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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

O Curso de Odontologia da Estácio JF tem como missão a formação de profissionais 

éticos, diferenciados e com formação técnico-científica voltada para a promoção da saúde bucal 

no âmbito individual e coletivo; capazes de atuar num sistema de atenção integral à saúde; 

conhecedores da realidade socioeconômica e cultural da comunidade onde estarão inseridos; 

dotados de capacidade analítica e crítica; cientes da necessidade da aprendizagem permanente.  

 

http://www.jf.estacio.br/
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Serão profissionais capazes de oferecer assistência odontológica à comunidade através 

de um atendimento humanizado, baseado em condutas clínicas respaldadas pela literatura 

científica, respeitando as necessidades e as expectativas da comunidade, tanto ao nível 

individual, quanto coletivo. 

 
 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

Alinhados à missão do curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

Proporcionar aos alunos uma formação sólida, humanística e ética com conhecimentos 

teórico-práticos, sob o paradigma da promoção da saúde, tendo em vista a melhoria do quadro 

sanitário das doenças bucais, por meio de ações de educação, prevenção, diagnóstico e controle 

das doenças bucais mais prevalentes. Além de possibilitar ao egresso a atuação no âmbito 

individual e coletivo, capaz de adequar seus conhecimentos acadêmicos às necessidades de 

saúde bucal da população, levando em conta a realidade do local onde irá exercer sua atividade, 

seja no âmbito do Sistema Único de Saúde ou na iniciativa privada. 

 

 Objetivos Específicos 
 

O curso de Odontologia da Estácio JF tem como objetivos: 

 
 dotar o profissional de visão crítica, ciente da necessidade da aprendizagem permanente 

para manter-se atualizado com as constantes inovações científico-tecnológicas da 
profissão; 

 proporcionar ao aluno o conhecimento de novas práticas emergentes; 
 coletar, interpretar dados e analisar informações clínicas e epidemiológicas relevantes à 

saúde no âmbito da Odontologia; 
 diagnosticar afecções bucomaxilofaciais, problemas e agravos em saúde bucal; 
 elaborar e executar planos de tratamento, garantindo a integralidade da assistência;  
 atuar na promoção, prevenção, manutenção, recuperação e vigilância da saúde, em 

todos seus níveis de complexidade; 
 compreender as doenças mais prevalentes da cavidade bucal, incluindo etiologia, 

patogenia, diagnóstico, tratamento e sequelas; 
 planejar e administrar serviços de saúde. 
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 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O perfil do egresso do Curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio JUIZ DE 

FORA– Estácio JF pode ser descrito como o de um cirurgião-dentista generalista, crítico, reflexivo, 

humanista e ético, com formação embasada em conhecimentos técnico-científicos e orientada 

pelo paradigma da promoção da saúde; sendo capaz de atuar em todos os níveis de atenção à 

saúde bucal com ênfase na clínica ampliada, no intuito de propor soluções para os problemas 

mais frequentes de saúde bucal do indivíduo e da comunidade, seja no âmbito da iniciativa 

privada ou no Sistema Único de Saúde; capaz de pensar e trabalhar em equipe (multidisciplinar 

ou multiprofissional); comunicativo e dotado de visão crítica e ciente da importância da educação 

continuada. Este profissional com formação integral deverá ter consciência e capacidade técnica 

que lhe permita atuar sobre as necessidades de saúde bucal da comunidade, atendendo o 

indivíduo como uma unidade bio-psico-social, praticando a ciência odontológica de forma a 

priorizar sempre a transformação da realidade em benefício da sociedade. 

 
Este profissional assim formado jamais considerará sua educação como um produto 

acabado, estará em contínua busca de novas soluções, e aquisição de novos conhecimentos que 

venham ampliar e enriquecer sua prática diária com base nas constantes transformações sócio-

histórico-culturais do grupo social que estiver inserido. Capacitado à leitura e interpretação de 

perfis epidemiológicos será capaz de adaptar sua prática de forma a atender as necessidades 

individuais e coletivas, durante sua atuação. Ou seja, todas as competências e habilidades gerais 

e específicas nas Diretrizes Curriculares Nacionais serão fundamentais para a formação deste 

profissional e efetivação de um sistema de saúde universal, com equidade e atenção integral em 

nosso país. Portanto, além de formar profissionais para atuação tanto na clínica privada quanto 

nos serviços públicos, o Centro Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF almeja formar 

profissionais, que tenham um conhecimento científico sólido, que se apresentem como sujeitos 

inovadores, criativos e cidadãos plenos de sua responsabilidade social. 

 

 

Competências e Habilidades Gerais e Específicas 
 

Para alcançar os objetivos descritos anteriormente e com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Odontologia (Resolução CNE/CES 3/2002) e pela Portaria 

Inep nº 298 de 8 de junho de 2016, foram estabelecidas competências e habilidades construídas 

pelo graduando, o que culminará no desenvolvimento do perfil do egresso pretendido, sempre 

considerando o contexto social heterogêneo da região onde está localizado o Curso. 

 

O Perfil Generalista: dotado de sólida formação técnico-científica e ativo na construção 

permanente de seu conhecimento e das inovações tecnológicas, estará apto à seguintes: 

 



 
 
 

PREFIL I COMPETÊNCIAS DISCIPLINAS CONCEITOS CHAVES / SABERES 

Generalista, dotado de sólida 

formação técnico-científica e 

ativo na construção 

permanente de seu 

conhecimento e das inovações 

tecnológicas; 

I. coletar, interpretar dados 

e analisar informações 

clínicas e epidemiológicas 

relevantes à saúde no 

âmbito da Odontologia; 

MICROBIOLOGIA ORAL 

Microbiologia oral (da doença cárie, doença periodontal, 

halitose, infecções pulpares e perirradiculares) / Associação 

entre doença infecciosa bucal e doença sistêmica 

ESTOMATOLOGIA Conceitos de Semiologia. Ficha clínica. Biossegurança. 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA 
Cronologia de erupção, nomenclatura dentaria, anatomia 

externa, relações interdentais. 

DENTÍSTICA 

Instrumentais operatórios para Dentística. Princípios dos 

preparos cavitários. Restaurações diretas dos preparos 

cavitários. 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA História e Inovações tecnológicas / Anatomia Radiográfica. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Diagnóstico das principais doenças e condições bucais / 

Fundamentos da cariologia 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo dentário; 

Emergências em Endodontia; Acidentes e complicações em 

Endodontia; Reabsorção dentária 

PERIODONTIA 

Anatomia periodontal microscópica e macroscópica. Etiologia e 

patogênese das doenças periodontais. Classificação e 

diagnóstico das doenças periodontais. 

ESTOMATOLOGIA II 
Realizar anamnese, exame físico e estabelecer 

diagnóstico diferencial em Estomatologia 
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SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Examinar as diretrizes e os princípios que regem a organização 

do SUS, e os objetivos fundamentais da Estratégia de Saúde da 

Família para reestruturação do modelo de atenção à saúde; 

conhecer os objetivos das Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal e a inserção da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia 

de Saúde da Família, seu funcionamento, limites e atribuições. 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA Avaliação pré-operatória; controle pós-operatório 

II. diagnosticar afecções 

bucomaxilofaciais, 

problemas e agravos em 

saúde bucal; 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Compreender os fundamentos da anatomia orofacial 

(embriogênese de cabeça e pescoço, incluindo formação da face, 

palatogênese e odontogênese; principais ossos, músculos, 

inervação e vascularização de cabeça e pescoço) e principais 

agravos da saúde bucal relacionadas a malformações congênitas 

e alguns traumas de maior incidência. 

DENTÍSTICA 
Diagnóstico da doença cárie. Reequilíbrio do meio bucal. 

Proteção do complexo dentino-pulpar. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II Fundamentos das ações básicas de saúde / Prática clínica 

ESTOMATOLOGIA 

Ficha Clínica. Propedêutica e diagnóstico das principais 

alterações sistêmicas. Lesões elementares primárias e 

secundárias. 

 

 

PERIODONTIA 

 

 

Etiologia e patogênese das doenças periodontais. Classificação e 

diagnóstico das doenças periodontais. Fatores de risco para 

periodontite. 
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
Normas de Interpretação radiográfica / Imagem Radiográficas 

das Patologias Dento-Maxilo-Faciais mais comuns. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV. 

Indentificar os principais agravos em saúde bucal e aplicar os 

conhecimentos clínicos prévios (epidemiologia e etiopatogenia) 

no âmbito da Saúde da Família (Atenção Básica) 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo dentário; Acesso 

de unirradiculares e multirradiculares, Anestesia em Endodontia, 

Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação de canais, 

Medicação intracanal, Obturação de canais, Emergências em 

Endodontia, Cirurgia perirradicular 

ESTOMATOLOGIA II 

Diagnosticar e, quando indicado, tratar as principais doenças da 

cavidade oral, incluindo câncer oral, lesões brancas e vermelhas, 

doenças vesículo-bolhosas e ulcerativas, lesões pigmentadas, 

lesões exofíticas, infecções, lesões intra-ósseas, doenças das 

glândulas salivares e as manifestações bucais de doenças 

sistêmicas 

ORTODONTIA Crescimento e Oclusao Normal; Etiologia; Cefalometria 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I 
Diagnóstico e plano de tratamento do paciente infantil. Biologia 

dos dentes deciduos. Ortodontia preventiva e interceptativa. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II 

Aspectos psicológicos do atendimento materno-infantil. Exame 

clínico: diagnóstico e plano de tratamento. Educação para 

promoção de saúde materno-infantil. 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
Princípios e técnicas de exodontia de dentes erupcionados 

Condutas diante de dentes inclusos. 

IMPLANTODONTIA 
Oclusão para osseointegração Manipulação de tecidos moles 

Diagnóstico e planejamento em implante. 
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III. elaborar e executar 

planos de tratamento, 

garantindo a integralidade 

da assistência; 

MATERIAIS DENTÁRIOS Propriedades físicas dos materiais dentários 

DENTÍSTICA  

ESTOMATOLOGIA Ficha clínica. Exame físico. Exames complementares. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Protocolo clínico de promoção de saúde / Elaboração de plano 

terapêutico / Prática clínica / Fórum clínico 

PERIODONTIA 
Anestesiologia.Terapêutica periodontal. Lesões endo - 

periodontais. Medicina periodontal. Cirurgia periodontal. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III E IV. 

Deverá ser capaz de aplicar tecnologias leves e/ou apropriadas 
para o controle da atividade das principais doenças bucais 
dentro dos limites da atuação na atenção primária em saúde, no 
âmbito da saúde da família, de forma a garantir a integralidade 
da atenção à saúde. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I 

Diagnóstico e plano de tratamento / Diferenças anatômicas das 

técnicas de anestesia local no paciente infantil / Tratamento da 

cárie nos seus diferentes níveis (invasivo e não invasivo) / Terapia 

pulpar de dentes decíduos /Comportamento Infantil / Biologia 

dos dentes decíduos / Ortodontia preventiva e interceptativa / 

Conduta nos Traumatismos dos dentes decíduos. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II 
Técnicas de tratamento odontológico para criança pré-escolar. 

Alterações estomatológicas na primeira infância. 
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PERFIL II COMPETÊNCIAS DISCIPLINAS CONCEITOS / SABERES 

Humanístico e ético, 

consciente e participativo 

frente às políticas sociais, 

culturais, econômicas e 

ambientais promotor da saúde 

integral do paciente, atento às 

necessidades individuais e 

coletivas e transformador da 

realidade em benefício da 

sociedade; 

I. coletar, interpretar dados 

e analisar informações 

clínicas e epidemiológicas 

relevantes à saúde no 

âmbito da Odontologia; 

MICROBIOLOGIA ORAL Importância da microbiologia no contexto médico-odontológico 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA Cronologia, nomenclatura dentaria. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Marcos conceituais da odontologia de promoção de saúde / 

Educação e saúde 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
Aparelhos de raios x / Sensores / Técnicas Radiográficas / 

Radiobiologia e Proteção / Erros e Artefatos. 

ESTOMATOLOGIA 
Conceitos fundamentais de semiologia. Anamnese e Exame 

físico. Prática clínica. Biossegurança. 

DENTÍSTICA Promoção de saúde Cariologia Recontorno e repolimento. 

PERIODONTIA Medicina periodontal. 

ESTOMATOLOGIA II 

Realizar anamnese, exame físico e estabelecer 

diagnóstico diferencial em Estomatologia, adequando 

os conceitos à realidade da nossa população 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Conhecer o conceito de família adotado pela ESF e seus 

determinantes sócio-econômicos e culturais, bem como a 

organização da estrutura familiar através de instrumentos 

específicos (genograma/ecomapa) a fim de identificar possíveis 

conflitos ou situações existentes que podem impactar direta ou 

indiretamente na saúde do usuário. Levantamento das 

condições clínicas e sociais dos usuários assistidos na ESF, a fim 

de fazer um diagnóstico situacional para planejamento das 

ações. 
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ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo dentário; 

Emergências em Endodontia; Acidentes e complicações em 

Endodontia; Reabsorção dentária 

PRÓTESE DENTÁRIA FIXA Diagnóstico e plano de tratamento em Prótese Fixa. 

PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL 

Avaliação das arcadas edêntulas. Diagnóstico e plano de 

tratamento em Prótese Total Removível. Prótese Parcial 

Removível: classificação, princípios biomecânicos e 

planejamento. 

PRÓTESE DENTÁRIA CLÍNICA 
Estudo dos casos clínicos. Planejamento e execução dos casos 

(atendimento dos pacientes na Clínica de Prótese) 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA Princípios de assepsia 

IV. atuar na promoção, 

prevenção, manutenção, 

recuperação e vigilância da 

saúde, em todos seus níveis 

de complexidade; 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ODONTOLOGIA 

Organização do trabalho em Odontologia. Diferentes tipos de 

pessoal auxiliar utilizados na Odontologia. Divisão racional do 

espaço físico do consultório e os sistemas, posições e posturas 

de trabalho. Equipamentos odontológicos e a biossegurança. 

Doenças ocupacionais do cirurgião-dentista. 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Conhecimento da morfologia de cabeça e pescoço (aspectos 

anatômico-funcionais e, embriológicos e histológicos) para 

compreensão das alterações bucais e faciais que necessitarão 

de intervenção (educativa e preventiva) pelo dentista; 

Realização de atividades em grupo com desenvolvimento de 

trabalhos com participação ativa de todos os acadêmicos 

integrantes. 

ESTOMATOLOGIA Ficha clínica. Exame físico. Prática clínica. Biossegurança. 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA 
Anatomia externa, dentição permanente e relações 

interdentais. 
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ESTRATÉGIAS ATIVAS I 

Estudo do Processo da Comunicação; Importância da 

comunicação para a prática; Tipos de Comunicação. 

Comunicação verbal: o processo de falar e ouvir; Comunicação 

não-verbal: tacêsica, proxêmica e cinésica; Elementos da 

comunicação e barreiras; Relacionamento intra e interpessoal e 

sua importância para a vida individual, coletiva e profissional; 

Relacionamento intrapessoal: o autoconhecimento e a 

autoconscientização como recursos para o estabelecimento de 

relações interpessoais de qualidade; Relacionamento 

interpessoal: relacionamento sensível, humanizado e de 

qualidade com o cliente e os grupos humanos; A empatia e a 

percepção do outro como requisitos para o estabelecimento de 

relações significativas; O trabalho com os grupos de 

profissionais e equipes multiprofissionais. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Fundamentos das ações básicas de saúde / Controle da 

atividade cariosa e gengivite 

ESTOMATOLOGIA II 

Atuar na prevenção das principais doenças da 

cavidade oral, incluindo câncer oral, lesões brancas e 

vermelhas, doenças vesículo-bolhosas e ulcerativas, 

lesões pigmentadas, lesões exofíticas, infecções, 

lesões intra-ósseas, doenças das glândulas salivares e 

as manifestações bucais de doenças sistêmicas 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo dentário; Acesso 
de unirradiculares e multirradiculares, Anestesia em 
Endodontia, Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 
de canais, Medicação intracanal, Obturação de canais, 
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Emergências em Endodontia, Cirurgia perirradicular, 
Antibióticos em Endodontia. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Trabalhar o conceito de Integralidade do Cuidado considerando 

os Determinantes Sociais de Saúde (Conceito Ampliado de 

Saúde). Discutir e implementar em sua prática o conceito de 

Vigilância em Saúde no âmbito da Saúde da Família. Conhecer 

os atributos da APS (acessibilidade, longitudinalidade, 

abrangência e coordenação do cuidado, responsabilizando-se 

pelo usuário na AB e acompanhando a sua evolução em todos 

os níveis de cuidado. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I 
Comportamento infantil Educação em saúde / Ortodontia 

preventiva e interceptativa 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA II 
Tratamento das deformidades dentofaciais Tratamento das 

lesões císticas e tumorais dos maxilares. 

IMPLANTODONTIA 
Implantes unitários e pacientes parcialmente edêntulos. 

Pacientes totalmente edêntulos. 
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PREFIL III COMPETÊNCIAS DISCIPLINAS CONCEITOS / SABERES 

Apto à atuação em equipes 

multiprofissionais, 

interdisciplinares e 

transdisciplinares; proativo e 

empreendedor, com atitude 

de liderança, capaz de 

administrar serviços e equipes 

de saúde com equidade; 

III. elaborar e executar planos 

de tratamento, garantindo a 

integralidade da assistência; 

MATERIAIS DENTÁRIOS Materiais Protetores do Complexo Dentino-Pulpar, Cimento de 
Ionômero de Vidro, Amálgama Dentário. 

DENTÍSTICA 
Classificação de cavidades. Critérios de substituição de 

restaurações. 

ESTOMATOLOGIA I 

Conceitos de semiologia. Ficha clínica. Propedêutica das 

principais alterações sistêmicas. Exames complementares. 

Biossegurança. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Organização da atenção e da assistência odontológica no Brasil 

e no mundo 

ESTRATÉGIAS ATIVAS I 

Estudo do Processo da Comunicação; Importância da 

comunicação para a prática; Tipos de Comunicação. 

Comunicação verbal: o processo de falar e ouvir; Comunicação 

não-verbal: tacêsica, proxêmica e cinésica; Elementos da 

comunicação e barreiras; Relacionamento intra e interpessoal e 

sua importância para a vida individual, coletiva e profissional; 

Relacionamento intrapessoal: o autoconhecimento e a 

autoconscientização como recursos para o estabelecimento de 

relações interpessoais de qualidade; Relacionamento 

interpessoal: relacionamento sensível, humanizado e de 

qualidade com o cliente e os grupos humanos; A empatia e a 

percepção do outro como requisitos para o estabelecimento de 

relações significativas; O trabalho com os grupos de 

profissionais e equipes multiprofissionais. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

O aluno deverá ser capaz de compreender os objetivos da 

atuação em equipe multidisciplinar participando de atividades 

conjuntas e ações interdisciplinares oportunizado pelos 

diferentes saberes; Plano de ação elaborado considerando os 
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saberes oportunizados pela troca com diferentes técnicos e 

profissionais da ESF. Desenvolver competências para trabalhos 

em equipe interdiscplinar no âmbito da saúde da família. 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo dentário; Acesso 

de unirradiculares e multirradiculares, Anestesia em 

Endodontia, Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 

de canais, Medicação intracanal, Obturação de canais, 

Emergências em Endodontia, Cirurgia perirradicular 

ORTODONTIA Ortodontia interceptativa e corretiva; movimento dentário 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL 

Diagnóstico e plano de tratamento do paciente infantil / 

Procedimentos cirúrgicos rotineiros em Odontopediatria / 

Diferenças anatômicas das técnicas de anestesia local no 

paciente infantil / Tratamento da cárie nos seus diferentes 

níveis (invasivo-não invasivo) / Terapia Pulpar/ Comportamento 

infantil / Ortodontia preventiva e interceptativo 

IMPLANTODONTIA 
Implantes unitários e pacientes parcialmente edêntulos. 

Pacientes totalmente edêntulos. 

IV. atuar na promoção, 

prevenção, manutenção, 

recuperação e vigilância da 

saúde, em todos seus níveis 

de complexidade; 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ODONTOLOGIA 

Organização do trabalho em Odontologia. Diferentes tipos de 

pessoal auxiliar utilizados na Odontologia. Divisão racional do 

espaço físico do consultório e os sistemas, posições e posturas 

de trabalho. 

ANATOMIA DENTÁRIA E ESCULTURA 
Cronologia de erupção, nomenclatura dentária, anatomia 

externa de dentes permanentes, relações interdentais 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Aprender a organizar apresentação oral com fundamentos 

morfológicos e aplicação clínica sobre anatomia orofacial e 

alterações / malformações derivadas da formação embrionária 

de cabeça e pescoço e de odontogênese. 
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ESTOMATOLOGIA Prática clínica. Biossegurança. 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I e II 
Prática clínica / Elaboração de seminários, fóruns clínico e 

estudos dirigidos 

ENDODONTIA 

Patologia pulpar e perirradicular; Traumatismo dentário; Acesso 
de unirradiculares e multirradiculares, Anestesia em 
Endodontia, Isolamento Absoluto, Instrumentação e irrigação 
de canais, Medicação intracanal, Obturação de canais, 
Emergências em Endodontia, Cirurgia perirradicular, 
Antibióticos em Endodontia. 

ESTOMATOLOGIA II 

Atuar na prevenção das principais doenças da 

cavidade oral, incluindo câncer oral, lesões brancas e 

vermelhas, doenças vesículo-bolhosas e ulcerativas, 

lesões pigmentadas, lesões exofíticas, infecções, 

lesões intra-ósseas, doenças das glândulas salivares e 

as manifestações bucais de doenças sistêmicas 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III e IV 

Propor ações educativas e de interventivas (ações de prevenção 
de doenças e de promoção à saúde), considerando os grupos de 
famílias sob sua responsabilidade. Identificar e descrever 
famílias em situação de risco social e de propor conjuntamente 
com alunos e profissionais de outras áreas (equipe 
multidisciplinar) - dentro dos limites de sua competência - ações 
para minimizar os agravos à saúde das famílias. 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL 

Abordagem multiprofissional: pediatria, fonoaudiologia, 

psicologia e ortodontia / Educação em saúde/ Ortodontia 

preventiva e interceptativa 

 CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA II Infecções odontogênicas. Traumatologia bucomaxilofacial. 
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V. planejar e administrar 

serviços de saúde. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 

ODONTOLOGIA 

Organização do trabalho em Odontologia. Diferentes tipos de 

pessoal auxiliar utilizados na Odontologia. Divisão racional do 

espaço físico do consultório e os sistemas, posições e posturas 

de trabalho. Equipamentos odontológicos e a biossegurança. 

Doenças ocupacionais do cirurgião-dentista. 

 
As disciplinas de Clínica Odontológica I, II, III e IV, assim como as disciplinas de Estratégias Ativas II e III atuam em todos os perfis e competências necessários 

ao perfil do egresso do curso de odontologia do Centro Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF. 

 

 



 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007) 

 

 

1º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ÉTICA NA SAÚDE Obrigatória 36 0 0 0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA Obrigatória 36 0 0 0 

ANATOMIA SISTÊMICA Obrigatória 36 36 0 18 

ANATOMIA DENTARIA E ESCULTURA Obrigatória 18 36 0 18 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA Obrigatória 36 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA Obrigatória 72 0 0 18 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS DA SAÚDE Obrigatória 36 0 0 18 

TOTAL: 07 Disciplinas  270 72 0 72 

2º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

FISIOLOGIA HUMANA Obrigatória 72 0 0 18 

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Obrigatória 36 0 0 18 

LÍNGUA PORTUGUESA Obrigatória 36 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA Obrigatória 36 36 0 18 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Obrigatória 36 36 0 18 

MATERIAIS DENTÁRIOS Obrigatória 36 0 0 0 

ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO Obrigatória 18 36 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas  270 108 0 72 

3º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ESTOMATOLOGIA Obrigatória 36 72 0 18 

MICROBIOLOGIA ORAL Obrigatória 18 36 0 18 

PATOLOGIA Obrigatória 36 0 0 0 

FARMACOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 36 0 0 18 

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA Obrigatória 18 36 0 36 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE I Obrigatória 54 0 0 18 

TOTAL: 06 Disciplinas  198 144 0 108 

4º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE II Obrigatória 0 72 0 18 

PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE Obrigatória 36 0 0 0 

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA Obrigatória 36 0 0 18 

PERIODONTIA Obrigatória 18 72 0 18 

OCLUSÃO E DTM Obrigatória 18 36 0 0 

ESTRATÉGIAS ATIVAS I Obrigatória 36 0 0 0 

DENTÍSTICA Obrigatória 18 72 0 18 

TOTAL: 07 Disciplinas  162 252 0 72 

5º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

ENDODONTIA Obrigatória 36 72 0 18 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA I Obrigatória 36 72 0 18 
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ESTOMATOLOGIA II Obrigatória 18 54 0 18 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA I Obrigatória 0 108 0 0 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE III - ESF Obrigatória 0 72 0 18 

PRÓTESE DENTÁRIA FIXA Obrigatória 18 36 0 18 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO Optativa 36 0 0 0 

PRINCÍPIOS DE ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA Eletiva 36 0 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas  108 414 0 90 

 

6º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL Obrigatória 18 36 0 18 

ORTODONTIA Obrigatória 18 72 0 18 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE IV - ESF Obrigatória 0 72 0 18 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA II Obrigatória 0 144 0 0 

ESTRATÉGIAS ATIVAS II Obrigatória 36 0 0 0 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA II Obrigatória 18 36 0 36 

IMPLANTODONTIA Obrigatória 36 0 0 0 

MEDICINA ORAL Eletiva 36 0 0 0 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS Eletiva 36 0 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas  126 360 0 90 

7º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

PROJETO DE TCC EM SAÚDE Obrigatória 0 36 0 18 

PRÓTESE DENTÁRIA CLÍNICA Obrigatória 0 72 0 0 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA III Obrigatória 0 144 0 0 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL Obrigatória 18 144 0 18 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE V - HOSPITAL Obrigatória 0 72 0 18 

ODONTOLOGIA HOSPITALAR Eletiva 36 0 0 0 

HARMONIZAÇÃO FACIAL Eletiva 36 0 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas  18 468 0 54 

8º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P C V 

SAÚDE BUCAL E SOCIEDADE VI- UBS/ CEO Obrigatória 0 72 0 18 

TCC EM SAÚDE Obrigatória 0 36 0 18 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Obrigatória 36 0 0 0 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II Obrigatória 0 36 0 18 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA IV Obrigatória 0 216 0 0 

ESTRATÉGIAS ATIVAS III Obrigatória 36 0 0 0 

ODONTOLOGIA LEGAL Obrigatória 36 0 0 0 

ATENDIMENTO A PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

Eletiva 36 0 0 0 

ADMINISTRAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Eletiva 36 0 0 0 

TOTAL: 09 Disciplinas  108 360 0 54 

 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA RESUMIDA HORAS % 

CARGA HORÁRIA TOTAL OBRIGATÓRIA 4050 96,75 

CARGA HORÁRIA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1206 28,81 

CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS OPTATIVAS (NÃO OBRIGATÓRIA) 36 0,86 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA OBRIGATÓRIA (T) 1296 30,96 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA OBRIGATÓRIA (P) 2178 52,03 

CARGA HORÁRIA CAMPO (C) 0 0,00 

CARGA HORÁRIA VIRTUAL/ONLINE OBRIGATÓRIA (V)  648 15,48 
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CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS ELETIVAS 36 0,86 

CARGA HORÁRIA AAC 100 2,39 

TOTAL  4.186 horas 100% 

 

O Curso de Odontologia da Estácio JF apresenta suas disciplinas distribuídas em 8 

semestres e tem uma carga horária total de 4.186 horas-relógio (1 hora = 60 minutos), referentes 

a 52 disciplinas obrigatórias, 01(uma) disciplina optativa, 07(sete) disciplinas eletivas e atividades 

complementares. Das 4.050 horas de disciplinas obrigatórias, 1.260 horas (30%) são teóricas, 

2.178 horas (52%) são práticas e 612 horas (15%) são créditos online. Ao estágio supervisionado 

são dedicadas 1.206 horas (29%) horas, sendo 360 horas em atividades extramuros. 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O estágio não é entendido no curso apenas como uma exigência legal para a formação, 

mas como uma atividade que tem uma função pedagógica precípua, ou seja, é visto como uma 

oportunidade para aplicar os conhecimentos de forma supervisionada, propiciando ao estudante 

a realimentação do processo ensino-aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho. O 

estágio será desenvolvido de forma articulada e com complexidade crescente ao longo do 

processo de formação. 

 

Nesse currículo, as atividades de estágio curricular supervisionado serão cumpridas por 

meio das disciplinas de Clínica Odontológica I, Clínica Odontológica II, Clínica Odontológica III, 

Clínica Odontológica IV, Clínica Odontológica infantil I e II, Saúde Bucal e Sociedade III e IV 

(Programa  Saúde da Família) e Saúde Bucal e Sociedade V (Unidades Hospitalares) e Saúde Bucal 

e Sociedade VI (Unidades  de Saúde da Família e Entidades Filantrópicas), com carga horária 

prática de 1.080 horas, totalizando 1.206 horas ou 28,81% da carga horária do curso, quando 

considerado as horas teóricas e online, dessas disciplinas.  

 

As atividades relacionadas às disciplinas de Clínica Odontológica I, II, III, IV e Clínica 

Odontológica infantil I e II acontecem dentro do espaço físico do Curso de Odontologia. As 

atividades desenvolvidas por meio das disciplinas de Saúde Bucal e Sociedade III ao VI acontecem 

em ambiente extramuros e conveniada ao Centro Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF.  

 

Os estágios supervisionados (extramuros) são desenvolvidos sob supervisão direta de 

docentes do Curso de Odontologia obedecendo a proporção de 1 docente para cada 5 alunos. É 

importante frisar que será respeitado as normas de cada estabelecimento de estágio curricular.  

 
Dentre os principais objetivos do estágio curricular supervisionado estão: 
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 contribuir para a formação de um profissional consciente em relação ao bem-estar da 

comunidade; 
 atuar em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo a prevenção, a promoção e a 

recuperação da saúde no âmbito individual e coletivo; 
 adequar as ações de saúde às necessidades da população; 
 estudar aspectos que venham gerar sugestões para a resolução de problemas limitantes, 

com adequação das necessidades às disponibilidades locais; 
 adequar conhecimentos técnico-científicos à realidade social local, com intervenção 

precoce nos cuidados com a saúde; 
 possibilitar mudanças no caráter técnico da prática odontológica; 
 promover o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa de caráter epidemiológico. 

 
As normas gerais do estágio curricular supervisionado do Curso de Odontologia do Centro 

Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF encontram-se em anexo. 

 
O Centro Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF busca constantemente ampliar 

os convênios e parcerias estabelecidas com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, além de 

buscar novas propostas específicas para o curso de Odontologia. 

 

 

 

Integração com o SUS – relação aluno-docente 

 

O curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, pautado nas 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, proporciona ao aluno atividades curriculares e 

extracurriculares as quais possibilitam uma formação ampla, estando os alunos aptos intervirem 

em todos os níveis de atenção à saúde.  

 

Para isto a IES estabelece convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal, 

estadual e privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as 

esferas do campo da saúde sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade.  

 

Com o objetivo de atender as demandas do serviço e facilitar o processo de 

aprendizagem do acadêmico de Bacharelado em Odontologia, é estabelecida uma proporção 

limite de estudantes para cada supervisor por turno prático de estágio. Todos os locais em que 

as atividades práticas são realizadas existe um convênio da Instituição para desenvolvimento de 

tal finalidade, contemplando profissionais preparados para atenderem as necessidades 

pedagógicas. 

 

Nesse amplo rol de campos de prática/estágio, temos alunos acompanhados pelos 

professores das disciplinas de práticas aplicadas assim como professores de estágio 

supervisionado, que atuam sob supervisão.  
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Para as atividades práticas, especialmente para as disciplinas de Clínicas Integradas, os 

alunos são acompanhados pelos professores por supervisão direta, durante a integralidade do 

período em que estiverem em campos de prática. Os alunos só podem matricular-se nas 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado se forem aprovados nas disciplinas de Ensino 

Clínico, uma vez que, dessa forma, os alunos só chegam à etapa do Estágio no momento em que 

possuem maturidade acadêmica para cursá-lo, já tendo desenvolvido uma série de atividades 

práticas auxiliados e supervisionados diretamente pelo docente. No estágio, é chegado o 

momento do aluno desenvolver sua autonomia e suas habilidades. Nessa etapa, ele atua sob 

supervisão direta do profissional do estabelecimento de saúde (preceptor) e indireta do professor 

da instituição (supervisor).  

 

O quantitativo de alunos/professor no Estágio é variável de acordo com os níveis de 

complexidade dos campos de prática, de acordo com as exigências específicas de cada 

estabelecimento de saúde e também de acordo com o total de alunos matriculados no período 

do curso onde o estágio é obrigatório. 

 

As atividades de estágio curricular supervisionado que fazem a interseção com o SUS são 
desenvolvidas através da disciplina de Saúde Bucal e Sociedade III e IV (Programa Saúde da 
Família), Saúde Bucal e Sociedade V (Unidades Hospitalares) e Saúde Bucal e Sociedade VI 
(Unidades de Saúde da Família). Estas atividades serão realizadas integralmente em instituições 
conveniadas com o Centro Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF. 
 
A execução do estágio em Unidades Básicas de Saúde da Rede Municipal vem garantindo que 
uma das competências gerais propostas nas novas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação 
em Odontologia (Resolução CNE/CES 3/2002): 
 

“Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma 
integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde”, 
esteja ao alcance de nossos alunos, que podem observar em primeira 
mão como a Odontologia se integra a esse sistema.  

 
As novas definições políticas do Ministério da Saúde vêm, claramente, acenando para a 

importância da diminuição do distanciamento que sempre houve entre a formação dos 
profissionais de saúde e as necessidades do SUS. Além disso, apontam para a necessidade de se 
definir uma estratégia de trabalho que vise à aproximação da Odontologia às demais áreas da 
saúde. Considerando o planejamento do Ministério da Saúde que visa a ampliação do Programa 
Saúde da Família (PSF) em âmbito Federal e a maior participação do cirurgião dentista nas equipes 
do PSF, desde o segundo semestre de 2004, o estágio curricular supervisionado passou a contar 
com mais um campo de atuação dentro do SUS. A partir de um Projeto de Integração do Curso 
de Odontologia aos demais cursos da área da saúde do Centro Universitário Estácio JUIZ DE 
FORA– Estácio JF, dar-se-á no início da participação do Curso de Odontologia nas unidades da ESF 
com atividades curriculares ligadas ao estágio supervisionado extramuros. 
 

A inclusão do Curso de Odontologia no PSF visa a adequação do processo formativo e 
está em coerência com as Diretrizes Curriculares (Resolução CNE/CES 3/2002), pois viabiliza mais 
um meio de instrumentalizar os graduandos para enfrentarem os problemas do processo 
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saúde/doença da população, com base em uma atuação interdisciplinar, multiprofissional, 
contextualizada com as dimensões sociais, econômicas e culturais da população e respeitando os 
princípios do SUS. Deste modo, atende-se ao Artigo 5o – Parágrafo único das Diretrizes 
Curriculares (Resolução CNE/CES 3/2002): 
 

a formação do Cirurgião Dentista deverá “contemplar o sistema de saúde 
vigente no país, a atenção integral da saúde num sistema regionalizado 
e hierarquizado de referência e contra referência e o trabalho em equipe”. 

 
A prática será desenvolvida nas disciplinas de Saúde Bucal e Sociedade III e IV ampliará o 

contato com a realidade de populações de baixa renda, estimulando o acadêmico no 
desenvolvimento de atitudes de valorização da dimensão humana de sua profissão, adquirindo 
conhecimentos, desenvolvendo atitudes e aprendendo habilidades que permitam conciliar o lado 
técnico da profissão com seus aspectos humanos. Assim, o Curso de Odontologia do Centro 
Universitário Estácio JUIZ DE FORA– Estácio JF define uma proposta voltada para problemas das 
comunidades, formando um profissional com uma visão holística do ser humano e consciente da 
realidade social do país. 
 

As atividades que deverão ser desenvolvidas no estágio nas instituições conveniadas incluem 
educação em saúde, no âmbito individual e coletivo, e atendimento clínico como: 
 

 Atividades de Educação em Saúde: O significado de saúde em uma coletividade é um 
processo lento e ininterrupto que deve ser adquirido por etapas sucessivas com 
mudanças de interesses, em que tabus, crenças, valores éticos e morais são modificados 
no ambiente social, cultural e econômico da comunidade. O papel do cirurgião dentista 
como agente de mudança cultural é capacitar os indivíduos, paulatinamente, para a 
resolução dos seus problemas de saúde, propiciando a adoção de hábitos saudáveis. As 
atividades educativas propostas são, de ordem coletiva: através da realização de oficinas 
de saúde, e de ordem individualizada: orientação individual de prevenção às principais 
doenças da cavidade oral, abordando a etiologia e os métodos de prevenção e controle 
destas; 
 

 Atividades clínicas: O atendimento clínico desenvolvido tem caráter diferenciado e 
adequado à realidade de cada serviço, pautado na filosofia e prática da promoção de 
saúde e sob supervisão de professores alocados nas diferentes unidades, distribuídos 
conforme a necessidade do local e sua qualificação. 

 
Os alunos são avaliados pelo docente supervisor diariamente, considerando-se: 

pontualidade, organização, empenho, assiduidade, interesse, participação nas atividades 
educativas e preventivas e condutas clínicas. 

 

 

 

Atividades Práticas de Ensino para a Saúde 

 

O curso de Odontologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta 

currículo distribuído em atividades práticas e teóricas ao longo dos quatro anos. Para a formação 

adequada de profissionais cirurgiões dentistas faz-se necessária à ocorrência de experiência 

prática proporcionada, além dos estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares, com 

iniciação precoce à prática como preconizam as DCN´s do curso.  
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No curso, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades 

técnicas nos laboratórios que formam o Núcleo de Formação Básica do Discente, assim como nos 

Laboratórios de Anatomia de cabeça e pescoço e anatomia dentária. Com localização privilegiada 

e infraestrutura apropriada, esses espaços servem de apoio ao ensino e às atividades de extensão 

do Curso de Odontologia, sendo parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso.  

Esses laboratórios também apoiam as atividades de prática assistida dos alunos, no 

âmbito das várias disciplinas relacionadas à prática da Odontologia, proporciona aos acadêmicos 

o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional, através da 

experiência prática no contexto de atividades de observação, atendimento e prática 

supervisionada, bem como oferece ao discente a oportunidade de utilizar diversas técnicas nas 

várias áreas da Odontologia e de realizar suas avaliações e intervenções em um ambiente de 

discussão acadêmica, com extensão dos serviços à comunidade, inteiramente gratuitos, já que 

esses espaços oferecem serviços assistenciais, com equipamentos modernos em um amplo 

espaço com instalações apropriadas aos seus pacientes. 

Além dos espaços para atividades práticas no próprio campus do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora, é indispensável a inserção dos discentes em outros cenários 

que garantam o enfoque integral à saúde, o que ocorre através dos convênios estabelecidos entre 

a instituição e diversos estabelecimentos de saúde de Juiz de Fora, com ênfase em locais que 

atendem ao Sistema Único de Saúde. 

Essas atividades práticas de ensino acontecem, conforme a matriz curricular, desde 

o início do curso. Já no primeiro período os alunos possuem três disciplinas com carga horária 

prática, média que se mantém até a metade do curso e se amplia a partir desta. As atividades 

práticas articulam-se aos campos de estudo possibilitando ao aluno desenvolver o senso crítico, 

investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária para empreender contínua 

formação nas suas práxis profissionais. Destaca-se também, que os pressupostos metodológicos 

para o ensino de Odontologia indicam o desafio/compromisso de garantir estágios 

supervisionados voltados à compreensão do processo saúde-doença, na unidade dos 

conhecimentos biológicos, biotecnológicos, humanos, sociais e psíquicos.  

As Clínicas Odontológicas I, II, III e IV são disciplinas curriculares que acontecem no 

ambiente do Curso de Odontologia. Apresentam nível de complexidade crescente, pois os 

procedimentos clínicos desenvolvidos em cada uma respeitam os conteúdos adquiridos pelos 

alunos até então, e objetivam a prática da Odontologia generalista com uma visão integrada do 

paciente. Cabe lembrar que não há repetição de conteúdos teóricos, já realizados nas disciplinas 

de Saúde Bucal e Sociedade I e II, Estomatologia, Dentística, Periodontia, Endodontia, Cirurgia e 

Traumatologia e Prótese Dentária. 

 

As disciplinas de Clínicas Odontológicas foram distribuídas do 5o ao 8o período, com 

nível de complexidade crescente da seguinte maneira: na Clínica Odontológica I são 

desempenhados os procedimentos de Estomatologia, Saúde Bucal, Periodontia e Dentística; 

na Clínica Odontológica II, acrescentam-se os procedimentos de Endodontia; na Clínica 

Odontológica III, acrescentam-se os procedimentos de Cirurgia e Traumatologia; na Clínica 

Odontológica IV, acrescentam-se os procedimentos de Prótese. 

 



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O TCC favorece o desenvolvimento do pensamento, da autonomia intelectual, 

aprofundando o espírito crítico e propiciando o diálogo com a realidade. 

No curso de Odontologia da Estácio JF, o trabalho deverá ser realizado individualmente, 

sob a orientação de um docente, e terá o formato de uma monografia, podendo ser uma pesquisa 

original ou uma revisão de literatura. As normas de apoio para a elaboração do trabalho de 

conclusão de curso estão no Anexo 2. 

O cumprimento do trabalho de conclusão de curso é uma exigência para a integralização 

do curso. 

O desenvolvimento do trabalho estará atrelado ao cumprimento da disciplina TCC em 

Saúde oferecida no 8o período do Curso, com carga horária de 54 horas. Entretanto, esta 

disciplina tem como delimitação e pré-requisito as disciplinas de Metodologia científica e Projeto 

de TCC em Saúde. Deste modo o aluno poderá matricular-se na disciplina de TCC em Saúde, assim 

que tiver definido o tema do trabalho com professor orientador e tiver realizado o levantamento 

bibliográfico. O trabalho concluído será submetido à avaliação final do orientador e da disciplina, 

e serão disponibilizados em repositórios institucionais próprios, que estarão acessíveis pela 

internet, de acordo com o procedimento Gerencial – Gestão de Bibliotecas da Estácio JF. 

 


