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MENSAGEM DA DIRETORIA ACADÊMICA 

 

 

Prezado Aluno, 

 

 

 Temos a grata satisfação em lhe cumprimentar pelo sucesso obtido no 

processo seletivo para o Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, 

reconhecido pela Portaria Ministerial MEC nº 1.198/92 – D.O.U. de 14/08/92. 

Reconhecemos o mérito da sua aprovação e principalmente a confiança na nossa 

Instituição. 

 Neste Manual do Curso de Odontologia encontram-se as principais 

informações e orientações sobre o Curso que você escolheu, devido a sua 

importância, leia-o atentamente e procure sempre esclarecer qualquer dúvida com a 

coordenação. 

 Desejamos o seu máximo aproveitamento no Curso, na certeza que a 

Universidade Ibirapuera não medirá esforços em aprimorar cada vez mais a 

excelência de qualidade no ensino superior que vem alcançando. 

 Seja bem-vindo Universidade Ibirapuera! 

 

 

Prof. Alan Almário 

Diretor Acadêmico 
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MENSAGEM DA COORDENAÇÃO 

 

 Em pleno século XXI, um mundo globalizado, uma profissão em evolução, ressurge a 

Odontologia com profissionais que visam resgatar o conceito holístico de ser humano integral. 

Não apenas eliminar a dor, aliviar o desconforto, tratar a doença, restaurar a função, mas o 

compromisso com a qualidade de vida, refletida na expressão mais bela do homem – o sorriso. 

 A mudança no perfil profissional ganha no Brasil um destaque maior, as alterações no 

mercado de trabalho implicam numa preparação cada vez mais generalista dos estudantes de 

Odontologia, quando os conhecimentos das ciências básicas integram-se em perfeita 

harmonia com as ciências odontológicas. 

O Papa Pio XII afirmou que “A Odontologia é uma profissão que exige dos que a ela se 

dedicam o senso estético de um artista, a destreza de um cirurgião, os conhecimentos 

científicos de um médico e a paciência de um monge.” 

 Neste contexto, apresentamos o Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, 

nascido do desafio de promover o aprendizado mais contemporâneo da arte de exercer a 

Odontologia, fruto do esforço, do esmero e do conhecimento didático-pedagógico de 

renomados professores, pesquisadores e clínicos da Odontologia. 

 Desejamos que você possa desfrutar cada aula do seu curso, para seu benefício e de 

seus pacientes, e que juntos possamos “semear saúde e colher sorrisos”. 

 Boa sorte! 

 

 

Prof. Dr. Guilherme Teixeira Coelho Terra 

Coordenador do Curso de Odontologia 
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A ODONTOLOGIA 

 

Legislação 

 O exercício profissional do cirurgião-dentista foi regulamentado pela Lei nº 5.081 de 

24 de agosto de 1966. Entre outras coisas define que só pode exercer a profissão o cirurgião-

dentista devidamente habilitado por uma Instituição de Ensino Superior. Ela também define 

as condições e competências profissionais: praticar todos os atos pertinentes à Odontologia 

decorrentes da formação em cursos de graduação e de pós-graduação; prescrever 

medicamentos de uso da especialidade; atestar estados de saúde oral; proceder perícias 

legais; aplicar anestesias locais e tronculares; empregar métodos de analgesia e hipnose; 

manter em anexo à clínica odontológica laboratório de prótese, de radiologia odontológica e 

de análises clínicas e diagnósticas de âmbito odontológico. 

 Em 2002 a Resolução CNE/CNS nº 3, de 19 de fevereiro, instituiu as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais” dos cursos de graduação de Odontologia. Trata-se de uma série de 

normas que devem ser observadas por toda e qualquer Instituição de Ensino Superior no país. 

 O Ministério da Educação publicou em 2007 a Resolução CNE/CNS nº 2, de 18 de junho, 

onde dispõe sobre a carga horária e sobre a duração mínima dos cursos de graduação. Os 

cursos com carga horária mínima entre 3600 e 4000 horas devem ter no mínimo 5 anos de 

duração. E os cursos de odontologia devem ter no mínimo 4000 horas. A Universidade 

Ibirapuera oferece essa graduação com 4500 horas integralizadas em 5 anos. 

 

Dia do Cirurgião-dentista 

 Em 25 de outubro de 1884 foi assinado o decreto 9311 que criou os primeiros cursos 

de graduação em Odontologia no Brasil sediados no Rio de Janeiro e na Bahia. O Conselho 

Federal de Odontologia firmou esse dia como sendo a data oficial para a comemoração do Dia 

do Cirurgião-dentista Brasileiro. 

 

Símbolo da Odontologia 

 O símbolo da Odontologia é composto por um círculo de interior na cor branca e com 

contorno na cor grená. Este contém o Caduceu de Esculápio, também na cor grená, e uma 

serpente de cor amarela e estrias diagonais em preto. Ela enrola-se no caduceu (bastão) da 
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esquerda para direita. Todos os componentes do símbolo têm suas proporções relativas 

normatizadas em regulamentação do Conselho Federal de Odontologia. 

 Complementando a simbologia: a pedra que representa a profissão é a granada. 

 

Santa padroeira 

 Informalmente a profissão tem Santa Apolônia como sua protetora e padroeira. 

Indícios históricos rezam que por volta do ano de 250, durante perseguições aos cristãos no 

Egito, um corajoso grupo preferiu morrer a negar sua fé. Dentre eles uma donzela destacava-

se pela sua determinação, tornando-se uma referência. Foi torturada e teve seus dentes ou 

quebrados ou avulsionados. Depois foi colocada junto a uma pilha de madeira em chamas. Foi 

ameaçada de ser queimada viva se não renegasse sua fé. Num minuto de liberdade atirou-se 

nas chamas, sendo queimada até a morte. Seu nome era Apolônia. 

 

A UNIVERSIDADE 

 

 Em 3 de dezembro de 1969, fundou-se a Associação Princesa Isabel de Educação e 

Cultura no mesmo local onde ainda hoje funciona o Prédio I do Campus Iraí. Em 1971 nasce o 

primeiro curso da Instituição: o de Pedagogia. Em 1973 começam a ser oferecidos os cursos 

de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. A expansão e criação de novos cursos 

implicou na adequação administrativa e nasceram as Faculdades Integradas Princesa Isabel. 

 Em 1983, com pouco mais de uma década, porém já com mais de uma dezena de 

cursos, mudou-se o nome para Faculdades Integradas Ibirapuera. Vinte e três anos depois da 

sua fundação, em 14 de agosto de 1992, foi anunciado o reconhecimento da Universidade 

Ibirapuera. A maior responsabilidade educacional oriunda desse status fez com que, ainda 

naquele ano, fossem oferecidos os cursos Ciências Econômicas, Educação Física, Ciências da 

Computação e Direito. Em 1993 foi a vez do curso de Psicologia. Em 1995 vieram os cursos de 

Comunicação Social e Arquitetura. Odontologia, Turismo e Fisioterapia começaram em 1997. 

Em 2003 aconteceram as primeiras aulas de Enfermagem e Ciências Biomédicas. 
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O Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera 

 

 Foi criado pela Resolução CONSUN nº 005 de 27 de dezembro de 1996 e começou suas 

atividades em 1997. Inicialmente operando no Campus Iraí, mudou-se para o Campus Chácara 

Flora em Agosto de 1999. Nesse momento o curso ganha uma verdadeira diferenciação no 

que diz respeito às suas instalações. O treinamento dos alunos pode ser realizado com 

emprego de tecnologia de ponta e numa moderna visão do processo de ensino e de 

aprendizagem. Dentro desse contexto vale também salientar-se o notável incremento da 

qualidade dos padrões de atendimento à comunidade. 

Dentro do Projeto Institucional da Universidade Ibirapuera o curso de Odontologia 

encontra-se inserido no Núcleo de Sáude e Bem Estar ao lado de outros cursos: Biomedicina, 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia. O Núcleo tem como objetivo geral 

formar profissionais capacitados no diagnóstico e na terapêutica dos processos de desvio da 

saúde do indivíduo. Isso tanto no âmbito biológico como no seu aspecto psicossocial. Espera-

se do egresso um com uma atenção integral em saúde, visão de trabalho multidisciplinar e 

com alto senso de cidadania. A inserção de disciplinas de formação político-social faz parte de 

um conjunto de ações para formar profissionais generalistas que sejam cidadãos conscientes 

e proativos, adaptados também às evoluções tecnológicas. 

 

PERFIL DO CURSO 

 

O curso de Odontologia tem uma concentração curricular que prioriza o conhecimento 

e a prevenção das doenças orofaciais na população como fundamento básico. O curso, além 

da parte preventiva, também enfoca a parte curativa, preocupando-se com a manutenção e 

reabilitação da função, sem se esquecer da estética. Para tanto, dá um enfoque maior às 

disciplinas clínicas, que são ministradas de forma integralizada e multidisciplinar, como as 

Clínicas Integradas, Urgências, Triagens e a Clínica Infantil, em que o aluno une e vivencia a 

teoria aplicada à prática, de maneira semelhante à que vai enfrentar na vida profissional. 

São ainda enfoques do curso o tratamento e a reabilitação de pacientes através da 

Cirurgia e das disciplinas da área de Prótese. Além disso, introduz o aluno em uma tecnologia 

de ponta, por meio do convívio com a Pós-Graduação, por estimular a avaliação de materiais 
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e técnicas utilizados em Odontologia, e principalmente iniciar atividades de pesquisa com a 

colaboração dos alunos, sob orientação de professores previamente treinados e calibrados. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera deverá possuir uma 

visão generalista, com sólida formação técnico-científica, humanista, crítica, reflexiva e ética. 

Deverá ter competências, habilidades e comportamentos contemporâneos que permitam 

decidir e atuar com segurança e propriedade nas políticas públicas de saúde, e em todos os 

níveis de atenção à saúde. Deverá ser um profissional capaz de interagir com a sociedade, com 

liderança e sensibilidade social, pautado em princípios éticos, legais e compreendendo a 

realidade social, cultural e econômica de seu entorno, atuando para o benefício da sociedade 

e planejando estrategicamente para contínuas mudanças. 

Sem dúvida, algumas habilidades só podem ser desenvolvidas em oportunidades 

práticas concretas desenvolvidas durante sua formação. Assim a interação ativa com a 

população e com profissionais da área da saúde, deve ocorrer desde o início da formação, 

trabalhando com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes que deverão 

ocorrer durante toda sua vida profissional. 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera pretende a formação dos seus 

egressos em caráter tridimensional – envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes, 

permitindo-o: 

• Prestar assistência odontológica à criança, ao adulto, ao idoso e aos portadores 

de necessidades especiais, nas áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento 

das patologias de âmbito Bucomaxilofacial, no contexto da clínica geral, 

inserida na filosofia de promoção de saúde; 

• Propor e executar planos de tratamento, interpretando com flexibilidade o 

conjunto de atitudes terapêuticas, encaminhando o paciente, quando 
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necessário, à orientação de especialistas; e, mantendo reconhecido padrão de 

conduta e ética profissional e responsabilidade médico-legal; 

• Trabalhar individualmente ou em equipes multiprofissionais, como autônomo 

ou prestador de serviço, sendo capaz de delegar funções, comunicar-se com os 

pacientes, com os auxiliares e com a comunidade, respeitando a 

individualidade e mantendo um relacionamento interpessoal adequado, 

reconhecendo suas limitações e flexível às mudanças circunstanciais; 

• Manter sempre, a percepção da necessidade da educação continuada e da 

investigação científica, com espírito crítico e aberto a novas informações, 

acompanhando e incorporando inovações tecnológicas no exercício da 

Odontologia; 

• Planejar, administrar, programar e realizar ações em saúde bucal coletiva de 

acordo com a realidade da comunidade, mantendo uma prática profissional 

ética e socialmente comprometida.  
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DISCIPLINAS DA GRADE CURRICULAR 

 

A matriz curricular do curso abrange as seguintes disciplinas (em ordem alfabética), 

totalizando 4848 horas/aula e integralizadas em 10 semestres: 

Anatomia Cabeça e Pescoço ESU: Odontopediatria e Clínica Infantil I 

Anatomia Dental ESU: Odontopediatria e Clínica Infantil II 

Anatomia Humana ESU: Promoção de Saúde Bucal 

Atividades Complementares Farmacologia e Terapêutica em Odontologia 

Bioestatística Fisiologia Humana 

Bioética Histologia e Embriologia Oral 

Biologia Celular, Histologia e Embriologia Legislação e Saúde do Trabalhador 

Biomateriais em Odontologia Leitura e Produção de Texto 

Bioquímica e Biofísica Materiais Odontológicos 

Biossegurança Metodologia Científica da Pesquisa 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial Microbiologia e Imunologia Aplicada 

Cirurgia Oral e Anestesiologia Odontologia Legal e Forense 

Clínica de Procedimentos Cirúrgicos I Odontologia Preventiva 

Clínica de Procedimentos Cirúrgicos II Ortodontia Preventiva 

Dentística Operatória  Patologia 

Dentística Restauradora Patologia Oral e Maxilofacial 

Documentação Odontológica e Deontologia Periodontia I 

Educação das Relações Étnico-Raciais Periodontia II 

Empreendedorismo Princípios de Implantodontia 

Endodontia Propedêutica Clínica Odontológica 

Endodontia Clínica Próteses Odontológicas I 

Ergonomia e Qualidade de Vida Próteses Odontológicas II 

Estomatologia Clínica Psicologia em Saúde 

Estudos Antropológicos e Sociológicos 
Qualidade de vida, meio ambiente e economia 
sustentável 

ESU: Clínica de Atenção Básica I Radiologia Odontológica I 

ESU: Clínica de Atenção Básica II Radiologia Odontológica II 

ESU: Clínica de Atenção Básica III Reabilitação Bucal I 

ESU: Estágio Supervisionado I Reabilitação Bucal II 

ESU: Estágio Supervisionado II Saúde Ambiental 

ESU: Estágio Supervisionado III Tópicos Especiais em Odontologia 

ESU: Estágio Supervisionado IV Trabalho de Curso: Orientação 

ESU: Estágio Supervisionado 
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CORPO DOCENTE 

 

O curso orgulha-se do seu quadro de professores, seja pela sua qualidade técnico-

científica, seja pela sua ilibada postura e integridade.  

Praticamente em sua totalidade formado por mestres e doutores. 

 

INFRA-ESTRUTURA ESPECÍFICA 

O Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera conta com diversas clínicas e 

laboratórios específicos do curso. Entre essas instalações estão a Clínica Odontológica, Clínica 

de Radiologia, Central de Esterilização e Laboratórios Multidisciplinares Odontológicos 1 e 2. 

 

Distribuição Física Da Clínica Odontológica 

 

• 88 Unidades de atendimento cada uma equipadas com Cadeira Odontológica, 

Negatoscópio para Rx periapical, bomba de vácuo, sugador de saliva, sugador de 

sangue, cuspideira, terminal com encaixe do tipo Borden para baixa rotação, terminal 

com encaixe do tipo Borden para alta rotação, seringa tríplices, refletor, Caixa para 

descarte de perfuro-cortantes, duas pias e módulo de armários com 4 portas. 

• 01 sala de professores com 02 WC sendo um masculino e um feminino. 

• 01 Laboratório de prótese. 

• 03 Boxes de Rx Odontológico intrabucal. 

 

Distribuição Física Da Clínica De Radiologia 

 

• 04 Boxes de Rx Odontológico intrabucal. 

• 01 sala para radiografia Extra oral  equipada com 01 aparelho de Rx Extra oral, para 

realização de radiografias panorâmicas e telerradiografias. 

• 01 Câmara escura equipada com 2 tanques para processamento radiográfico, 01 

processadora radiográfica automática e 01 estufa para secagem dos exames 

radiográficos. 
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• 01 Sala de interpretação de imagens equipada com 16 negatoscópios. 

 

Distribuição Física Da Central De Esterilização 

 

• Composto por 03 ambientes: recepção de materiais, sala de esterilização e estoque de 

material esterilizado. Atende a todas as disciplinas Clínicas em que necessitem de 

esterilização de materiais, além de atender a Clínica de Urgência e o laboratório de 

Histologia. 

• A sala de esterilização é equipada com 01 autoclave marca Leboc - 60 Litros, 01 

autoclave Hi speed Baumer - 300 Litros e 01 autoclave Alt – 21 litros.  

 

Distribuição Física dos Laboratórios Multidisciplinares 1 

 

• Composto por 05 Bancadas em formato de espinha de peixe com 14 lugares em cada, 

equipados com 70 Conjuntos de saída do alta rotação, do micro motor, saída do 

sugador e seringa tríplice. 

• 70 Simuladores Odontológicos com cabeças, máscara facial e articulador recambiável 

e haste de fixação para manequim e coletor de água. 

 

Distribuição Física dos Laboratórios Multidisciplinares 2 

 

• Composto por 06 Bancadas em formato de espinha de peixe com 14 lugares em cada, 

equipados com 84 Conjuntos de saída do alta rotação, do micro motor, saída do 

sugador e seringa tríplice. 

• 84 Simuladores Odontológicos com cabeças, máscara facial e articulador recambiável 

e haste de fixação para manequim e coletor de água. 

 

 



 

Manual do Aluno do Curso de Odontologia 
 

 

 « 14 » 

 

Distribuição Física dos Anexos Laboratórios Multidisciplinares 

 

• Laboratório de prótese em anexo equipado com centrífugas, maçarico, 

espectrofotômetro, fornos para cerâmica, recortadores de gesso, entre outros 

equipamentos. 

• Almoxarifado em anexo, onde ficam armazenados os materiais e equipamentos 

utilizados. 

• 03 boxes com aparelhos de Rx de parede com 03 Simuladores dentais com cabeças 

com máscara facial e articulador recambiável e haste de fixação para manequim. 

 

APOIO ACADÊMICO 

 

Secretaria Geral 

Responde por todos os registros da vida acadêmica do aluno, tais como: notas, provas, 

frequência, prontuários, arquivo da documentação acadêmica, diplomas etc. 

Localiza-se no Bloco A do 4º andar do Campus Chácara Flora (Av. Interlagos, 1329). 

Atende pelo de 2ª a 6ª feira, das 8:30 h às 21:30 h e, aos sábados, das 8:30 h às 14:00 h. 

 

Central de Atendimento ao Aluno 

A Central de Atendimento visa auxiliar os serviços de Secretaria, Tesouraria e 

Administrativo. Responde pelo protocolo e recebimento de todos e quaisquer pedidos 

formulados pelo aluno. Localiza-se no 1º andar do Bloco B do prédio do Campus Chácara Flora. 

Atende pelo telefone 5694-7900 e tem seus horários de 2ª a 6ª feira, das 8:30 h às 21:30 h e, 

aos sábados, das 8:30 h às 16:30 h. 

 

Tesouraria 

A tesouraria atende ao aluno no que diz respeito às questões financeiras. Nesse setor, 

o discente pode verificar e regularizar sua situação financeira.  
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Localiza-se no 1º andar do Bloco B do prédio do Campus Chácara Flora. Atende pelo 

telefone 5694-7900 e tem seus horários de 2ª a 6ª feira, das 8:00 h às 22:00 h e, aos sábados, 

das 8:00 h às 17:00 h. 

 

Laboratórios de Informática 

Seus computadores estarão disponíveis, prioritariamente, aos alunos que estiverem 

em aula. Caso contrário o acesso às salas estará liberado para pesquisas na Internet e 

elaboração de trabalhos que exijam digitação.  

 

BIBLIOTECA 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Ibirapuera tem como objetivo 

principal promover a leitura, o acesso à informação e oferecer apoio didático, científico e 

pedagógico, atendendo a comunidade acadêmica (docentes, discentes e funcionários) e à 

comunidade externa. Também disponibiliza pesquisas na Internet.  

 O acervo de saúde está centralizado na Biblioteca do Campus Chácara Flora, localizado 

no 1º andar do Bloco B. Atende pelo telefone (11) 5694-7907. Funciona de 2ª a 6ª feira, das 

8h às 22h e aos sábados, das 8h às 14h. O acesso é livre a todos os nossos alunos. 

O acervo constitui-se de obras de referência, livros, revistas, jornais, folhetos, 

monografias e meios multimídia (DVD’s, CD-ROM’s, etc). 

A universidade conta com Biblioteca Virtual, que pode ser acessada via Portal 

Universitário do Aluno, com grande diversidade de livros da área da Saúde e Odontológica. 

 Outras informações podem ser obtidas no link “Biblioteca” na página principal da 

Universidade Ibirapuera. 
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Gerais 

 

O ingresso do aluno implica em compromisso formal de respeito aos princípios éticos 

que regem a Universidade. Compromete-se com a dignidade acadêmica e com as boas normas 

do convívio social, sempre zelando pelo mais alto grau de moral e da manutenção dos bons 

costumes. Deve respeito incondicional aos professores, aos funcionários e aos demais colegas 

da Universidade, usando da cordialidade e da boa educação. Também deve zelar pelo 

patrimônio da instituição e pelo cumprimento destas normas. 

Membros do corpo docente que não se enquadrem nesse comportamento estarão 

sujeitos às penalidades disciplinares previstas no regimento Interno da instituição. 

Ainda devem-se relevar os seguintes pontos: 

• As aulas começarão no horário previsto e a chamada será realizada no início da 

aula e em outro momento que o professor responsável julgar necessário; 

• Não será permitida a entrada nos laboratórios e ambulatórios, como também não 

é recomendado que o aluno assista às aulas teóricas, com vestimenta inadequada, 

tais como bermudas, chinelos ou camiseta regata. Caso isso ocorra, o professor 

poderá solicitar que o mesmo deixe o recinto; 

• O aluno não deve permanecer de avental ou jaleco fora do laboratório ou 

ambulatório, inclusive nos corredores, salas de aulas, e, principalmente, em locais 

de refeição; 

• O curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera conta com um protocolo da 

Biossegurança, para ser usado caso haja algum tipo de acidente com material 

biológico, com os alunos e pacientes. A ficha de “Registro do Acidente Ocupacional 

na Clínica Odontológica” ficará em poder da recepção da clínica. Mediante a um 

acidente, o aluno precisa preencher duas vias, sendo que uma via deve ficar para 

arquivo na recepção da clínica e outra entregue ao aluno, que deverá levar ao 

Hospital Emílio Ribas, onde será feito a classificação de risco e darão a medicação. 
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Através da ficha, o Hospital entrará em contato com o paciente, porém o paciente 

tem que ser avisado que será procurado. 

• A instituição disponibiliza por meio de aluguel por um valor simbólico semestral, 

aos graduandos do curso de odontologia, armários que são de inteira 

responsabilidade do aluno. A Universidade Ibirapuera e seus funcionários se 

isentam de qualquer responsabilidade no caso de roubo, furto, incêndio ou 

quaisquer avarias ocorridas aos pertences do aluno, no período em que o mesmo 

estiver utilizando esse espaço. A Universidade Ibirapuera e seus funcionários 

também se isentam da responsabilidade de qualquer que seja o conteúdo colocado 

dentro dos armários, sendo o aluno, e somente ele, o responsável por estes. 

 

O conjunto de normas que seguem nos manuais da Clínica Odontológica, Normas 

gerais dos Laboratórios de Odontologia e no manual de Biossegurança, visam à padronização 

e a segurança dos alunos, funcionário e usuários dentro dos ambientes de laboratórios ou dos 

ambulatórios e clínicas da instituição. 

 

Biossegurança 

 

 O fundamento básico da biossegurança é assegurar o avanço dos processos 

tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e o meio ambiente. O trabalho clínico e 

laboratorial executado de forma adequada e bem planejada previne a exposição indevida a 

agentes considerados de risco à saúde e, sem dúvida, evita acidentes. A esse procedimento 

denominamos “Boas Práticas Laboratoriais” e “Boas Práticas Clínicas”. As práticas de 

biossegurança baseiam-se na necessidade de proteção ao operador, seus auxiliares e a 

comunidade local contra riscos que possam prejudicar a saúde, assim como proteger o local 

de trabalho, os instrumentos de manipulação e o meio ambiente. A manipulação com 

biossegurança, de organismos considerados contaminantes, é regida por leis federais, 

estaduais e municipais. Os princípios de Biossegurança a serem seguidos deverão seguir o 

Manual de Biossegurança do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera. 
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ESTÁGIO CURRICULAR 

 

 O estágio curricular do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera possui 

regulamento próprio e se configura em uma atividade integrante do projeto pedagógico do 

curso, composta pelas disciplinas de Estágio Supervisionado (ESU). 

 Compete ao aluno matriculado nessas disciplinas: 

• Manter sigilo profissional quanto à situação em que se envolver para a realização 

do estágio; 

• Comunicar ao supervisor do estágio e ao seu orientador todo acontecimento 

importante relacionado ao andamento do estágio; 

• Reunir-se e entrevistar-se com o professor-orientador, no horário pré-estabelecido 

tendo como objetivo a atualização e análise, quanto ao andamento do estágio bem 

como avaliação deste; 

• Comparecer regularmente ao local do estágio e participar das atividades 

programadas. A frequência é obrigatória e a jornada diária de trabalho em regime 

de estágio deve ser computada para efeito de apuração do total da carga horária; 

• Comunicar ao professor responsável, qualquer ocorrência relevante que o impeça 

justificadamente, de comparecer ao estágio; 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 As “Atividades Complementares” são componentes curriculares de natureza 

acadêmico-científico-cultural e visam aprimorar a formação acadêmica, por meio de temas, 

abordagens e vivências diferenciadas, mantendo coerência com os conteúdos previstos no 

projeto pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de “Atividades Complementares” enriquece o processo ensino-

aprendizagem, privilegiando: a complementação da formação social e profissional; a 

disseminação de conhecimentos e a prestação de serviços. Promove a assistência acadêmica, 

a iniciação científica e tecnológica e a realização de atividades culturais e sociais. 
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 O aluno deverá iniciar o desenvolvimento de “Atividades Complementares” desde no 

1º período do curso, integrando teoria e prática em sua formação acadêmica; A carga horária 

relativa ao desenvolvimento de “Atividades Complementares” está distribuída ao longo do 

percurso de formação, evitando acúmulo de atividades no final do curso;  

 O sistema de registro e controle acadêmico centralizará todas as informações relativas 

ao cumprimento das “Atividades Complementares” (via Portal Universitário do Aluno). 

 Para validar as atividades desenvolvidas, o aluno deverá inseri-las via Portal 

Universitário do Aluno. Também deverá preencher o formulário adequado e depositá-lo 

acompanhado dos comprovantes exigidos e organizados com identificação acadêmica 

completa (Nome, RA e Curso). Essa entrega deverá ser realizada na recepção da clínica 

Odontológica para validação pelos professores responsáveis pela análise das Atividades 

Complementares. 

 A simples entrega dos comprovantes das atividades desenvolvidas não é garantia de 

validação. Estas estarão sujeitas ao cumprimento das exigências e critérios estabelecidos no 

Regulamento Institucional e serão avaliadas pelos professores responsáveis. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

 Para conclusão do Curso de Graduação em Odontologia, o aluno deverá elaborar um 

trabalho sob orientação docente, de acordo com exigências das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Odontologia conforme o Parecer CNE/CES nº 1300/01 

de 06 de novembro de 2001. 

 

COMITÊ EM ÉTICA E PESQUISA 

 

Todas e quaisquer pesquisas que envolvam experimentação com seres humanos ou 

com animais, e em qualquer nível, devem obedecer a determinadas normas e serem 

submetidas a avaliação e a aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa que tenha amparo 

oficial. 

Esses Comitês são colegiados interdisciplinares e independentes, com caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos da 



 

Manual do Aluno do Curso de Odontologia 
 

 

 « 20 » 

 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos. 

 

MONITORIAS E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O Programa de Monitoria da Universidade Ibirapuera visa promover a qualidade e a 

produtividade dos alunos ao mesmo tempo que desenvolve habilidades e competências para 

o ingresso na docência e da atividade profissional específica. Consiste em ações conjuntas de 

apoio aos professores, tanto no âmbito didático como de pesquisa científica. Pode desenrolar-

se tanto junto à Graduação como junto à cursos de Extensão. 

Ao término de sua atividade, e desde que tenha sido devidamente avaliado e 

considerado apto pelo professor responsável pelo seu acompanhamento, o Monitor terá 

direito ao Certificado de Monitoria na Disciplina que atuou. 

Essa carga horária pode ser utilizada na composição das Atividades Complementares 

do curso. 

 

 


