições de armazenagem, preservação, atendendo assim aos padrões exigidos. Há
extintores de incêndio e sinalização bem distribuída.

7.4.3 Instalações para Estudo
A biblioteca disponibiliza à comunidade acadêmica para estudo: salas de estudo
em grupo e individual. As salas de estudo em grupo são ambientes reservados, com
capacidade para até oito pessoas, disponíveis, por ordem de chegada.
As salas de estudo individual são compostas de cabines individuais em espaços
reservados, permitindo maior conforto e tranquilidade aos usuários.

7.4.4 Acervo
A biblioteca da IES possui, no ínicio do ano letivo de 2017, 4.297 títulos e 43.902
exemplares. Possui um acervo disponível com, no mínimo, três títulos de bibliografia
básica por unidade curricular e, no mínimo, cinco títulos de bibliografia complementar por
unidade curricular. O acervo da biblioteca é plenamente adequado às propostas
pedagógicas dos cursos da IES com relação à quantidade, pertinência, atualização e
relevância acadêmico-científica, atendendo os planos de ensino das disciplinas.
O acervo é formado por livros e materiais especiais (com acesso restrito aos
discentes e técnico-administrativos e livre aos docentes) e periódicos especializados nas
diversas áreas de conhecimento. O acervo da biblioteca também é composto por
monografias, dissertações, relatórios técnico-científicos, coleções de CD-ROM e DVDs,
dentre outros.
O acervo é informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da Instituição.
É utilizado Sistema de Controle da Biblioteca (SCB), desenvolvido pelo Grupo
Educacional CEUMA.

7.4.5 Serviços e Informatização
A biblioteca da FAMAZ tem como missão oferecer aos seus usuários o suporte
informacional como apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da IES visando a
transferência de conhecimento para a comunidade acadêmica.
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O acervo é informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da Instituição.
É utilizado Sistema de Controle da Biblioteca (SCB), desenvolvido pelo Grupo
Educacional CEUMA, utilizando a linguagem de programação Visual Basic com base de
dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e protocolo TCP/IP
para acesso remoto às informações.
A informatização dos serviços possibilita a integração e a otimização dos produtos
e serviços informacionais, propiciando a consequente agilidade e modernidade da
geração à gestão do conhecimento. O Sistema de Automação de Gerenciamento
contempla os principais serviços de uma biblioteca universitária. A utilização deste
Sistema permite ao usuário a localização da informação por autor, título ou assunto.
A biblioteca é totalmente informatizada, no que se refere à consulta ao acervo, aos
recursos de pesquisa informatizada e ao empréstimo domiciliar. Há representação de todo
o acervo no sistema informatizado utilizado pela Instituição. Está disponível na biblioteca,
para uso dos usuários, microcomputadores com acesso à Internet.
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: Consulta local e empréstimo
domiciliar; reserva de livros; renovação de livros através do link da biblioteca no site
Intitucional; levantamento bibliográfico; comutação bibliográfica; e orientação quanto à
normalização bibliográfica (normas ABNT). O empréstimo domiciliar é facultado aos
professores, aos discentes e aos funcionários da Instituição. O sistema de empréstimo é
totalmente informatizado e compatível com o sistema adotado pela biblioteca, possuindo
como princípio de localização a classificação CDU (Sistema de Classificação Universal). A
reserva deverá ser solicitada via on-line pelo site da FAMAZ.
A biblioteca da IES disponibiliza, por meio do COMUT e assinatura de bases de
dados, o acesso a informações em nível nacional e internacional. É incentivado o uso de
bases de dados como o Scielo, BVS, Domínio Público, portal da CAPES, portal de teses
da UNICAMP, USP e UNESP (unibibliweb) dentre outras, que disponibilizam artigos
científicos e periódicos nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento.
Todas as publicações estão preparadas com etiqueta de lombada com código de
barras impressas pelo Sistema de Controle da Biblioteca, facilitando o empréstimo. O
SCB permite a possibilidade de geração de relatórios de controle da biblioteca como:
quantidade de títulos/exemplares por curso, empréstimos, multas, livros atrasados, idade
do acervo, reservas, títulos cadastrados por tipo de material, inventário, carta de
cobrança, declaração de nada consta, boletim bibliográfico, relação de livros baixados e
motivos, relação de usuários, usuários mais frequentes dentre outros.
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A biblioteca da IES conta com rede wi-fi, catálogo online de serviço público e
serviços pela internet. Utiliza de ferramentas de busca integrada. Possui terminais de
consulta, acesso ao portal CAPES de periódicos e acesso a outras bases de dados como
EBSCO, Target Gedweb e vLex. Conta também com acesso à Biblioteca Virtual Pearson
e Biblioteca Virtual Saraiva.
O acervo da biblioteca é atualizado a partir da Política de Desenvolvimento de
Coleções da Rede de Bibliotecas do Grupo Educacional CEUMA e por solicitação das
coordenadorias dos Cursos, professores, discentes e da equipe da Biblioteca, em razão
de novas edições ou para atualização dos temas objeto de estudo, além de publicações
destinadas a subsidiar projetos de pesquisa e extensão. É dada prioridade, na aquisição
de livros, àqueles indicados pelos professores como bibliografia básica e complementar
de cada unidade curricular dos cursos ministrados, em todos os níveis, seguindo a política
de aquisição da Instituição. O planejamento econômico-financeiro reservará dotação
orçamentária para atualização e ampliação do acervo.

7.4.6 Base de Dados
Além do acervo físico, a biblioteca da FAMAZ também é composta pelo acervo das
bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva e pelas bases de dados CAPES, EBSCO, vLex e
Target Getweb.
A FAMAZ disponibiliza mais de 3.000 títulos que podem ser acessados
virtualmente na biblioteca virtual da Pearson. As obras, de diferentes editoras, estão
disponíveis no site institucional, acessando-se a área do discente ou do professor. Elas
podem ser acessadas 24 horas por dia a partir de qualquer computador com acesso à
Internet, em mais de 40 áreas de conhecimento, como Administração, Marketing,
Engenharias, Economia, Direito, Letras, Computação, Educação, Medicina, Enfermagem,
Meio Ambiente, Psicologia, Educação Física, Psiquiatria, Gastronomia, Turismo e outras.
A ferramenta possibilita que a comunidade acadêmica tenha acesso integral online aos
livros-texto de diferentes editoras, como Artmed, Pearson, Manole, Contexto, IBPEX,
Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Martins Fontes, Companhia das Letras,
EDUCS, Rideel e Jaypee Brothers, dentre outras.
A Biblioteca Pearson disponibiliza o acesso a títulos que podem ser lidos e
pesquisados online, livros personalizados e sob demanda, conteúdo para educação a
distância e consultoria em conteúdo e metodologia educacionais, dentre outros. Também
promove a atualização permanente do acervo da Biblioteca, a partir da disponibilização
de novas edições e lançamentos. Ferramentas que enriquecerão e agilizarão a pesquisa
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e/ou estudo estarão disponíveis, como pesquisa inteligente, marcadores de páginas,
anotações personalizadas; e impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos com
valores de fotocópia (opcional). Além da leitura digital dos livros, a plataforma oferece aos
usuários um conjunto de funcionalidades que enriquecerão a experiência de leitura.
Alguns exemplos: Acesso em tablets (iPad e sistema Android); Seleção de livros favoritos;
Anotações eletrônicas nas páginas; Compartilhamento de conteúdo em redes sociais
(Facebook e Twitter); Impressão de até 50% das páginas do livro; Descontos de até 40%
para compra da versão impressa do livro; Disponibilidade de acesso 24 horas, 7 dias por
semana.
A Biblioteca Digital Saraiva traz o acervo de 1.500 livros digitais da Editora Saraiva,
com possibilidade de acesso para o usuário a qualquer momento e por meio de diversos
dispositivos. Possui conteúdo de qualidade nas áreas de Direito e de Gestão combinado
com a mais avançada tecnologia disponível para instituições de ensino superior.
Apresenta como vantagens para os professores: Facilidade no planejamento das aulas;
Grande variedade de títulos e autores para seleção; Obras atualizadas; Certeza de que
os discentes terão acesso ao material selecionado; e Melhor rendimento das aulas. As
vantagens para os discentes são: Acesso aos livros digitais das disciplinas; Acesso às
obras integrais; Sensível economia com material de estudo; Acesso aos conteúdos a
qualquer hora e dia, em qualquer lugar, por meio de vários dispositivos, por meio do
aplicativo Saraiva Digital Reader; Possibilidade de manter biblioteca digital particular
juntamente com as obras oferecidas pela instituição; e Melhor rendimento nos estudos.
Com objetivo de melhorar a qualificação da sua comunidade acadêmica, a IES
disponibiliza acesso ao Portal da CAPES, em toda área interna da Instituição, com bases
de dados e periódicos com Qualis A1, A2, B1 e B2. A importância deste acesso, que pode
ocorrer em toda a área da Instituição, é que possibilita aos discentes e professores
realizarem outras formas de pesquisas além do acervo impresso que existe na biblioteca.
A Instituição também disponibiliza o acesso remoto à base de dados EBSCO à
todos os seus discentes. Esta coleção provê cobertura de textos na íntegra de periódicos
científicos para quase todas as áreas acadêmicas de estudo.
Essa base de dados multidisciplinar fornece texto completo para mais de 8.500
(oito mil e quinhentos) periódicos, incluindo texto completo para mais de 4.600 (quatro mil
e seiscentos) títulos revisados por especialistas. Estão disponíveis mais de cem revistas
especializadas, bem como serão fornecidas referências citadas pesquisáveis para mais
de 1.000 títulos. É também considerada a base mais completa nas áreas de
Administração, Ciência da informação, Ciências sociais, Comércio, Contabilidade,
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Economia, Estatística, Finanças, Marketing, Multidisciplinar, Turismo, Gastronomia,
Recursos Humanos, Relações Internacionais, Sociologia, Educação, Informática,
Engenharias, Física, Química, Letras, Artes e Literatura, ciências da saúde, entre diversas
outras áreas.
Na área de ciências da saúde oferece informações médicas reconhecidas sobre
medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, veterinária, biologia, o sistema de saúde e
ciências

pré-clínicas.

É

uma

ferramenta

de

referência

clínica,

desenvolvida,

primordialmente, para uso no local de tratamento. A EBSCO Health/DynaMed é uma base
de dados que oferece quatro grandes bases Academic Search Elite, Medline em Texto
Complete, Dynamed – Medicina Baseada em Evidências e Dentistry & Oral Sciences
Source.
Entre as principais características do EBSCO citamos: Acesso on-line, simultâneo e
ilimitado por Internet Protocol (IP) ou acesso remoto através de local de acesso restrito no
website da instituição; Interface única de busca em português; Tradutor automático do
texto completo para o português; Permite fazer buscas por palavra-chave, assunto, autor,
entre outros; Módulo administrativo que permite o gerenciamento da base; Pode-se salvar
os artigos pesquisados, imprimir, enviar (e-mail) ou guardar na base; Atualização diária;
Treinamento de uso. A base de dados inclui imagens em PDF para grande maioria dos
artigos. Possui cobertura retroativa dos periódicos.
A biblioteca também possui assinatura da Target Gedweb, que é uma plataforma
que reúne e gerencia um vasto acervo de normas e regulamentações técnicas de
diversos órgãos, facilitando a busca e o acesso às informações regulatórias críticas.
O acervo da Target é atualizado diariamente, disponibilizando ao usuário: Mais de
16.000 Normas ABNT NBR/NM; Mais de 16.000 Normas Internacionais e Estrangeiras; 49
entidades internacionais (BSI, AFNOR, AENOR, JIS, ASME, API, IEEE, NFPA e outras);
Mais de 12 mil Diários Oficiais; Projetos de Norma Brasileira em Consulta Nacional; Mais
de 8.000 Regulamentos Técnicos/Portarias do INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia); Normas Regulamentadoras do MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego); Mais de 115.000 Resoluções ANEEL (Agência Nacional do Sistema
Elétrico); Procedimentos ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico); Mais de 110.000
Procedimentos ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Mais de 130.000
Resoluções MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento); Legislações
CONAMA, dentre outras.
A plataforma Target Gedweb possui as seguintes características: Permite a leitura
online; Os arquivos podem ser salvos em PDF; O usuário tem acesso diariamente a
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normas técnicas que estão em votação pública e/ou eventos internos da empresa, através
de uma tela com os eventos do dia; A tela de pesquisa é simples e o usuário tem opção
de fazer a busca digitando código ou palavra-chave e podendo filtrar a categoria de
documento que deseja; O usuário também tem acesso a artigos técnicos elaborados pela
Target.
Também são disponibilizados periódicos científicos por meio da vLex, uma base de
dados especializada na área jurídica, contendo cerca de 70 milhões de documentos em
seu banco de dados online, divididos em legislação, jurisprudência, livros, periódicos e
jornais de mais de 130 países, sempre na íntegra e com o download das obras
disponíveis. A plataforma possui ferramentas de tradução das pesquisas e dos textos das
obras. O acervo de livros inclui cerca de 2 mil títulos de editoras jurídicas espalhadas pelo
mundo, tais como: a) Brasileiras: FGV e Mundo Jurídico (livros); Fundação Rui Barbosa
(livros históricos de Rui Barbosa); Bonijuris (Periódicos); b) Estrangeiras - Direito: Editrice
La Tribuna (Itália); Jurídica de las Américas (México e Chile); Escritório de Publicações
das Nações Unidas; c) Estrangeiras - multidisciplinar: Proquest (EUA, mais de 700
periódicos na vLex); Emerald (Inglaterra); Diarios de America (disponibiliza os principais
jornais da imprensa mundial na vLex).
A Dykynson na Espanha, Elcla em Portugal, Cacucci na Itália, Lavoisier na França,
Edipro na Bélgica, Platense na Argentina, Notadez no Brasil, Jurídica de Chile e Ecoe na
Colômbia são outras das editoras que publicam na vLex.

7.4.7 Plano de Atualização do Acervo
O acervo da Biblioteca da Instituição foi adquirido conforme os projetos
pedagógicos dos cursos a serem ministrados e é permanentemente atualizado, através
da consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos discentes, professores,
coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.
A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma permanente,
crescendo e se atualizando através de compras, doações e permutas sendo projetada
para que haja um crescimento a cada semestre, a partir do acervo inicial.
O acervo é constituído, de forma impressa e virtual. Atualmente, com o crescimento
do fluxo de informações, tornou-se necessário adotar critérios, para uma Política de
Atualização e de Expansão do Acervo da Biblioteca do UNIFAMAZ, tendo como objetivo
adequar-se às demandas informacionais dos Cursos da Instituição.
A Política de Atualização e de Expansão do Acervo da Biblioteca serve de suporte,
para uma política de seleção concisa, possibilitando de maneira clara, objetiva e
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controlado o processo de aquisição, doação, permuta de materiais bibliográficos e
especiais das Bibliotecas do UNIFAMAZ. Essa política de seleção tem como objetivo:
Prestar apoio e assistência às pesquisas, projetos e atividades acadêmicas desenvolvidos
pela instituição; Identificar os elementos nos campos de interesse da Biblioteca;
Possibilitar o crescimento racional e equilibrado do acervo; Determinar os itens de
informação compatíveis com a formação da coleção versus interesses da instituição;
Estabelecer critérios mínimos para a duplicação de títulos; Estimular programas
cooperativos de aquisição; Traçar diretrizes para a avaliação do acervo; Estabelecer
parâmetros para o descarte de material e Organizar e preservar a memória da instituição,
assim como toda produção intelectual.
Com o objetivo de estimular o autoestudo e possibilitar a preparação para um
aproveitamento melhor dos eventos nos níveis de informação mais avançados como:
seminários, workshops, a Biblioteca disponibiliza ainda CDs, DVDs e outros recursos
audiovisuais.
A política adotada, na atualização do acervo, é de aquisição semestral acumulativa
de 2%.
A Biblioteca da Instituição apresenta um acervo dimensionado acima da média da
demanda inicial prevista para os cursos, em processo de autorização, e apresenta uma
política de aquisição, expansão e atualização do acervo que atende plenamente ao
disposto do PDI.

7.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
As instalações sanitárias possuem portas adaptadas, barra de apoio nas paredes,
instalação de lavabos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, sem
barreiras arquitetônicas e apresentam condições plenas em termos de espaço físico,
equipamentos sanitários modernos, adequação a normas de higiene, iluminação,
ventilação e limpeza.
A Instituição possui instalações sanitárias distribuídas na IES, sendo divididas entre
os sexos masculinos e femininos adequadas aos portadores de necessidades especiais,
de acordo com o Decreto nº 5.296/2004 e Portaria Ministerial nº 3.284/2003.
As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários,
sendo iluminados e ventilados, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o
seu tipo de uso. As referidas instalações possuem pisos e revestimentos, louças,
espelhos e metais suficientes, bem como materiais de higiene adequados para a sua
utilização.
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Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente,
corroborando para a conservação e manutenção das instalações sanitárias.

7.6 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO
A Instituição oferece à sua comunidade uma área de convivência com cantina,
copiadora, espaços ajardinados, bancos espalhados pelos corredores e área de
convivência para funcionários, amplos espaços internos e estacionamento.
A infraestrutura é configurada com espaços que atendem plenamente às
necessidades de convivência, lazer e expressão político-cultural dos discentes.
Outro fator importante é a localização da Instituição está situada numa área
privilegiada, cuja redondeza possui um setor de serviços bem estruturado, contando com
estacionamentos, boa disponibilidade de transporte coletivo, telefones públicos, shopping,
copiadoras, livrarias, papelarias, lanchonetes e restaurantes em quantidade suficiente
para o adequado atendimento à comunidade acadêmica.
Vale ressaltar, ainda, que há infraestrutura de acessibilidade para pessoas com
necessidades especiais seguindo a legislação vigente: rampas com corrimões e/ou
elevadores para o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos espaços de uso
coletivo, salas de aula/laboratórios e reservas de vagas, em estacionamentos. As
instalações estão dotadas de toda a infraestrutura necessária para a utilização de seu
corpo social.
Os espaços de convivência atendem aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura
e acessibilidade, conforme Decreto n° 5296/2004.

7.7 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA
A FAMAZ garante infraestrutura de segurança a toda comunidade acadêmica, por
meio de três vertentes:
I.

Segurança Patrimonial;

II.

Serviço de Vigilância; e

III.

Prevenção de incêndio e de acidentes no trabalho: desenvolvida pela

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) por levantamento das
necessidades institucionais no que diz respeito à segurança do trabalho e
higienização do ambiente de trabalho.
Nos prédios onde funciona a FAMAZ são atendidas as normas de segurança no
tocante a pessoal e equipamentos. Os prédios foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros
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e suas condições gerais de funcionamento foram todas aprovadas. Eles estão equipados
com extintores, escadas de incêndio, além de amplas áreas de circulação. Existe controle
de acesso aos prédios, além de funcionários que exercem vigilância nas áreas de
circulação interna e externa.
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APÊNDICES
Apêndice A
EMENTAS E BIBLIOGRAFIA
PRIMEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: ODONTOLOGIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO
Ementa
Trajetória histórica da Odontologia. Odontologia no contexto social contemporâneo e as
tendências para o futuro. Órgãos de classe. Conhecimento dos postulados e fundamentos
da Ética Geral e da Odontologia e das implicações legais que norteiam o exercício
profissional: reflexão da Ética, Lei do Exercício Profissional, Código de Ética e
Odontologia frente a diversos dilemas éticos profissionais. Relação entre cirurgiãodentista, paciente e família. Orientação profissional em Odontologia.
Bibliografia Básica
CFO. Código de Ética Odontológica. São Paulo: CFO, 2013.
VANRELL, J. P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. São Paulo: Guanabara
Koogan, 2012.
ZIMMERMAN, R.D. Deontologia Odontológica – Ética e Legislação. São Paulo: Santos,
2011.
Bibliografia Complementar
ARANTES, A.C. Responsabilidade Civil do Cirurgião Dentista. São Paulo: JH Mizuno,
2006.
FURTADO, JF. Odontologia História Restaurada. MG: UFMG, 2007.
PESSINI, L; BARCHIFONTAINE C.P. Problemas Atuais de Bioética, RJ: Loyola, 2014.
SANTOS, N. C. M. Legislação Profissional Em Saúde - Conceitos e Aspectos Éticos Série Eixos. São Paulo: Ética, 014.
SANTOS, RB.; CIUFFI, F. Aspectos Éticos e Legais da Prática Odontológica. São Paulo:
Santos, 2014.
DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA I
Ementa
Evolução histórica das políticas e sistemas de saúde do Brasil e do mundo. Reforma
Sanitária brasileira. Saúde coletiva e seus desdobramentos teóricos e práticos. Processo
saúde doença como expressão das condições concretas de existência. Sistema Único de
Saúde. Estado de saúde da população, sistema de atenção em saúde e práticas
assistenciais formais e informais. Redes de atenção à saúde. Processo de Trabalho em
Saúde. Níveis de atenção à saúde.
Bibliografia Básica
GUSSO, G. L.; CERATTI, J. M. Tratado de Família e Comunidade: Princípios, formação e
prática. v.1. Porto Alegre: Artmed, 2012.
MIALHE, F. L. Educação e promoção da saúde: teoria e prática. São Paulo: Ed. Santos,
2012.
OHARA, E. C. C. Saúde da Família - Considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo:
Martinari, 2014.
Bibliografia Complementar
AGUIAR, Z. N. SUS (Sistema Único de Saúde): antecedentes, percurso, perspectivas e
desafios. São Paulo: Ed. Martinari, 2011.
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CAMPOS, G. W. S. Manual de Práticas de Atenção Básica – Saúde Ampliada e
Compartilhada. São Paulo: Hucitec Editora, 2013.
PESSINI, L; BARCHIFONTAINE C. P. Humanização e cuidados paliativos. RJ: Loyola,
2014.
RODRIGUES, P. H.; SANTOS, I. S. Saúde e cidadania : uma visão histórica e comparada
do SUS. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
SILVEIRA, M. M. da. Política Nacional de Saúde Pública - a trindade desvelada :
economia, saúde, população. Rio de Janeiro: Revan, 2008.
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA I
Ementa
Introdução à anatomia. Descrição dos aspectos morfológicos e anatomia macroscópica
funcional dos sistemas orgânicos que incluem: Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistema
Circulatório, Sistema Linfático, Sistema Respiratório, Sistema Nervoso, Sistema
Digestório, Sistema Urinário, Sistema Genital Masculino e Feminino.
Bibliografia Básica
CÂNDIDO, P.L. Anatomia - para o Curso de Odontologia geral e específica. São Paulo:
Santos, 2014.
MADEIRA, M. C. Anatomia da face: base anatomofuncionais para à prática odontológica.
8ª ed. São Paulo: Sarvier, 2012.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar
BIEL, A. Guia para reconhecimento do Corpo. São Paulo: Madras, 2013.
CHOPARD, R.P. Anatomia Topográfica da Cabeça e do Pescoço. São Paulo: Santos,
2012.
HAERTEL, L.M.; MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia Funcional. 3ª ed. São Paulo:
Atheneu, 2014.
LAROSA, P. R. R. Atlas de Anatomia humana básica. São Paulo: Martinari, 2012.
MOORE, K. L. Fundamentos da anatomia clínica. São Paulo: Guanabara, 2013.
DISCIPLINA: CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Ementa
Assuntos relacionados à citologia e embriologia, com ênfase para a odontologia.
Fundamentos das Técnicas Citológicas. Microscopia Óptica. Procariontes e Eucariontes.
Membrana Plasmática. Organelas Celulares. Divisão Celular. Aspectos do
desenvolvimento embrionário e anexos embrionários. Embriologia Bucal.
Bibliografia Básica
KATCHBURIAN, E; ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. 3ª ed. São Paulo:
Guanabara, 2014.
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 8ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013.
SIVIERO, F. Biologia celular: bases moleculares e metodologia. São Paulo: Roca, 2013.
Bibliografia Complementar
ALLEY, K.; MEELFI, R. Histologia e embriologia oral de Permar. São Paulo: Santos, 2010.
BATH-BALOGH, M. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das Estruturas
Orofaciais. 3ª ed. São Paulo: Elsevier, 2012.
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIBB, J. Bases da biologia celular e molecular. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2011.
MOORE, K. L. Embriologia Clinica. São Paulo: Elsevier, 2012.
SADLER, T. W. L. Embriologia Médica. 12ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
DISCIPLINA: BIOQUÍMICA E BIOFÍSICA
Ementa
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Fundamentos do estudo da Bioquímica. Água. Proteínas e aminoácidos. Carboidratos.
Lipídios. Metabolismo dos compostos biológicos. Enzimas, vitaminas e coenzimas.
Metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. Integração do metabolismo. Regulação
metabólica. Ciclo de Krebs. Importância da Bioquímica na Odontologia. Visão integrada
da bioquímica do meio bucal. Composição química do dente. Composição da saliva e sua
importância na saúde bucal. Bioquímica da cárie dental. Fluoretos em Odontologia.
Aspectos físicos nos processos biológicos, fenômenos elétricos celulares. Biofísica dos
sistemas. Correlações físico-químicas na dinâmica do organismo humano.
Bibliografia Básica
ARANHA, F. L. Bioquímica odontológica. 9ªed. São Paulo: Sarvier, 2009.
COMPRY-NARDI, M. Prática de Laboratório de Bioquímica e Biofísica. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2013.
MOURÃO JUNIOR, C.A. Biofísica Essencial. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Ed. Santos, 2013.
DURAN, J.E.R. Biofísica: Conceitos e Aplicações. 2ªed. São Paulo: Prentice Hall Brasil,
2012.
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L. COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 5ª ed. São
Paulo: Sarvier, 2014.
MOURÃO, J.; ABRAMOV, C.A.; DIMITRI, M. Curso de Biofísica. 1 ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2010.
NICOLAU, J. Fundamentos de bioquímica oral. São Paulo: Guanabara Koogan, 2008.
STELLA, M. B. Bases da Bioquímica e Tópicos da Biofísica: um marco inicial. São Paulo:
Guanabara, 2012.
DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA
Ementa
Processo histórico de formação e abordagem das Ciências Sociais. Indivíduo e
sociedade: a sociedade humana como objeto de investigação. Concepções e
representações da saúde e da doença. Globalização e saúde. A perspectiva
antropológica nos temas do cotidiano do profissional de saúde. Etnocentrismo e
Relativismo cultural. Relações étnico-raciais, preconceito, discriminação e desigualdade
social no Brasil. Corpo e o processo saúde/doença como construção social. A construção
social da prática odontológica.
Bibliografia Básica
ADAMS, C. Sociedades Caboclas Amazônicas: Modernidade e Invisibilidade. São Paulo:
Anablume, 2008.
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2012.
MELLO, L. G. Antropologia Cultural: Iniciação, Teoria e Temas. Rio de Janeiro: Vozes,
2009.
Bibliografia Complementar
ERIKSEN, T. H. História da Antropologia. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2012.
GOMES, M. P. Antropologia: Ciência do Homem, Filosofia da Cultura. São Paulo:
Contexto, 2012.
SIGERIST, H. E. Civilização e Doença. São Paulo: Hucitec Editora, 2011.
VASCONCELOS, K.; LEAL, E.; COSTA, M. D. H.. Por uma crítica da Promoção da
Saúde. São Paulo: Hucitec Editora, 2014.
SEGUNDO PERÍODO
DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA
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Ementa
Noções de teoria probabilidade. Curva da distribuição normal. Amostragem. Análise de
variância. Estatística descritiva. Distribuições de frequências e representação gráfica.
Estimação e dinâmica populacional. Coeficientes, índices e proporções. Medidas de
tendência central, variabilidade e de disposição de amostras. Sistemas de informação,
decisão e controle de estatísticas vitais e de serviços de saúde. Indicadores de controle
de produção de serviço de saúde. A informação para o planejamento e programação dos
serviços de saúde.
Bibliografia Básica
ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e computacional. São Paulo: Guanabara, 2014.
AYRES, M.; et al. BioEstat 5.0: aplicações estatísticas nas áreas das ciências biológicas e
médicas. São Paulo: IDSM, 2007.
VIEIRA, S. Bioestatística – Tópicos Avançados. São Paulo: Elsevier, 2010.
Bibliografia Complementar
AYRES, M.; et al. Pequeno dicionário de Bioestatística. São Paulo: IDSM, 2012.
BUSSAB, W. Estatística básica: métodos quantitativos. São Paulo: Saraiva, 2013.
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. São Paulo: Artmed.
2008
LAURENTI, R. Estatísticas de Saúde. São Paulo: EPU, 2010.
PAGANO, M. Princípios de Bioestatística. São Paulo: Cengage, 2012.
DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA II
Ementa
Anatomia aplicada à Odontologia. Introdução ao estudo da anatomia dos dentes, desenho
e escultura. Generalidades sobre anatomia dental, estrutura dos dentes e suas
características gerais.
Bibliografia Básica
BAKER, E. W. Anatomia de Cabeça e Pescoço para Odontologia. São Paulo: Guanabara
Koogan, 2012.
MORITA, M.C. Anatomia Geral e Odontologia. Porto Alegre: Artmed, 2014.
MADEIRA, M. C. Anatomia do Dente. 8ª ed. São Paulo: Sarvier, 2012.
Bibliografia Complementar
CRUZ RIZZOLO, R. Anatomia facial com fundamentos de anatomia geral. 4ª ed. São
Paulo: Sarvier, 2012.
LOGAN, B. M.; REYNOLDS, P. A. Atlas colorido de Anatomia da cabeça e pescoço. São
Paulo: Elsevier, 2012.
MALAMED, S. F. Manual de Anestesia local. São Paulo: Elsevier, 2013.
TEIXEIRA, L. M. S., REHER, P., REHER V.G.S. Anatomia aplicada a odontologia. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
VIEIRA, G. F.; et al. Atlas de anatomia de dentes permanentes: coroa dental, São Paulo:
Santos, 2013.
DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA
Ementa
Funções normais de órgãos e sistemas humanos. Processos fisiológicos básicos e seus
mecanismos de regulação dos sistemas: renal e líquidos corporais; nervoso; digestório,
circulatório, cárdio-respiratório; endócrino e reprodutor; muscular; sensorial.
Funcionamento do Sistema Estomatognático.
Bibliografia Básica
BALDO, M.; REGATAO, M. Fisiologia Oral. 1° ed. São Paulo: Santos, 2013.
GUYTON, A.; HALL, J. Fundamentos de Fisiologia. São Paulo: Elsevier, 2012.
HANSEN, J. T.; KOEPPEN, B. M. Netter: Atlas da Fisiologia Humana, São Paulo:
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Elsevier, 2009.
Bibliografia Complementar
ARAUJO FILHO, J.; CURI, R. Fisiologia Básica. 1° ed. São Paulo: Guanabara Koogan,
2011.
COSTANZO, L. Fisiologia. 4° ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
GUYTON, A.; HALL, J. Tratado de Fisiologia Médica. 12° ed. São Paulo: Elsevier, 2011.
NELSON, S. J.; ASH, M. M. Anatomia Dental, Fisiologia e Oclusão. 9° ed. São Paulo:
Elsevier, 2012.
TAMBELI, C. Fisiologia Oral. 1° ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA
Ementa
Perfil epidemiológico de uma população. Medidas de mortalidade e morbidade.
Caracterização e controle de endemias e epidemias. Informática aplicada à saúde e
métodos epidemiológicos de estudo. Vigilância epidemiológica e sanitária. Coleta de
dados. Técnicas de amostragem e apuração de dados. Apresentação de dados.
Conceitos de delineamento de experimentos. Introdução aos estudos de epidemiologia
clínica. Níveis de Prevenção e Aplicação.
Bibliografia Básica
ANTUNES, J. L. F.; PERES, M. A. Epidemiologia da saúde bucal. São Paulo: Santos,
2013.
GOES, P. S. A. Planejamento, gestão e avaliação em saúde bucal. Porto Alegre: Artmed,
2012.
MOYSES, S. J. Saúde coletiva - políticas, epidemiologia da saúde bucal e redes de
atenção odontológica. Porto Alegre: Artmed, 2013.
Bibliografia Complementar
ARMOND, G. A. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções relacionadas à
assistência a saúde. Belo Horizonte: Coopmed, 2013.
CURY, G. C. Epidemiologia aplicada ao sistema único de saúde / programa de saúde da
família. São Paulo: Atheneu, 2005.
MEDRONHO, R. A.; BLOCH, K. V.; WERNECK, G. L. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu,
2011.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia teoria e prática. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013.
DISCIPLINA: HISTOLOGIA
Ementa
Métodos e técnicas para estudo histológico e microscopia óptica da histologia geral.
Estudo histológico e histofisiológico dos tecidos: epitelial, conjuntivo, adiposo,
cartilaginoso, ósseo, muscular, sanguíneo e nervoso.
Bibliografia Básica
GLEREAN, A.; SIMÕES, M.J. Fundamentos de Histologia para estudantes da área da
saúde. 1ªed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. São Paulo: Guanabara Koogan,
2013.
ROSS, M. H. Histologia: texto e atlas em correlação com biologia celular e molecular. São
Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia Complementar
AARESTRUP, B. J. Histologia Essencial. 1ªed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2012.
GARTNER, L. P. Histologia essencial. São Paulo: Guanabara Koogan, 2012.
GARTNER, L. P. Atlas colorido de histologia. 5ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
GARTNER, L. P. Tratado de Histologia. 3ªed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2007.
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KÜHNEL, W. Histologia Texto e Atlas. 12ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA
Ementa
Fundamentos da metodologia científica. A natureza do conhecimento científico. Tipos de
conhecimento. Método científico para resolução de problemas. Método científico na
investigação dos problemas de Saúde e de Odontologia. Pesquisa científica, abordando
conceitos, finalidades, tipos, técnicas de pesquisa bibliográfica. Trabalho científico, suas
finalidades e tipologias. Normas da ABNT. Leitura e análise textual.
Bibliografia Básica
ESTRELA, C. Metodologia cientifica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar
BARROS, A. J. P. LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª ed. São
Paulo: Makron Books, 2010.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
MATTAR, J. Metodologia cientifica na era da informática. São Paulo: Saraiva 2013.
MINAYO, M. C. de S. Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª ed.
São Paulo: Hucitec, 2014.
RUDIO, F. V. Introdução a Projeto de Pesquisa. 36ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2013.

TERCEIRO PERÍODO
DISCIPLINA: GENÉTICA HUMANA
Ementa
Estrutura e função dos cromossomos e genes. Duplicação do DNA. Mutação,
mecanismos de reparo do DNA e recombinação. Síntese de RNA. Processamento de
RNA. Código genético e síntese de proteínas. Controle da expressão gênica. Padrões de
herança monogênica. Alterações cromossomais.
Bibliografia Básica
SNUSTAD, D. P. & SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 6. ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2013.
PIMENTEL, M.; REBOUÇAS, C. S. & GALLO, C. Genética Essencial. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2013.
TREVILATTO, P. C. & WERNECK, R. I. Genética Odontológica. São Paulo: Artes
Médicas, 2014.
Bibliografia Complementar
GRIFFITHS, A. J. F.; LEWONTIN, R. C.; WESSLER, S. R. Introdução à Genética. 9. ed.
São Paulo: Guanabara Koogan, 2008.
LODISH, H. et al. Biologia Celular e Molecular. 7. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
MOTTA, P. A. Genética Humana. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
NASSBAUM, R. L. Thompson & Thompson Genética Médica. 7. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008.
PIERCE, B. A. GENETICA - um enfoque conceitual. São Paulo: Guanabara Koogan,
2013.
DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA II
Ementa
Saúde Bucal Coletiva. Promoção em Saúde Bucal. Serviços Odontológicos no Pará.
Odontologia e as Profissões da Área de Saúde. Necessidades Básicas da Comunidade.
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Introdução à Cariologia. Dieta Alimentar em Saúde Bucal. Controle químico e mecânico
do biofilme. Fluoretos em Odontologia.
Bibliografia Básica
PEREIRA, A. C. Saúde coletiva –métodos preventivos para doenças bucais. São Paulo:
Artes Médicas, 2013.
BUZALAF, M. A. R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Ed. Santos, 2013.
RAGGIO, D. P. Tratamento restaurador atraumático – realidade e perspectivas. São
Paulo: Santos, 2011.
Bibliografia Complementar
COSTA Junior, S. da.; SERRA, C. G. Programa Saúde da família: cuidados com o câncer
bucal. São Paulo: Napoleão, 2012.
PEREIRA, A. C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo: Napoleão, 2013.
MOYSES, S. J. Saúde coletiva - políticas, epidemiologia da saúde bucal e redes de
atenção odontológica. Porto Alegre: Artes Médicas, 2013.
DIAS, C. R. Promoção e proteção da saúde bucal na família. São Paulo: Santos, 2012.
VIANA, D. L. Promoção da saúde fundamentos e práticas. São Paulo: Santos, 2013.
DISCIPLINA: BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA
Ementa
Políticas de biossegurança no Brasil e demais países. Ética em pesquisa envolvendo
seres humanos. Ética em pesquisas com animais. Bioética e Odontologia. Riscos
laborais. Níveis, normas e medidas de biossegurança. Biossegurança em Odontologia.
Técnicas de desinfecção e esterilização. Arquitetura e organização de laboratórios,
clínicas e consultórios odontológicos. Controle de infecção.
Bibliografia Básica
NARESSI, W. G. Ergonomia e Biossegurança em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas,
2013.
PESSINI, L; BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas Atuais de Bioética. São Paulo: Loyola,
2014.
VALLE, S. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: FIOCRUZ,
2010.
Bibliografia Complementar
BENTO, L. A. Bioética e Pesquisa em Seres Humanos. São Paulo: Paulinas, 2011.
CARDOSO, T. A. O. Biossegurança – Estratégias de gestão de Riscos, Doenças
Emergentes e reemergentes: Impactos na saúde Pública. São Paulo: Santos, 2012.
HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e Controle de Infecções - Risco Sanitário Hospitalar.
São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
PORTO, D. et al. Bioética: Saúde, pesquisa, educação. Rio de Janeiro: CFM, 2014.
ROVIDA, T. A. S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas,
2013.
DISCIPLINA: PATOLOGIA
Ementa
Fundamentos de Patologia: conceito de doença; etiologia; patogenia; alterações
estruturais, funcionais e moleculares. Mecanismos operativos de lesão e envelhecimento
celular. Mecanismos operativos de distúrbios hemodinâmicos. Mecanismos operativos da
fisiopatologia da inflamação e reparo tecidual. Alterações do crescimento celular.
Neoplasia benigna e maligna. Etiopatogenia das neoplasias. Mecanismos operativos da
carcinogênese experimental.
Bibliografia Básica
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia geral. 5ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan,
2013.
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KUMAR, V. R. col. Robins & Cotran Patologia – bases patológicas das doenças. 7ª ed.
São Paulo: Elsevier, 2011.
MITCHELL, R. N. Fundamentos da patologia. São Paulo: Elsevier, 2012.
Bibliografia Complementar
CAMARGO,J.; OLIVEIRA, D.E. Patologia geral: abordagem multidisciplinar. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2013.
FRANCO, M. Patologia- processos gerais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
LASKARIS, G. Doenças da boca. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
NEVILLE, B.; DAMM, D.; ALLEN, C. M. Col. Patologia oral e maxilofacial. 3ª ed. São
Paulo: Elsevier, 2009.
REGEZI, J. A. Patologia oral - correlações clinicopatológicas. São Paulo: Elsevier, 2013.
DISCIPLINA: FARMACOLOGIA
Ementa
Evolução histórica e conceitos em Farmacologia. Estudo dos princípios gerais de
farmacologia. Conhecimento sobre as várias vias de administração de medicamentos e a
influencia da via no efeito farmacológico. Destino e ação das drogas em vários níveis
(molecular, celular, nos órgãos e no organismo como um todo). Mecanismo geral de ação
dos fármacos. Farmacocinética: absorção, distribuição, metabolização e excreção dos
fármacos.
Bibliografia Básica
ANDRADE, E.D. de. Et al. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3ª ed. São
Paulo: Artes Médicas, 2014.
BACHMANN, KENNETH. Farmacologia Princípios e Prática. São Paulo: Guanabara,
2012.
GOLAN, D. E. et al. Princípios de Farmacologia. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, E.D. de. Et al. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia.
São Paulo: Artes Médicas, 2013
BARROS, E. MEDICAMENTOS DE A A Z - 2013 / 2014. Porto Alegre: Artmed, 2014.
GODMAN, A. G; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E.; GILMAN, A. G. Bases farmacológicas
da terapeutica. 11ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
KOROLKOVAS, A. Química farmacêutica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
RANG, H.P. B. G; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Rang e Dale Farmacologia. São Paulo:
Elsevier, 7ª Ed. 2012.
DISCIPLINA: PARASITOLOGIA
Ementa
Principais espécies de parasitas e sua inter-relação com hospedeiro humano e o
ambiente. Aspectos da sistemática. Conceitos gerais. Estudo morfológico dos
protozoários e helmintos e seus vetores, ciclo biológico, patogenia, sintomatologia,
diagnóstico laboratorial, epidemiologia e profilaxia.
Bibliografia Básica
CARLI, G.A. Atlas de Diagnóstico em Parasitologia Humana. 1ªed. Rio de Janeiro:
Atheneu. 2014
FERREIRA, U. Parasitologia contemporânea. São Paulo: Guanabara Koogan. 2012
COURA, J. R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª ed. São Paulo:
Guanabara Koogan. 2013.
Bibliografia Complementar
CIMERMAN, B.; FRANCO. Atlas de Parasitologia Humana. 2ªed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2012.
LEÃO, R. N. Q. de. Medicina tropical e infectologia na Amazônia, vol. 1 e 2. Samaúma,
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2013.
NEVES, D. P. Parasitologia Dinâmica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.
REY, L. Bases da parasitologia médica. 1ªed. São Paulo: Guanabara Koogan. 2014.
VERONESI, R. Tratado de infectologia. 4ªed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
DISCIPLINA: HISTOLOGIA BUCAL
Ementa
Desenvolvimento crânio-facial. Ossificação e osteogênese. Odontogênese. Histologia do
sistema orofacial (mucosa oral, glândulas salivares, articulação têmporomandibular, seios
paranasais, tonsilas, esmalte, complexo dentina-polpa, periodonto). Erupção, reabsorção
e esfoliação dentária.
Bibliografia Básica
BATH-BALOGH, M. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das Estruturas
Orofaciais. 3ª Ed. São Paulo: Elsevier, 2012.
KATCHBURIAN, E; ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. 3ª ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2014.
NANCI, A. Ten Cate Histologia Oral. 8ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013.
Bibliografia Complementar
ALLEY, K.; MEELFI, R. Histologia e embriologia oral de Permar. São Paulo: Santos, 2010.
AVERY, J. K. et al. Desenvolvimento e histologia bucal. 3. ed. São Paulo: Santos, 2005.
BACHMANN, L. ZEZELL, D.M. Estrutura e composição do esmalte e da dentina. Física,
2005.
EYNARD, A. Histologia e embriologia humanas: bases celulares e moelculares. São
Paulo: Elsevier, 2012.
FERRARIS, M.E.L., MUNOZ, A.C. Histologia e Embriologia Bucodental. 2ª ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2006.

QUARTO PERÍODO
DISCIPLINA: PSICOLOGIA
Ementa
Breve histórico, definição do objeto de estudo e principais conceitos em psicologia.
Aspectos do relacionamento entre paciente e profissional de saúde. Práticas e políticas
de humanização e acolhimento no serviço. Importância da psicologia da saúde: processos
de comunicação, tensão e conflitos nas relações entre profissional e usuário e na equipe
de trabalho em saúde. Saúde do profissional de saúde: risco ocupacional e saúde mental
no trabalho. Questões étnico-raciais nas relações de cuidado.

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
Ementa
Principais agentes virais, bacterianos e fúngicos em saúde bucal. Morfologia e doenças
relacionadas aos principais agentes virais, bacterianos e fúngicos em saúde bucal.
Resposta imunológica geral contra agentes infecciosos. Resposta imunológica inata.
Resposta imunológica adaptativa. Reações de hipersensibilidade. Doenças autoimunes.
Imunodeficiências primárias e secundárias.
Bibliografia Básica
JORGE, A.O.C. Microbiologia e Imunologia Oral. São Paulo: Elsevier, 1ª edição, 2012.
SPOLIDORIO, D.M.P.; DUQUE, C. Microbiologia e Imunologia Geral e Odontológica,
volume 1. Coleção ABENO. São Paulo: Artes Médicas, 1ª edição, 2013.
SPOLIDORIO, D.M.P.; DUQUE, C. Microbiologia e Imunologia Geral e Odontológica,
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volume 2. Coleção ABENO. São Paulo: Artes Médicas, 1ª edição, 2013.
Bibliografia Complementar
DE LORENZO, J.L. Microbiologia, Ecologia e Imunologia Aplicadas a Clínica
Odontológica. São Paulo: Atheneu, 1ª edição, 2010.
LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. 10ª edição São Paulo: ArtMed, 2014.
MADIGAN, M.T.; MARTIMKO, J. M. MICROBIOLOGIA DE BROCK. São Paulo: ArtMed,
2010.
ROITT, I.M.; DELVES, P.J.; MARTIN, S.J.; DENNIS, R. Fundamentos de Imunologia. São
Paulo: Guanabara, 2013.
TORTORA, G. J. Microbiologia. São Paulo: ArtMed, 2012.
DISCIPLINA: PATOLOGIA APLICADA
Ementa
Patologia dos tecidos duros dos dentes. Patologia da cárie dentária. Patologia da polpa
dentária. Patologia da região periapical. Patologia dos cistos da cavidade oral. Patologia
das neoplasias odontogênicas. Patologia das neoplasias benignas não odontogênicas.
Patologia dos processos proliferativos não neoplásicos. Patologia das lesões
cancerizáveis. Patologia das neoplasias malignas da cavidade oral. Patologia óssea.
Patologia das glândulas salivares. Imunopatologias.
Bibliografia Básica
NEVILLE, B.; DAMM, D.; ALLEN, C. M. Col. Patologia oral e maxilofacial. 3ª ed. São
Paulo: Elsevier, 2009.
SANTOS, P. S. da S.; SOARES JUNIOR, L. A. V. Medicina bucal: a prática na
odontologia hospitalar. São Paulo: Santos, 2013.
WOO, Sook-Bin. Atlas de Patologia Oral. São Paulo: Elsevier, 2013.
Bibliografia Complementar
BORAKS, S. Medicina bucal. São Paulo: Artes Médicas, 2011.
CIRIADES, P. G. J. Manual de patologia clínica, análises clínicas, toxicolofia, biologia
molecular e citologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.
FRANCO, M. Patologia- processos gerais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
REGEZI, J. A. Patologia oral - correlações clinicopatológicas. São Paulo: Elsevier, 2013.
TOMMASI, M. H. M. Diagnostico em patologia bucal. São Paulo: Elsevier, 2013.
Disciplina: FARMACOLOGIA APLICADA
Ementa
Administração de fármacos pelo Cirurgião-dentista na prática clínica. Indicações clínicas e
interações medicamentosas na Odontologia. Drogas e Medicamentos e sua aplicabilidade
na Clínica Odontológica.
Bibliografia Básica
DE ANDRADE, E. D. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. 3 ed. São Paulo: Artes
Médicas, 2014.
FERREIRA, Rosana Cristina Spezia (Org.). BULARIO EXPLICATIVO. São Paulo: Rideel,
2013.
DA FONTOURA, R. A. Terapêutica e Protocolos Medicamentosos em Odontologia. São
Paulo: Napoleão, 2013.
Bibliografia Complementar
WANNMACHER, L; FERREIRA, MBC. Farmacologia Clínica para Dentistas. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2013.
GODMAN, A. G; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E.; GILMAN, A. G. Bases farmacológicas
da terapêutica.11ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
KATZUNG, B.G; MASTERS, S.B; TREVOR, A.J. Farmacologia Básica e Clínica. São
Paulo: Guanabara Koogan, 2013.
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DE ANDRADE, ED; GROPPO, FC; VOLPATO, MC; ROSALEN, PL; RANALI, J.
Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica Em Odontologia - Série Abeno - Odontologia
Essencial. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 2013.
BARROS, E. Medicamentos de A a Z 2013-2014. Porto Alegre: Artmed, 2014.
DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA
Ementa
Pesquisa científica, técnicas de pesquisa e instrumentos da investigação. Métodos de
trabalho científico, aquisição de conhecimentos, documentação, elaboração de
monografias. Coleta, organização, divulgação, análise e discussão dos resultados.
Desenvolvimento de trabalhos segundo as normas da ABNT. Produção textual.
Bibliografia Básica
COLLADO, C. F. Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: Artmed, 2013.
FURASTÉ, P. A. Normas técnicas para trabalhos científicos. Porto Alegre: Dáctilo-Plus,
2013.
GREENHALGH, T. Como ler artigos científicos: fundamentos da medicina baseada em
evidências. Porto Alegre: Artmed, 2013.
Bibliografia Complementar
ACEVEDO, C. R., NOHARA, J. J. Como fazer monografias. Porto Alegre: Atlas, 2013.
ADLER, M. J., DOREN, C. V. Como ler livros. São Paulo: Realizações, 2014.
MEDEIROS, J. B. Redação cientifica: a prática de Fichamentos, resumos e resenhas.
Porto Alegre: Atlas, 2013.
PERISSÉ, G. Ler, pensar e escrever. São Paulo: Saraiva, 2011.
SQUARISI, D. Escrever melhor. São Paulo: Contexto, 2013.
DISCIPLINA: ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Ementa
Política Nacional de Saúde Bucal. Integralidade da atenção em saúde bucal e atuação do
cirurgião dentista na atenção básica. Ações de promoção da saúde bucal e de prevenção
da doença bucal. Assistência odontológica individual e coletiva. Educação em Saúde
Bucal. Tratamento restaurador atraumático.
Bibliografia Básica
BATH-BALOGH, M. Anatomia, Histologia e Embriologia dos Dentes e das Estruturas
Orofaciais. 3ª Ed. São Paulo: Elsevier, 2012.
KATCHBURIAN, E; ARANA, V. Histologia e Embriologia Oral. 3ª ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2014.
NANCI, A. Ten Cate Histologia Oral. 8ª ed. São Paulo: Elsevier, 2013.
Bibliografia Complementar
ALLEY, K.; MEELFI, R. Histologia e embriologia oral de Permar. São Paulo: Santos, 2010.
AVERY, J. K. et al. Desenvolvimento e histologia bucal. 3. ed. São Paulo: Santos, 2005.
BACHMANN, L. ZEZELL, D.M. Estrutura e composição do esmalte e da dentina. Física,
2005.
EYNARD, A. Histologia e embriologia humanas: bases celulares e moelculares. São
Paulo: Elsevier, 2012.
FERRARIS, M.E.L., MUNOZ, A.C. Histologia e Embriologia Bucodental. 2ª ed. São Paulo:
Guanabara Koogan, 2006.
DISCIPLINA: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Ementa
Política Nacional de Atenção Básica. Bases teóricas e legislação da Estratégia Saúde da
Família. Equipe de saúde e atribuições da ESF. Atuação dos profissionais na ESF.
Integralidade da atenção em saúde. Educação em Saúde. Gestão do trabalho na ESF.
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Bibliografia Básica
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti Tratado de Familia e Comunidade:
Principios, formação e prática; v.1. Artmed, 2012.
DIAS, Carlos Renato. Promoção e proteção da saúde bucal na família. 2. ed. São Paulo:
Santos, 2012.
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina. Saúde da Família - Considerações teóricas e
aplicabilidade. São Paulo: Martinari, 2010.
Bibliografia Complementar
GAMA, Alessandra de saldanha da; GOUVEIA, Luciana Ferreira. SUS : SISTEMA UNICO
DE SAUDE ESQUEMATIZADO. 2012.
BURT, B. A. Odontologia: prática odontologica e a comunidade. São Paulo: Santos, 2007.
CORREA, Maria Salete Nahas Pires et al. Saúde Bucal do bebe e ado adolescente. São
Paulo: Santos, 2011.
PEREIRA, Antonio Carlos. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo:
Napoleão, 2013.
GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti. Tratado de Familia e Comunidade:
Principios, formação e prática; v.2. São Paulo: Artmed, 2012.
DISCIPLINA: SEMIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Ementa
Fundamento de semiologia. Identificação dos sinais e sintomas das doenças que atingem
a cavidade bucal e estruturas anexas. Compreensão dos dados obtidos por meio do
exame clínico do paciente. Indicação e interpretação dos exames complementares para
fins de diagnóstico.
Bibliografia Básica
LASKARIS, G. Doenças da boca. Porto Alegre: Artmed, 2007.
SOOK-BIN, WOO. Atlas de Patologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
BORAKS, S. Semiotécnica, Diagnóstico e Tratamento das Doenças da Boca. São Paulo:
Artes Médicas, 2013.
Bibliografia Complementar
BOGLIOLO, M. R. Patologia geral. São Paulo: Atheneu, 2009.
CIRIADES, P. Manual de patologia clínica, análises clínicas, toxicologia, biologia
molecular e citologia. São Paulo: Atheneu, 2009.
MONTENEGRO, M. R. Patologia de processos gerais. São Paulo: Atheneu, 2010.
REGEZI, J. Atlas de patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.
NEVILLE, B. W. e col. Patologia Oral & Maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009.

QUINTO PERÍODO
DISCIPLINA: OCLUSÃO
Ementa
Anatomia dental nos aspectos estruturais e funcionais. Importância da oclusão na prática
diária. Componentes anatômicos e fisiológicos do sistema estomatognático. Fisiologia
neuro-muscular.
Relações interdentais. Desenvolvimento da habilidade manual.
Conhecimento da anatomia dental. Fundamentos de oclusão. Movimentos mandibulares.
Contatos oclusais. Estudo dos articuladores. Registros oclusais. História e análise das
DTMs. Tratamento das DTMs. Bruxismo. Placas interoclusais.
Bibliografia Básica
OKESON, J. P. Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. Rio de
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Janeiro: Elsevier., 2008.
ASH, M.M. WHEELER. Anatomia Dental, Fisiologia e Oclusão. Rio de Janeiro: Elsevier,
2012.
KRIGER, L. Oclusão. São Paulo: Artes Médicas, 2013.
Bibliografia Complementar
GOLDENBERG, J. Disfunção temporomandibular-quando a dor de cabeça e as dores
afins não se explicam. São Paulo: Atheneu, 2011,
BATAGLION, C. Ajuste Oclusal por Desgaste Seletivo - Procedimentos Laboratoriais e
Clínicos. Ajuste Oclusal por Desgaste Seletivo - Procedimentos Laboratoriais e Clínicos.
São Paulo.Santos:2009,
MARTINS JUNIOR, R.L. Disfunções temporomandibulares. São Paulo: Santos, 2011,
Marchini, l. Oclusão dentaria - princípios e prática clínica. PHILLIPS MATERIAIS
DENTARIOS
MIYASHITA, E. Reabilitação Oral – Previsibilidade e Longevidade. São Paulo. Napoleão,
2011.
DISCIPLINA: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Ementa
Introdução ao estudo dos materiais odontológicos e suas aplicações clínicas.
Classificação, indicação e propriedades gerais. Materiais protetores do complexo dentinopulpar. Cimentos odontológicos. Materiais restauradores diretos. Adesivos dentinários.
Selantes de cicatrículas e fissuras. Abrasivos e polidores. Classificação, indicação e
propriedades dos materiais de moldagem. Hidrocolóides. Elastômeros. Godivas. Pasta de
óxido de zinco e eugenol. Gessos odontológicos. Resinas acrílicas. Ligas metálicas para
uso odontológico. Fundição. Ceras. Revestimentos. Materiais estéticos restauradores
indiretos (cerômeros e cerâmicas).
Bibliografia Básica
CHAIN, M.C. Materiais dentários. São Paulo: Artes Médicas, 2013
ANUSAVICE, K. J. Phillips materiais dentários. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
SAKAGUCHI, R. L. Craig materiais dentários restauradores. Elsevier. Rio de Janeiro,
2012.
Bibliografia Complementar
DARVELL, B.W. Ciência dos materiais para odontologia restauradora. São Paulo. Santos,
2012.
PICONI, C. Aplicações da Zircônia em Odontologia. Cencage Learning. São Paulo, 2012.
MANAUTA, J. Layers. Camadas - Atlas Sobre a Estratificaçao da Resina Composta.
Quintessence. São Paulo, 2013,
RUSSO, E. M. A. Fundamentos de Odontologia – Dentística – Restaurações Diretas. São
Paulo. Santos, 2010.
RUSSO, E. M. A. Fundamentos de Odontologia – Dentística – Restaurações Indiretas.
São Paulo. Santos. 2010
DISCIPLINA: RADIOLOGIA
Ementa
Conceito, importância e história dos raios-X. Tubos e aparelhos de raios-X. Filmes e
processamentos radiográficos. Técnicas radiográficas intrabucais. Efeitos biológicos do
raio-X. Produção da imagem radiográfica. Radiologia digital. Princípios de interpretação
radiográfica. Anatomia dental e maxilo-mandibular. Aplicação dos exames de imagens
nas especialidades odontológicas. Tomografia computadorizada, ressonância magnética,
outros.
Bibliografia Básica
WHITE, S.E. Radiologia Oral. Rio de Janeiro. Elsevier, 2007.
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WATANABE, P. Imaginologia e Radiologia Odontológica. Rio de Janeiro. Elsevier, 2013.
Sociedade Japonesa de Radiologia Oral e Maxilofacial. Atlas de Diagnóstico Oral por
Imagens. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
Bibliografia Complementar
FREITAS, C. F. Imaginologia – Série Abeno. Porto Alegre, RS. Artes Médicas, 2014.
CAVALCANTI, M. Diagnóstico por Imagem da Face. São Paulo. Santos, 2012.
NEVILLE, B. W; DAMM, D. D; ALLEN, C. M; BOUQUOT, J. E. Patologia Oral e
Maxilofacial. Rio de Janeiro. Elsevier, 2008.
WHAITES, E. Princípios de radiologia odontológica. Rio de Janeiro. Elsevier, 2009.
FENYO-PEREIRA, M. Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e
Imaginologia. São Paulo. Santos, 2013.
DISCIPLINA: PERIODONTIA I
Ementa
Conceito atual de Periodontia e suas relações com as demais especialidades
odontológicas. Plano Integrado de tratamento periodontal. Epidemiologia da doença
periodontal. Patogênese e classificação da doença periodontal. Diagnóstico. Prognóstico.
Promoção da Saúde do periodonto. Aspectos preventivos.
Bibliografia Básica
OPPERMANN, R. V. Periodontia Laboratorial e Clínica - Série Abeno. Porto Alegre. Artes
Médicas, 2013.
CARRANZA Jr., Fermin A. Carranza Periodontia Clínica. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. Rio de Janeiro.
Guanabara Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar
ELEY, B. M. Periodontia. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
WOLF, H. F. Periodontia: atlas colorido de odontologia. Porto Alegre, RS. Artmed, 2006.
LASKARIS, G. Manifestações Periodontais das Doenças Locais e Sistemicas: atlas
colorido. São Paulo. Santos, 2005.
WOLF, H. F. Manual de periodontia. Porto Alegre, RS. Artmed, 2008.
CIMÕES, R. Manual Prático de Cirurgia Periodontal e Periimplantar. São Paulo.
Napoleão, 2013.
DISCIPLINA: ENDODONTIA I
Ementa
Princípios básicos em Endodontia. Morfologia Interna Dental. Fases do tratamento dos
canais radiculares. Abertura coronária. Preparo biomecânico: meios químicos, físicos e
mecânicos. Medicação intra-canal. Obturação dos canais radiculares. Técnicas para
tratamento da Biopulpectomia e Necropulpectomia. Retratamento. Etiologia, diagnóstico e
tratamento das lesões pulpares, apicais e periapicais. Noções de instrumentação com
limas de níquel-titânio.
Bibliografia Básica
LOPES, H. P. Endodontia – Biologia e Técnica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2010.
SOARES, I. J. Endodontia técnicas e fundamentos. Porto Alegre, RS. Artmed, 2011.
ESTRELA. C. Endodontia laboratorial e clínica. Porto Alegre, RS. Artmed, 2013.
Bibliografia Complementar
COHEN, S. Caminhos da polpa. Rio de Janeiro. Elsevier, 2011.
HIZATUGU, R. Endodontia: uma visão contemporânea. São Paulo. Santos, 2014.
ESTRELA. C. Ciência endodontica. Porto Alegre, RS. Artes Medicas, 2004.
LEONARDO, M. R. Endodontia: conceitos biológicos e recursos tecnológicos. Porto
Alegre, RS. Artes Medicas, 2009.
LEONARDO, M. R. Tratamento de canais radiculares: avanços tecnológicos. Porto
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Alegre, RS. Artes Medicas, 2012.
DISCIPLINA: DENTÍSTICA I
Ementa
Nomenclatura e classificação de cavidades. Princípios gerais dos preparos cavitários.
Instrumentos utilizados em Dentística. Isolamento do campo operatório. Indicações,
técnicas de preparo cavitário e restaurações de amalgáma, de resina composta e cimento
de ionômero de vidro. Acabamento e polimento das restaurações.
Bibliografia Básica
BARATIERI, L.N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas – v.1. São
Paulo. Santos, 2010.
MONDELLI, J. Fundamentos de Dentística Operatória. São Paulo. Santos, 2006.
BARATIERI, L.N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas – v.2. São Paulo.
Santos, 2010.
Bibliografia Complementar
TORRES, C.R.G. Odontologia Restauradora – Estética e Funcional – Princípios para a
prática clínica. São Paulo. Santos, 2013.
RUSSO, E. M. A. Fundamentos de Odontologia – Dentística Restaurações indiretas. São
Paulo. Santos, 2010.
RUSSO, E. M. A. Fundamentos de Odontologia – Dentística Restaurações diretas. São
Paulo. Santos, 2010.
ANUSAVICE, K. J. Phillips. Materiais Dentários. Rio de Janeiro. Elsevier, 2013.
BARATIERI, L.N. Caderno de Dentística – Clareamento Dental. São Paulo. Santos, 2004.

SEXTO PERÍODO
DISCIPLINA: DENTÍSTICA II
Ementa
Diagnóstico e plano de tratamento. Diagnóstico da cárie. Aplicação clínica dos materiais
protetores do complexo dentino-pulpar. Adesivos dentinários. Tratamentos preventivos e
restauradores conservadores. Clareamento dental. Relação dentística/periodontia.
Colagem de fragmentos e Reparo de restaurações. Lesões cervicais não cariosas. Clínica
de atendimento a pacientes.
Bibliografia Básica
TORRES, C.R.G. Odontologia Restauradora – Estética e Funcional – Princípios para a
prática clínica. São Paulo. Santos, 2013.
NOCCHI, E. Visão horizontal: Odontologia estética para todos – 2 Volumes. Maringá, PR.
Dental Press, 2013
RUSSO, E. M. A. Fundamentos de Odontologia – Dentística Restaurações Diretas. São
Paulo. Santos, 2013.
Bibliografia Complementar
GARONE FILHO, W. Lesões Não-cariosas. São Paulo. Santos, 2008.
RUSSO, E. M. A. Fundamentos de Odontologia – Dentística Restaurações indiretas. São
Paulo. Santos, 2010.
MANAUTA, J. Layers. Camadas – Atlas Sobre a Estratificação da Resina Composta. São
Paulo. Quintessense, 2013.
SCHMIDSEDER, J. Odontologia estética. Porto Alegre. Artmed, 2011.
KYRILLOS, M. Arquitetura do Sorriso. São Paulo. Quintessense, 2012.
DISCIPLINA: ENDODONTIA II
Ementa
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Aspectos clínicos, histológicos e patológicos da inflamação pulpar, nas suas diversas
fases. Procedimentos terapêuticos. Desenvolver a capacidade de diagnóstico, tratamento
e controle das alterações endodônticas. Orientação sobre o funcionamento da clínica.
Clínica de atendimento a pacientes.
Bibliografia Básica
LOPES, H. P. Endodontia – Biologia e Técnica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2010.
COHEN, S. Caminhos da polpa. Rio de Janeiro. Elsevier, 2011.
HIZATUGU, R. Endodontia: uma visão contemporânea. São Paulo. Santos, 2014.
Bibliografia Complementar
SOARES, I. J. Endodontia técnicas e fundamentos. Porto Alegre. Artmed, 2011.
ESTRELA. C. Endodontia laboratorial e clínica. Porto Alegre. Artes Medicas, 2013.
LEONARDO, M. R. Tratamento de canais radiculares: avanços tecnológicos... Porto
Alegre. Artes Medicas, 2012.
BERK, H. Como salvar um dente. São Paulo. Santos, 2011.
SIMON, S. Retratamento endodontico. São Paulo. Quintessense, 2010.
DISCIPLINA: ANESTESIOLOGIA
Ementa
Revisão anatômica da Cabeça e Pescoço. Princípios de anestesia bucal, soluções
anestésicas e vasoconstrictores, dose máxima recomendável e efeitos da superdosagem.
Técnicas anestésicas para a mandíbula e maxila, planejamento em exodontia, acidentes
e complicações em anestesia local. Anestesias infiltrativas na maxila e na mandíbula.
Anestesias regionais. Anestesia geral. Sedação consciente com óxido nitroso.
Bibliografia Básica
MALAMED, S. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
ANDRADE, E. D. Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica em Odontologia:
Odontologia Essencial - Parte Básica. São Paulo: Artes Médicas, 2013.
PEÑARROCHA, M. Anestesia Local em Odontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
Bibliografia Complementar
MILLER, R.D. Bases da anestesia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MALAMED, S. Sedação na Odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
DUKE, J. Segredos em anestesiologia. São Paulo: Dilivros, 2013.
BARASH, PAUL G. Manual de anestesiologia clínica. São Paulo: Artmed, 2011.
BAKER, E.W. Anatomia de Cabeça e Pescoço para Odontologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
DISCIPLINA: PRÓTESE DENTÁRIA FIXA I
Ementa
Elementos constituintes da PPF. Diagnóstico, planejamento e considerações sobre
oclusão. Princípios biológicos, mecânicos e estéticos dos preparos dentários. Preparos
para coroa total metálica, coroa metalocerâmica e coroa de porcelana. Próteses
provisórias. Retentores intrarradiculares. Técnicas de moldagem.
Bibliografia Básica
PEGORARO, L.F. Prótese Fixa - Bases para o Planejamento em Reabilitação Oral. São
Paulo: Artes Médicas, 2013.
SHILLINGBURG, Jr., H. T.; Hobo, S.; Whitsett, L. D. Fundamentos de prótese fixa. São
Paulo: Quintessence, 2007.
LIMA, S.C. Prótese Dentária - Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Ponto, 2010.
Bibliografia Complementar
ROCHA, R.G. Clínica Integrada em Odontologia. São Paulo: Artes médicas, 2013.
CHU, S.J. Fundamentos da Cor - Seleçao e Comunicaçao da Cor em Odontologia
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Estética. São Paulo: Quintessence, 2012.
PEREIRA, J.R. Retentores Intrarradiculares. São Paulo: Artes Médicas, 2011.
BARATIERI, L.N. Prótese Dentária. São Paulo: Ponto, 2001.
CALLEGARI, A. Especialidade em Foco - Beleza do Sorriso. São Paulo: Napoleão, 2013.
DISCIPLINA: PERIODONTIA II
Ementa
Elaboração de diagnóstico de enfermidades periodontais e planejamento de ações
preventivas e curativas de pacientes portadores de gengivite e periodontite. Fundamentos
biológicos e técnicas cirúrgicas no tratamento das patologias periodontais, trauma oclusal,
tratamento de lesões de furca e inter-relação das alterações do periodonto com lesões
endodônticas e procedimentos restauradores. Atendimento clínico de pacientes e
seminários de temas da disciplina da área de periodontia, procedimentos regenerativos e
procedimentos plásticos periodontais.
Bibliografia Básica
BORGHETTI, A. Cirurgia plástica periodontal. São Paulo: Artmed. 2011.
CIMÕES, R. Manual Prático de Cirurgia Periodontal e Periimplantar. São Paulo.
Napoleão, 2013.
LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. Rio de Janeiro.
Guanabara Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar
OPPERMANN, R. V. Periodontia Laboratorial e Clínica. Porto Alegre. Artes Médicas,
2013.
CARRANZA Jr., Fermin A. Carranza Periodontia Clínica. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
ELEY, B. M. Periodontia. Rio de Janeiro. Elsevier, 2012.
ZUCCHELLI, G. Cirurgia Estética Mucogengival - Livro e Atlas. São Paulo: Quintessence,
2012.
ZUHR, O. Cirurgia Plástica Estética, Periodontal e Implantar - uma abordagem
microcirúrgica. São Paulo: Quintessence, 2013.

SÉTIMO PERÍODO
DISCIPLINA: ORTODONTIA
Ementa
Introdução ao estudo da ortodontia. Crescimento e desenvolvimento crânio-facial.
Desenvolvimento da dentição e da oclusão. Classificação das maloclusões. Etiologia das
maloclusões. Tendência do crescimento facial. Principais procedimentos preventivos.
Conceitos, Classificação, e Diagnóstico em Ortodontia. Desenvolvimento da oclusão.
Oclusão normal. Classificação das más-oclusões. Fisiologia das más - oclusões. Análise
de modelo. Princípios mecânicos da movimentação dentária. Perdas precoces decíduos e
mantenedores de espaço. Perdas de espaço nos arcos dentários e recuperadores.
Mordidas cruzadas e descruzadas de mordida.
Bibliografia Básica
MITCHELL, L. Ortodontia básica. São Paulo: Santos, 2013.
VELLINI-FERREIRA, F. Ortodontia clínica. São Paulo: Artes médicas, 2013.
JANSON, G. Introdução a Ortodontia. São Paulo: Artes médicas, 2013.
Bibliografia Complementar
ABRAÃO, J. Ortodontia Preventiva - diagnóstico e tratamento. São Paulo: Artes Médicas,
2014.
PROFITT, W. Ortodontia Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
ENLOW, D. Noções Básicas sobre Crescimento Facial. São Paulo: Santos, 2012.
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CANAL, P. Ortodontia para Adultos - papel da ortodontia dentro da reabilitação geral do
adulto. São Paulo: Santos, 2013.
MOYERS, R.E. Ortodontia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
DISCIPLINA: CIRURGIA I
Ementa
Anatomia aplicada a Cirurgia. Ambiente cirúrgico e trabalho em equipe cirúrgica.
Conhecimento e manuseio de instrumental básico. Princípios gerais e fundamentos da
prática cirúrgica. Princípios técnicos em cirurgia odontológica. Tempos cirúrgicos
fundamentais. Avaliação e preparo pré-operatório.Técnicas exodônticas. Acidentes e
complicações das exodontias. Urgência e emergência em cirurgia odontológica. Noções
de biópsia. Infecções do complexo bucomaxilofacial. Tratamento dos dentes inclusos.
Cirurgia periapical. Cirurgia pré-protética. Noções de enxerto, transplante e reimplante
dental.
Bibliografia Básica
ALI-KHAN, H.; BELL, R. B.; BAGHERI, S. C.Terapias Atuais em Cirurgia
Bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
CHIAPASCO, M. Procedimentos de Cirurgia Oral Considerando a Anatomia. São Paulo:
Santos, 2010.
MILORO, M. Tratamento das Complicações em Cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo:
santos, 2013.
Bibliografia Complementar
ARAÚJO, A. Aspectos Atuais da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. São Paulo:
Santos, 2007.
HUPP, J.H.; ELLIS III, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MILORO, M. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial, v.1. São Paulo: Santos, 2008.
MILORO, M. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial, v.2. São Paulo: Santos, 2008.
CHIAPASCO, M. Atlas de cirurgia oral. São Paulo: Santos, 2006.
DISCIPLINA: PRÓTESE DENTÁRIA FIXA II
Ementa
Planejamento e plano de tratamento. Uso de articuladores. Registros interoclusais.
Seleção de cor. Ajuste funcional e estético em metalocerâmica. Cimentação. Sistemas de
próteses livres de metal. Atendimento à pacientes na clínica.
Bibliografia Básica
PEGORARO, L.F. Prótese Fixa - Bases para o Planejamento em Reabilitaçao Oral. São
Paulo: Artes Médicas, 2013.
VOLPATO, C. Próteses Odontológicas - uma Visão Contemporânea - Fundamentos e
Procedimentos. São Paulo: Santos, 2012.
MENDES, W.B. Reabilitação Oral - Previsibilidade e Longevidade. São Paulo: Napoleão,
2011.
Bibliografia Complementar
MEZZOMO, E. Reabilitação Oral Contemporânea. São Paulo:Santos, 2006.
ROCHA, R.G. Clínica Integrada em Odontologia. São Paulo: Artes médicas, 2013.
CHU, S.J. Fundamentos da Cor - Seleçao e Comunicaçao da Cor em Odontologia
Estética. São Paulo: Quintessence, 2012.
KAYATT, F.E.Aplicaçao dos Sistemas CAD / CAM na Odontologia Restauradora. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013.
MUNIZ, L. Reabilitaçao Estética em Dentes Tratados Endodonticamente. São Paulo:
Santos, 2010.
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DISCIPLINA: IMPLANTODONTIA
Ementa
Implantes dentários: evolução e bases científicas para sua aceitação recente pela
comunidade odontológica. Planejamento e execução das técnicas cirúrgicas e protéticas.
Características da biologia molecular e osseointegração. Anatomia e imaginologia
aplicadas a implantodontia. Seleção de pacientes. Sistemas, técnicas cirúrgicas e
procedimentos protéticos.
Bibliografia Básica
SGROTT, E. Anatomia Aplicada a Implantodontia. São Paulo: Santos, 2013.
MESQUITA, A.M.M. Implantodontia clínica Baseada em Evidencia Científica - Vol. 1
Cirurgia. São Paulo: Quintessence, 2013.
SHIBLI, J. Implantodontia clínica Baseada em Evidencia Científica - Vol. 2 Prótese. São
Paulo: Quintessence, 2013.
Bibliografia Complementar
TOSTA, M. Implantes da Cirurgia a Reabilitação Oral. São Paulo: Dental Press, 2014.
DEVARPANAH,M. Manual de Implantodontia Clínica - Conceitos, protocolos e inovações.
São Paulo: Artmed, 2013.
BLOCK, M. Atlas Cirúrgico na Implantodontia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
PERRI, P.S. Fundamentos em Implantodontia- Uma Visão Contemporânea. São Paulo:
Quintessence, 2011.
SCLAR, A.G. Tecido mole e considerações estéticas em implantodontia. São Paulo:
Quintessence, 2011.
DISCIPLINA: ODONTOPEDIATRIA I
Ementa
Odontologia para o bebê. Cariologia. Estudo das dentições. Crescimento e
Desenvolvimento. Documentação e Fotografia. Ortondontia preventiva. Radiologia.
Psicologia e manejo.
Bibliografia Básica
CORREA, M. S. N. P. Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos, 2010.
TOLEDO, O. A. Odontopediatria: Fundamentos para a prática clínica. São Paulo:
Medbook, 2012.
FELDENS, C.A. Cárie Dentária na Infância - uma abordagem Contemporânea. São Paulo:
Santos, 2013.
Bibliografia Complementar
WALTER, L.R.F. Manual de Odontologia para Bebes. São Paulo: Artes Médicas, 2014.
ASSED, S. Odontopediatria: bases para a prática clínica. São Paulo: Artes Médicas 2005.
CORREA, M.S.N.P. Conduta clínica e psicológica na odontopediatria. São Paulo: Santos,
2013.
GUEDES-PINTO, A. C. Odontopediatria – Edição Ouro. São Paulo: Santos, 2010.
PITTS, N. Cárie Dentária - diagnóstico e monitoramento. São Paulo: Artes Médicas 2012.
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL
Ementa
Administração básica. Gestão de clínica e consultórios. Empreendedorismo em saúde.
Gestão de pessoas (encargos trabalhistas, força de trabalho em saúde: equipe
multiprofissional e interdisciplinar). Gestão estratégica. Gestão de Marketing em
Odontologia. Gestão financeira. Tecnologias de informação para a saúde. Ética
empresarial.
Bibliografia Básica
NANA, M. Marketing na Odontologia - Estratégias para o Sucesso. São Paulo: Medbook,
2013.
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RIBEIRO, A.I. Gestão de Clínicas ou Consultórios. Curitiba: Odontex, 2011.
MODAFORE, P.M. Capacitação em Administração e Marketing na Odontologia. São
Paulo: Ed. Ícone, 2010.
Bibliografia Complementar
SATO, F.R. Orientação Profissional em odontologia. São Paulo: Santos, 2007.
TOMAZ, P. A. R. Marketing para Dentistas. São Paulo: Ed Navegar, 2011.
TOMAZ, P. A. R. Alcançando o alvo!!! Roteiro para elaboração de projetos estratégicos no
Setor Saúde. São Paulo: Ed Navegar, 2007.
DA SILVA, E. Odontologia do Trabalho - construção e conhecimento. São Paulo: Rúbio,
2009.
MALAGON-LONDONO, G. Administração Hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara, 2009..

OITAVO PERÍODO
DISCIPLINA: PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL
Ementa
Conceito e terminologia das próteses parciais removíveis. Delineador. Classificação dos
arcos parcialmente desdentados. Elementos constituintes da PPR. Linha de fulcro e
retentores indiretos. Inclusão e fundição da PPR. Planejamento das próteses parciais
removíveis. Exame clínico. Preparo da boca para a PPR. Delineamento dos modelos de
estudo. Guias de transferência e criação de área retentiva. Moldeira individual e
moldagem funcional. Prova e ajuste da armação metálica. Registro intermaxilar.
Montagem dos modelos em A.S.A. Prova da montagem dos dentes. Instalação e
orientações posteriores.
Bibliografia Básica
CARR, A.B. McCracken Prótese Parcial Removível. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
DI FIORI, S.R. Atlas de Prótese Parcial Removível. São Paulo: Santos, 2010.
KLIEMANN, C.; OLIVEIRA, W. Manual da prótese parcial removível. São Paulo: Santos,
2002.
Bibliografia Complementar
STEGUN, R. Prótese Removível - O Método 8 + 1. São Paulo: Roca, 2010.
KAISER, F. PPR - no Laboratório, en el Laboratorio. São Paulo: Quintessence, 2010.
KAISER, F. FRESADO - no Laboratório, en el Laboratorio. São Paulo: Quintessence,
2010.
KAISER, Frank. ATTACHMENTS - no Laboratório, en el Laboratorio. São Paulo:
Quintessence, 2008.
PHOENIX, Roadney. Prótese Parcial Removível Clínica de Stewart . São Paulo:
Quintessence, 2007.
DISCIPLINA: PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL REMOVÍVEL
Ementa
Introdução à prótese total. Retenção e estabilidade em prótese total. Exame clínico do
edentado total. Moldagens e modelos, placas bases e planos de orientação. Registros da
oclusão em PT. Montagem em articulador, seleção e montagem de dentes artificiais.
Ceroplastia, inclusão, acrilização, acabamento e polimento da prótese total. Remontagem
e ajuste oclusal. Estética no paciente reabilitado com prótese total. Ajustes clínicos e
controle da prótese total.
Bibliografia Básica
ZARB, G. Tratamento protético para os pacientes edêntulos. Rio de Janeiro: Elsevier,
2013.
Turano, J.C.; Turano, L.M. Fundamentos de prótese total. São Paulo: Santos, 2010.
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TELLES, D., HOLLWEG, H., CASTELUCCI, L. Prótese total convencional. São Paulo:
Santos, 2011.
Bibliografia Complementar
VEDOVATO, E. Protocolo Branemark - Prótese total fixa mandibular. São Paulo:
Quintessence, 2013.
NAKAGOMI, T. Prótese Total - em busca da excelência estética e funcional. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013.
CUNHA, V.P. Prótese Total Implantossuportada: passo a passo clínico laboratorial. São
Paulo: Santos, 2010.
SHAFIE, H. Overdentures sobre implantes - manual clínico e laboratorial. São Paulo:
Artmed, 2009.
RIBEIRO, M.S. Manual de Prótese Total Removível. São Paulo: Santos, 2007.
DISCIPLINA: CIRURGIA II
Ementa
Tratamento das comunicações e fístulas buco-nasais e buco-sinusais. Tratamento dos
cístos e tumores do complexo bucomaxilofacial. Tratamento cirúrgico das patologias de
glândulas salivares. Complicações pós-operatórias. Propedêutica clínica e cirúrgica.
Reparação tecidual. Manobras cirúrgicas fundamentais. Urgências e emergências na
prática odontológica. Suporte básico de vida.
Bibliografia Básica
ALI-KHAN, H.; BELL, R. B.; BAGHERI, S. C. Terapias Atuais em Cirurgia
Bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
ANDRADE, E.D. Emergências Médicas em Odontologia. São aulo: Artes Médicas, 2011.
MILORO, M. Tratamento das Complicações em Cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo:
santos, 2013.
Bibliografia Complementar
GIL, J.N. Cirurgia do Terceiro Molar Impactado - Passo a Passo. São Paulo: Santos,
2012.
MILORO, M. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial, v.1. São Paulo: Santos, 2008.
MILORO, M. Princípio de Cirurgia Bucomaxilofacial, v.2. São Paulo: Santos, 2008.
SANTOS, P.S.S. Medicina Bucal - A Prática na Odontologia Hospitalar. São Paulo:
Santos, 2012.
HUPP, J.H.; ELLIS III, E.; TUCKER, M. R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
DISCIPLINA: ODONTOPEDIATRIA II
Ementa
Endodontia. Biofilme. Controle Químico e Mecânico do biofilme. Reabilitação bucal.
Pacientes com necessidades especiais; Responsabilidade profissional do odontopediatra.
Organização do consultório. Odontohebiatria. Traumatismo e Cirurgia.
Bibliografia Básica
ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. São Paulo: Artes
Médicas 2005.
KRAMER, P.F. Traumatismos na Dentição Decídua - prevenção, diagnóstico e
tratamento. São Paulo: Santos, 2010.
TOLEDO, O. A. Odontopediatria: Fundamentos para a prática clínica. São Paulo:
Medbook, 2012.
Bibliografia Complementar
McDONALD, R.E. Odontopediatria para Crianças e Adolescentes. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.
IMPARATO, J.C.P. Odontopediatria - prática de Saúde baseada em evidências. Rio de
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Janeiro: Elsevier, 2012.
BAUSELL , J. Interação Odontopediátrica - uma visão Multidisciplinar. São Paulo: Santos,
2011.
BONECKER, M. Estética em Odontopediatria - Considerações Clínicas. São Paulo:
Santos, 2011.
ANDREASEN, J. O. Texto e Atlas Colorido de Traumatismo Dental. São Paulo: Artmed,
2001.
DISCIPLINA: ODONTOGERIATRIA
Ementa
Conceitos e objetivos principais da especialidade, exame clínico, considerações
psicológicas e sistêmicas do paciente geriátrico. Fisiologia do envelhecimento oral.
Principais patologias orais dos idosos. O efeito do envelhecimento sobre o periodonto.
Estomatologia, identificação e prevenção de lesões e reabilitação oral. Conscientização
para a necessidade da otimização do cuidado do paciente geriátrico. Aspectos
anatômicos e fisiológicos do envelhecimento. Idade e deficiência imunológica. Distúrbios
e doenças orais na velhice. Problemas associados com o uso permanente de certas
drogas medicamentosas. Uso de saliva artificial para tratamento de desordens das
glândulas salivares em pacientes idosos. Tratamento da cárie de raiz em pacientes
geriátricos. Programas de manutenção da higiene oral para pacientes geriátricos.
Bibliografia Básica
BRUNETTI-MONTENEGRO, F. Odontogeriatria - uma visão Gerontológica. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013.
ALENCAR, M.J.S. Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos, 2012.
VENDOLA, M. C. C., NETO, A. R. Bases Clínicas em Odontogeriatria. São Paulo: Santos,
2009.
Bibliografia Complementar
MELLO, H.S. Odontogeriatria. São Paulo: Santos, 2005.
GARBUGLIO, J.L. Sorrindo na Melhor Idade. São Paulo: Santos, 2009.
JACOB FILHO, W. Geriatria e Gerontologia: o que todos devem saber. São Paulo: Roca,
2008.
VARELLIS, M.L. O paciente com necessidades especiais na Odontologia. São Paulo:
Santos, 2013.
WOO, Sook-Bin. Atlas de Patologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
DISCIPLINA: ODONTOLOGIA LEGAL
Ementa
Ética profissional, leis pertinentes ao exercício da profissão, responsabilidade profissional.
Ensino das técnicas de atuação profissional na função de perito para esclarecimento na
tentativa de remover dúvidas em assuntos técnicos quanto à resolução de conflitos na
área de responsabilidades policiais e em juízo. Legislação e perícias. Noções de Direito
vinculado a questões da Odontologia, bem como às leis pertinentes e de interesse ao
exercício profissional e responsabilidade profissional do Odontólogo. Traumatologia
Odonto-Legal, documentos legais em Odontologia e Laudo Pericial. Campo de trabalho
do Odonto-Legista, segredo profissional, infortunística, honorários, hipnodontia.
Bibliografia Básica
ROVIDA, T.A.S. Noções de Odontologia Legal e Bioética. São Paulo: Artes Médicas,
2013.
GALVÃO, L.C.C. Medicina Legal. São Paulo: Santos, 2012.
NIGRE, A.L. A Odontologia a Luz do Direito. São Paulo: Rubio, 2012.
Bibliografia Complementar
VANRELL, J. P. Vade Mecum - de Medicina Legal e Odontologia Legal. São Paulo: JH

207

Mizuno, 2011.
COUTO, R.C. Perícias em Medicina e Odontologia Legal. São Paulo: Medbook, 2011.
NIGRE, A.L. O Atuar do Cirurgião-Dentista. São Paulo: Rubio, 2009.
MEDEIROS, U. Fundamentos de Odontologia do Trabalho. São Paulo: Santos, 2011.
BRASIL. Conselho Federal de Odontologia. Resolução nº 118/2012 - Código de Ética
Odontológica.
Rio
de
Janeiro,
2012.Disponível
em:
http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf.
DISCIPLINA: ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Ementa
Conceito, histórico e classificação das Pessoas com Necessidades Especiais em
Odontologia. Fundamentos teóricos e sua aplicação prática na abordagem, manejo e
condicionamento psicológico para aceitação do tratamento odontológico (formação do
vínculo). Modalidades de assistência odontológica conforme as necessidades do paciente
especial em consultório, domiciliar (ou Institucional) e hospitalar, tanto a nível preventivo
como terapêutico ou cirúrgico. Odontologia preventiva, conforme as necessidades
individuais dos diversos grupos. Atuação multidisciplinar.
Bibliografia Básica
VARELLIS, M. L. Z. O Paciente com Necessidades Especiais na Odontologia- manual
prático. São Paulo: Santos, 2013.
HADDAD, S. Odontologia para pacientes com necessidades especiais. São Paulo:
Santos, 2007.
BRUNETTI-MONTENEGRO, F. Odontogeriatria - uma visão Gerontológica. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2013.
Bibliografia Complementar
XAVIER, H. S.; XAVIER, V. B. C. Cuidados Odontológicos com a Gestante. São Paulo:
Santos, 2010.
SILVA, L.C. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais - Protocolos para o
Atendimento Clínico. São Paulo: Santos, 2009.
ELIAS, R. Atendimento a Pacientes de Risco em Odontologia. São Paulo: Revinter, 2009.
SOUZA, I.P. Abordagem Odontológica da Criança Infectada pelo HIV. São Paulo: Santos,
2008.
ALENCAR, M.J.S. Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos, 2012.

NONO PERÍODO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO MULTIPROFISSIONAL I
Ementa
Contextualização curricular e desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho em Instituições e/ou Empresas credenciadas por meio de Convênios, com
programação previamente definida em razão do processo de formação e perfil do egresso
na rede de atenção primária em saúde.
Bibliografia básica
SILVA, A. A. Prática clínica aplicada em evidências na área de saúde. São Paulo: Santos,
2009.
MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008.
GOES, P.S.A. Planejamento gestão e avaliação em saúde bucal. São Paulo: Artes
médicas, 2012.
Bibliografia Complementar
KRIEGER, L., MOYSES, S.J. Saúde bucal das famílias. São Paulo: Artes Médicas, 2008.
MOYSES, S.J. Saúde Coletiva: Políticas, Epidemiologia da Saúde Bucal e Redes de

208

Atenção Odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2013.
BUSSADORI, S.K. Remoção química e mecânica do tecido cariado. São Paulo: Santos,
2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z. Brasília: Ministério da Saúde,
2006.Disponível em: portal2.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/sus_3edicao_completo.pdf
BUSALAF, M.A.R. Fluoretos e saúde bucal. São Paulo: Santos, 2013.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INTEGRADA I
Ementa
Contextualização curricular e desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho na clínica-escola da FAMAZ, instituições e/ou empresas conveniadas.
Realização de exames clínicos e radiológicos em público adulto e infantil. Diagnóstico em
saúde bucal. Planos de tratamento multidisciplinares. Reabilitação em saúde bucal.
Bibliografia Básica
ROCHA, R.G. Clínica integrada em odontologia. São Paulo: Artes médicas, 2013.
COELHO-DE-SOUZA, F.H. Tratamentos clínicos integrados em odontologia. São Paulo:
Revinter, 2012.
PEREIRA, J.C. Dentística uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes Médicas,
2014.
Bibliografia complementar
LIMA,D.L.F. Odontologia esportiva: o cirurgião-dentista no cuidado do esportista. São
Paulo: Santos, 2013.
BOYD,L.R.B. Manual de instrumentais e acessórios odontológicos por especialidades.
São Paulo: Elsevier, 2012.
DAL FABBRO, S. A odontologia na medicina do sono. Maringá: Dentalpress, 2012.
MEDEIROS,D. Click Dudu: fotografia odontológica & marketing, unindo dentistas,
laboratório & clientes. Brasília: Ponto, 2013.
EDUARDO, C.P. Estética dental, como fazer e como manter. São Paulo: Santos, 2012.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Ementa
Método científico e as etapas de um projeto de pesquisa. Tipos de pesquisa em
Odontologia. Instrumentalização e acompanhamento discente no desenvolvimento de
projeto de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação. Aspectos éticos
em pesquisa envolvendo seres humanos e animais. Submissão de projetos de pesquisa a
Comitês de Ética.
Bibliografia Básica
SORDI, J.O. Elaboração de pesquisa científica, seleção, leitura e redação. São Paulo:
Saraiva, 2013.
PEREIRA, M.G. Artigos científicos: como redigir publicar e avaliar. Rio de Janeiro:
Guananbara Koogan, 2011.
SASSI, L.M. Manual prático para desenvolvimento de projetos de pesquisa e teses. São
Paulo: Santos, 2011.
Bibliografia Complementar
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
RÚDIO, F.V. Introdução à projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa Abordagem Teórico Prática. Campinas:
Papirus, 2010.
LAKATOS, E.M. Fundamento da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2009.
BASTOS, C.L. Aprendendo a aprender: introdução à metofdologia científica. Rio de
Janeiro: Vozes, 2011.
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DÉCIMO PERÍODO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO MULTIPROFISSIONAL II
Ementa
Contextualização curricular e desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho em Instituições e/ou Empresas credenciadas por meio de Convênios, com
programação previamente definida em razão do processo de formação e perfil do egresso
na rede de atenção primária em saúde.
Bibliografia básica
LOPES,M.M. Saúde bucal coletiva: implementando idéias e concebendo integralidade.
São Paulo: Rubio, 2008.
BAUSELL , J. Interação Odontopediátrica - uma visão Multidisciplinar. São Paulo: Santos,
2011.
SILVA, A.N. Fundamento em saúde bucal coletiva. São Paulo: Medbook, 2013.
Bibliografia complementar
LAGE-MARQUES, J.L. Traumatologia dentária assistida, urgência e acompanhamento.
São Paulo: Artes médicas, 2009
ALENCAR, M.J.S. Odontologia Integrada na Terceira Idade. São Paulo: Santos, 2012.
PINTO, V.G. Saúde bucal coletiva. São Paulo:Santos, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z. Brasília: Ministério da Saúde,
2006.Disponível em: portal2.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/sus_3edicao_completo.pdf
BARROS, C.M.S. Manual técnico em educação em saúde bucal. Editora SESC, 2007.
Disponível em: bvsms.saude.gov.br/bvs/.../manualTecnicoEducacaoSaudeBucal.pdf.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INTEGRADA II
Ementa
Contextualização curricular e desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho na clínica-escola da FAMAZ, instituições e/ou empresas conveniadas.
Realização de exames clínicos e radiológicos em público adulto e infantil. Diagnóstico em
saúde bucal. Planos de tratamento multidisciplinares. Reabilitação em saúde bucal.
Bibliografia Básica
DAVARPANAH, M. Manual de implantodontia clínica, conceitos, protocolos e inovações.
São Paulo: Artmed, 2013.
PEREIRA, J.C. Dentística uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Artes Médicas,
2014.
ROCHA, R.G. Clínica integrada em odontologia. São Paulo: Artes médicas, 2013.
Bibliografia complementar
FACCIROLLI, I.Y.O. A arte da fotografia digital na odontologia. São Paulo: Santos, 2010.
GODOLFIN, L.R. Distúrbios do sono e a odontologia, tratamento do sono e a apnéia. São
Paulo: Santos, 2010.
CONCEIÇÃO, M.D. Bom hálito e segurança: metas essenciais no tratamento da halitose.
São Paulo: Arte em livros, 2013.
BIRD, D. L. Fundamentos de odontologia para TSB e ASB. São Paulo: Elsevier, 2013.
LAGE-MARQUES, J.L. Traumatologia dentária assistida, urgência e acompanhamento.
São Paulo: Artes médicas, 2009.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Ementa
Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação. Processamento e
análise de dados de pesquisa. Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso.
Bibliografia Básica
SORDI, J.O. Elaboração de pesquisa científica, seleção, leitura e redação. São Paulo:
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Saraiva, 2013.
PEREIRA, M.G. Artigos científicos: como redigir publicar e avaliar. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
AQUINO, I.S. Como escrever artigos científicos sem arrodeios e sem medo da ABNT. São
Paulo: Saraiva, 2012.
Bibliografia Complementar
GIL, A. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BARROS, A.J.S. Fundamento de metodologia: um guia para iniciação científica. São
Paulo: Pearson, 2010.
PÁDUA, E. M. M. Metodologia da Pesquisa Abordagem Teórico Prática. Campinas:
Papirus, 2010.
LAKATOS, E.M. Fundamento da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2009.
BASTOS, C.L. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. Rio de
Janeiro: Vozes, 2011.
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Apêndice B
REGULAMENTO ESPECÍFICO – REGULAMENTO DOS SEMINÁRIOS DE
INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA
A Coordenação do Curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Metropolitana
da Amazônia (FAMAZ), faz saber que o Colegiado de Curso aprova e institui o seguinte
Regulamento dos Seminários de Integração Multiprofissional em Odontologia (OdontoSIM):

CAPÍTULO I – DO CONCEITO E DOS OBJETIVOS
Art. 1º – As práticas pedagógicas empregadas pela FAMAZ são apoiadas em quatro
concepções de ensino-aprendizagem: aprendizagem autodirigida; aprendizagem baseada
em problemas ou casos; aprendizagem em pequenos grupos de tutoria e aprendizagem
orientada

para

a

comunidade.

Nesse

contexto

os

Seminários

de

Integração

Multiprofissional em Odontologia (Odonto-SIM) constituem-se numa atividade acadêmica
do conhecimento pertinente à profissão de Bacharel em Odontologia formado pela
FAMAZ.
Art. 2º – Objetivo geral do Odonto-SIM: atender ao conjunto de competências e
habilidades a serem desenvolvidas pelos discentes no seu processo de formação no
ensino superior, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Odontologia vigentes.
Art. 3º –– Objetivos específicos do Odonto-SIM:
I. Aprofundar o entendimento da relação entre teoria e prática, a partir da assimilação das
constantes atualizações conceituais e evoluções tecnológicas apresentadas no contexto
mundial.
II. Formar sujeitos da aprendizagem críticos, reflexivos, criativos e responsáveis, apoiado
no docente como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.
III. Desenvolver a capacidade de comunicação, liderança, processo de trabalho em
equipe, administração e gerenciamento.
IV. Conhecer métodos, técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicoscientíficos.
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V. Colocar discentes e educadores diante de novos desafios.
CAPÍTULO II – DOS REQUISITOS GERAIS
Art. 4º –– O Odonto-SIM compõem-se da produção e socialização de trabalhos
acadêmicos-científicos

frutos

do

desenvolvimento

de

um

processo

educativo

interdisciplinar.
§ 1º – Estará previsto nos planos de ensino das disciplinas do período em curso pelo
discente.
§ 2º – Será utilizado como instrumento de avaliação do desempenho discente.
§ 3º – Será realizado, obrigatoriamente, em equipe. Casos especiais serão encaminhados
para apreciação e julgados pela Coordenação de Curso, juntamente com o corpo docente
envolvido.
Art. 5º – O Odonto-SIM será desenvolvido paralelo as disciplinas semestrais, e será
realizado do 1º ao 8º período do Curso.
Art 6º – O discente só participará do trabalho se estiver regularmente matriculado no
Curso.
Art. 7º – O Odonto-SIM propiciará os conteúdos programáticos previstos para essa
atividade acadêmica que tenham relação com o Projeto Pedagógico do Curso

de

Bacharelado em Odontologia, considerando o grau de complexidade de formação em
cada período do Curso.
Art. 8º – As temáticas e assuntos a serem oferecidos para produção dos trabalhos
levarão em consideração os avanços nas áreas de conhecimento da Odontologia e os
requisitos legais previstos pelo MEC (Cidadania; Conhecimento dos direitos fundamentais
direitos humanos; Reconhecimento e a valorização da diversidade ética e cultural; Ações
de respeito à identidade de gênero, à orientação sexual, ao respeito à religiosidade;
Formas de combate ao preconceito e à discriminação; Educação ambiental;
Responsabilidade social).
Art. 9º – O horário de orientação docente para produção do Odonto-SIM deverá coincidir
com o horário de funcionamento do Curso, salvo os casos em que for prevista orientação
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virtual no Plano de Ensino.
Art. 10º – O dia e horário de entrega e apresentação será estabelecido de acordo com o
Calendário Acadêmico, devendo coincidir, preferencialmente, com o horário de
funcionamento do Curso (turno integral).
Parágrafo único: Conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
(Graduação) da FAMAZ, no item 2.2, quaisquer atividades acadêmicas, notadamente
aquelas de natureza prática, poderão ser exigidas em turno e local diferentes daqueles
adotados, normalmente, para a efetivação das aulas.

CAPÍTULO III—DA ORIENTAÇÃO E COMPETÊNCIAS
Art. 11º – A orientação deve ser entendida como assessoria, orientação, apoio,
acompanhamento e avaliação dada ao discente no decorrer de suas atividades de
produção do trabalho.
Art. 12º – A orientação no Odonto-SIM será exercida:
I – por docente do Curso de Bacharelado em Odontologia da FAMAZ, como Tutor;
II – por docente do Curso de Bacharelado em Odontologia da FAMAZ, como Orientador;
III—Coordenação de Curso, como Coordenador Geral;
Art. 13º – O Tutor será um docente, membro do Curso, eleito por seus pares, com
mandato ininterrupto até ocorrer nova eleição.
Art. 14º – Compete ao docente TUTOR:
I—Informar as regras para confecção dos trabalhos, previstas nos Roteiro de Orientações
específico do período do Curso em que o Odonto-SIM ocorrerá;
II—Compor as equipes do trabalho e sortear as temáticas;
III—Conduzir as apresentações no dia determinado;
IV—Recolher todas as fichas de avaliação e contabilizar as médias de cada equipe;
V—Elaborar relatórios finais da atividade para divulgar as notas de cada equipe.
Art. 15º – Compete ao docente ORIENTADOR:
I— Orientar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho obedecendo aos prazos;
II— Contemplar os aspectos teóricos e metodológicos da elaboração e execução do
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trabalho;
III—Definir a data e horário, dentro do cronograma para orientação do trabalho, assim
como estabelecer cronograma para entrega dos itens que compõem o trabalho;
IV—Inserir junto ao plano de disciplina a apresentação do Odonto-SIM como requisito
parcial para obtenção de nota referente à 2ª Avaliação Regimental.
V—Fazer a frequência de orientações no instrumento determinado para esta finalidade;
VI—Participar das avaliações das apresentações do trabalho no dia e hora estabelecidos
em calendário acadêmico, respeitando sua disponibilidade de horários na FAMAZ.
Art. 16º – Compete ao docente COORDENADOR GERAL:
I— Orientar e acompanhar os tutores e orientadores em relação ao desenvolvimento do
Odonto-SIM em todas as suas fases;
II—Estabelecer datas e prazos para entrega das orientações, formação das esquipes,
sorteio das temáticas, versões avaliativas, avaliações e relatórios finais;
III—Encaminhar ao corpo docente e Colegiado de Curso os casos especiais.
IV—Delegar competência;
VI—Exercer as atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento Interno da
FAMAZ.
Art. 17º – Compete aos discentes que compões a EQUIPE ORIENTADA:
I—Cumprir as normas, regulamentos e prazos do Odonto-SIM;
II—Cumprir o plano e cronograma pré-estabelecidos pelo Tutor e Orientador;
III—Manter contato frequente com seu orientador conforme cronograma estabelecido;
IV—Procurar no mínimo três vezes os docentes responsáveis pela orientação do trabalho;
V—Exercer sua autonomia discente, para que este se torne capaz de gerenciar a sua
formação.
CAPÍTULO IV— DOS CRITÉRIOS GERAIS
Art. 18º – Os alunos serão divididos em equipes de acordo com sua livre escolha de
convivência, sendo a quantidade de composição a ser definida pelo Tutor do período, os
casos especiais serão resolvidos juntamente com a Coordenação Geral.
§ 1º – Constitui caso especial discentes em situação de dependência, adaptação ou
entrada posterior a formação das equipes.
§ 2º – Nenhum discente será autorizado a migrar de um grupo para outro, sem
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autorização do Tutor do período.
Art. 19º – Cada equipe deverá:
I—Confeccionar um trabalho ESCRITO, cujo formato será diferenciado a cada período do
Curso, conforme os direcionamentos de um Roteiro de Orientações específico;
II—Apresentar o trabalho escrito oralmente;
III—Ser arguida por uma banca composta pelos docentes do período em curso;
IV—Gerar e aplicar um produto do trabalho no universo da Odontologia (ação prática).
Art. 20º – Os assuntos dos trabalhos relacionados serão sorteados (aleatoriamente) e
informadas aos grupos pelo Tutor do período.
Art. 21º – As equipes depois de formadas deverão procurar o docente Orientador para as
devidas orientações quanto à: formatação, confecção do trabalho e fundamentação
teórica.
Art. 22º – Cada grupo deverá ter no mínimo 03 (três) reuniões/encontros para orientações
com os docentes orientadores.
Art. 23º – As orientações serão acompanhadas por meio de frequências para o controle
dos docentes (Apêndice A).
Art. 24º – As reuniões/encontros para orientação e a entrega da forma ESCRITA do
trabalho acontecerão até a segunda-feira que antecede o início da semana agendada
para as apresentações orais.

CAPÍTULO V—DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art. 25º – O Odonto-SIM constitui instrumento de avaliação do desempenho discente da
seguinte forma:
I—AVALIAÇÃO SOMATIVA, que constitui numa avaliação que atribui pontuações com a
finalidade de somar resultados em relação a avaliação global do discente.
II—AVALIAÇÃO FORMATIVA, que constitui em múltiplas funções que se consubstanciam
na orientação e regulação do processo ensino-aprendizagem, sem atribuição de
pontuações;
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III—AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, que constitui numa análise preliminar em um curso na
busca de identificar ou avaliar os conhecimentos específicos dos discentes antes de
iniciar atividades.
Art. 26º – TODOS os grupos serão avaliados na forma escrita, oral, arguição e ação
prática.
Art. 27º – A entrega e apresentação será realizada pelos discentes em data a ser e
informada pelo Tutor do período, respeitando o horário de funcionamento do Curso.
Art. 28º – O trabalho será avaliado por uma banca examinadora composta por, no
mínimo, 03 (três) docentes, que atribuirão, individualmente, nota para cada um dos itens
avaliados conforme Ficha de Avaliação específica para o período.
Art. 29º – TODOS os discentes de cada equipe deverão dirigir-se ao local a ser indicado
para a apresentação, no qual será realizada frequência dos discentes pelo Tutor.
Art. 30º – No dia da apresentação oral NÃO haverá escala de apresentação dos
trabalhos. Os grupos serão sorteados (aleatoriamente) para apresentação do trabalho
pelo docente Tutor do período.
Art. 31º – Cada equipe receberá no máximo no trabalho: 5,0 pontos no formato escrito;
2,5 pontos na apresentação oral + arguição; 2,5 pontos da ação prática.
Art. 32º – A nota final máxima a ser atingida no trabalho é 10,0 (dez) pontos.
Parágrafo único: A nota obtida pelo grupo no Odonto-SIM será divulgada pelo docente
Tutor do período, SOMENTE na semana de provas da 2ª Avaliação Regimental.
Art. 33º – A nota da 2ª Avaliação Regimental será uma média obtida a partir da nota da
prova escrita (2ª Avaliação Regimental) e a nota do trabalho integrado (Odonto-SIM).
Parágrafo único: Nos casos em que forem previstos outros instrumentos de avaliação, a
média deverá incluir todas as notas a geradas e deverão constar no Plano de Ensino da
disciplina.
Art. 34º – Os casos de discentes em dependência ou adaptação serão analisados junto a
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Coordenação Geral do Odonto-SIM, se necessário pelo Colegiado de curso.
Art. 35º – A forma de apresentação escrita, oral e a ação prática do trabalho será definida
a cada período.
Art. 36º – A entrega da forma ESCRITA do trabalho acontecerá até a segunda-feira que
antecede o início da semana agendada para as apresentações orais e arguições.
§ 1º – A equipe que entregar a forma ESCRITA após a data estipulada será penalizada
pelo descumprimento dos prazos. A equipe perderá 0,1 pontos por cada dia de atraso.
§ 2º – A equipe que modificar a forma ESCRITA após ter entregado ao Tutor, também
será penalizada em 0,1 pontos por cada modificação realizada.
Art. 37º – Poderão ser utilizados gráficos, tabelas, figuras, esquemas e outras formas de
ilustração para melhor composição do trabalho (quando aplicável), ficando a critério de
cada equipe de acordo com as orientações do professor orientador.
Art. 38º – As referências bibliográficas utilizadas na elaboração do trabalho deverão estar
de acordo com as normas da ABNT.
Parágrafo único: Cada grupo deverá utilizar no mínimo de 06 [seis] bibliografias, sendo
estas de livros, materiais impressos e informações de artigos de sites confiáveis com
fundamentação científica, dentro dos padrões da Metodologia Científica e da ABNT.
Art. 39º – Serão critérios básicos de avaliação da forma ESCRITA:
I—Os tópicos obrigatórios (conteúdo) definidos de acordo com o formato estabelecido
para o período;
II—Formatação adequada definida;
III—Sequencia lógica das ideias;
IV—Correção gramatical;
V—Qualidade (confiabilidade científica);
VI—Formatação das referências bibliográficas (segundo a ABNT).
Art. 40º – A apresentação ORAL consistirá na exposição, feita oralmente, sobre o tema
do trabalho, para um público (comunidade acadêmica).
Art. 41º – A exposição oral do conteúdo será realizada somente por 02 (dois)

218

componentes do grupo, sendo um dos apresentadores escolhido pelo próprio grupo e o
outro por meio de sorteio (aleatoriamente), que será realizado no momento da
apresentação do trabalho (nos casos em que os trabalhos forem em equipes com mais de
dois componentes).
§ 1º – TODOS os demais discentes do grupo serão responsáveis pela etapa de arguição.
Art. 42º – Discentes que se ausentarem ou se negarem a apresentar oralmente ou a
responder
§ 2º – É PROIBIDA a participação dos discentes apresentadores na etapa de arguição.
Parágrafo único: O discente sorteado que se negar a apresentar será avaliado de modo
diferenciado, não recebendo a pontuação prevista nesta forma de avaliação, ou seja,
receberá apenas a nota referente a modalidade escrita e da ação prática.
Art. 43º – Serão critérios básicos de avaliação da forma de APRESENTAÇÃO ORAL:
I—Domínio do conteúdo;
II—Utilização de linguagem acadêmico-científica;
III—Postura/comportamento do grupo durante a apresentação;
IV—Clareza e objetividade durante a apresentação adequação ao tempo disponível (a
apresentação oral deverá ter duração mínima de 07 (sete) e máxima de 10 (dez)
minutos);
V—Postura ética (a forma de se expressar, uso das palavras, vestimenta e
encaminhamento das questões que esteja em sintonia com o código de ética
odontológica).
Art. 44º – O grupo que não cumprir o tempo delimitado será penalizado em 0,1 pontos por
minuto aquém do determinado ou ultrapassado.
Art. 45º – A apresentação oral será avaliada por uma banca examinadora composta por,
no mínimo, 03 (três) docentes, que atribuirão, individualmente, nota para cada um dos
itens avaliados conforme Ficha de Avaliação.
Art. 46º – Em relação à postura e comportamento, será necessário um vestuário simples
e formal, nada exagerado, sem decotes, saias curtas, maquiagem carregada e
transparências.
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Art. 47º – A ARGUIÇÃO consistirá na ação ou efeito de se arguir o grupo, ou seja, de se
questionar/contrariar/examinar/criticar/argumentar/defender/provar

o

conteúdo

do

trabalho, ressaltando seus prós e contras por meio de uma discussão.
Art. 48º – A arguição terá duração máxima de 10 (dez) minutos por grupo.
Art. 49º – Cada docente avaliador poderá realizar, no máximo, uma pergunta para cada
grupo, sobre o conteúdo apresentado a cada. Os docentes não são obrigados a fazer a
perguntas a todos os grupos, apenas quando julgarem necessário.
Art. 50º – Serão critérios básicos de avaliação da ARGUIÇÃO:
I—Domínio do conteúdo (coerência entre perguntas e respostas);
II—Uso da linguagem acadêmico-científica;
III—Raciocínio lógico.
Art. 51º – A AÇÃO PRÁTICA consistirá em um produto relacionado ao contexto da
Odontologia, que a equipe deverá pensar, planejar, criar, desenvolver e aplicar para a
transformação social de uma realidade.
Art. 52º – Cada equipe deverá selecionar uma temática para gerar esse produto após a
identificação da realidade econômica, social e política na qual vivem e onde exercem sua
prática profissional durante a formação universitária, com vistas desenvolvimento do
processo de conscientização da sociedade.
Art. 53º – Poderão ser produzidos palestras, jogos educativos, folders, oficinas,
escovações supervisionadas, mídias visuais e/ou audiovisuais, arrecadações de
alimentos/produtos/materiais, entre outras formas para melhor composição do trabalho,
ficando a critério de cada equipe de acordo com as orientações do professor orientador.
Art. 54º – Serão critérios básicos de avaliação da AÇÃO PRÁTICA:
I—Aplicação do conteúdo;
II—Utilização de linguagem acadêmico-científica;
III—Postura/comportamento do grupo;
IV—Clareza e objetividade na escolha da temática;
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V—Postura ética (a forma de se expressar, uso das palavras, vestimenta e
encaminhamento das questões que esteja em sintonia com o código de ética
odontológica).
VI—Aplicabilidade da ação para a superação de contradições detectadas;
VII—Caráter crítico da ação e questionamento do compromisso social;
VIII—Efeitos da ação no desenvolvimento do processo de conscientização da sociedade.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 55º – Este regulamento se aplica aos discentes do Curso de Bacharelado em
Odontologia da FAMAZ e a sua divulgação será feita pela Coordenação Geral do OdontoSIM.
Art. 56º – Os casos não contemplados neste Regulamento serão resolvidos pelo
Colegiado de Curso, com base nas normas e regulamentos internos e, em grau de
recurso, pelo Conselho Superior da FAMAZ.
APÊNDICE A—FICHA DE FREQUÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO E DAS
ORIENTAÇÕES

