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R E S O L U Ç Ã O  Nº 100/2015-CI/CCS 
 

 CERTIDÃO 
  Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local de 
costume, neste Centro, no dia 
14/12/2015. 
Kleber Guimarães 
Secretário 

  Aprovar alteração de disciplinas na grade 
curricular do Curso de Graduação em 
Odontologia. 

 
Considerando o contido no Processo 11297/1989. 
Considerando o contido no Oficio nº 002/15-DOD. 
Considerando o disposto na Resolução nº 130/2005-CEP. 
Considerando o disposto na Resolução nº 129/2014-CI/CCS. 
Considerando o disposto nos Inciso V e XXIII do artigo 48 da Resolução 008/2008-COU. 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS  DA 
SAÚDE APROVOU E EU, DIRETORA ADJUNTA, SANCIONO A SE GUINTE 
RESOLUÇÃO:  

Art. 1º  Aprovar alteração de disciplinas na grade curricular do Curso de 
Graduação em Odontologia , conforme anexo, parte integrante desta Resolução, a 
vigorar aos alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2016, inclusive. 

Art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

 

Maringá, 09 de dezembro de 2015. 

 
 
Sandra Marisa Pelloso. 
Diretora Adjunta. 

ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
21/12/15. (Art. 95 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 
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ANEXO 
 

a)Alteração de disciplina 

 

Disciplina: Fundamentos Pré Clínicos I *pd 
851 

Departamentalização: Departamento de Odontologia  

Curso: Odontologia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde 
Campus: Sede 
Modalidade: Presencial  
Série de oferta: 1ª série / semestral 
Carga horária: 36 horas/aula ( 2,12 horas semanais) 
Alunos por Turma: 40 
Categoria: Disciplina Teórica  

Ementa: 
Estudos biológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos que 
possibilitem a compreensão dos determinantes de saúde e 
conteúdos profissionalizantes do Curso de Odontologia 

Objetivo(s): 

. Desenvolver o espírito crítico dos alunos em relação à atuação 
da equipe de saúde na resolução dos problemas que afetam a 
população e promover o seu contato com o conteúdo 
profissionalizante, buscando a integração do mesmo com as 
ciências básicas. 

Local de 
Funcionamento: Sala de aula S 08 

*pd – página do processo em que o plano de disciplina esta descrito.  

 
b)Alteração de disciplina 

 

Disciplina: Orientação Profissional I *pd 
853 

Departamentalização: Departamento de Odontologia  

Curso: Odontologia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde 
Campus: Sede 
Modalidade: Presencial  
Série de oferta: 2ª série / anual 
Carga horária: 119 horas/aula ( 3,5 horas semanais) 
Alunos por Turma: 40 
Categoria: Disciplina Teórica  

Ementa: 
Conhecimento de bases pedagógicas, científicas ergonômicas, 
recursos estatísticos e informatizados que subsidiam a atuação 
profissional no contexto da Odontologia social e preventiva 

Objetivo(s): 

Conhecer a organização, planejamento, administração e avaliação 
dos serviços odontológicos; 
Reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde 
pública; 
Debater a ação educativa do cirurgião-dentista na comunidade ao 
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assumir o papel de agente educativo da saúde; 
Determinar os elementos básicos do processo de investigação 
científica; 
Compreender a importância do trabalho odontológico em equipe 
multiprofissional. 

Local de 
Funcionamento: Sala de aula S 08, G 56 

*pd – página do processo em que o plano de disciplina esta descrito.  

 

c)Alteração de disciplina 

 

Disciplina: Orientação Profissional II *pd 
855 

Departamentalização: Departamento de Odontologia  

Curso: Odontologia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde 
Campus: Sede 
Modalidade: Presencial  
Série de oferta: 4ª série / anual 
Carga horária: 83 horas/aula ( 2,44 horas semanais) 
Alunos por Turma: 40 
Categoria: Disciplina Teórica  

Ementa: 
Fundamentos das bases legais e éticas da atuação do  
profissional e dos aspectos psicológicos envolvidos na relação 
profissional/paciente 

Objetivo(s): 

Compreender a importância e contrastar os conhecimentos  
básicos de psicologia para atuação profissional; 
Conhecer os princípios e os fundamentos de legislação; 
 Ética, bioética, gerenciamento, marketing e informática para 
aplicação na prática profissional; 
Interpretar o Código de Ética Odontológico 

Local de 
Funcionamento: Sala de aula S 08, G 56 

*pd – página do processo em que o plano de disciplina esta descrito.  

 

d)Alteração de disciplina 

 

Disciplina: Saúde Coletiva *pd 
857 

Departamentalização: Departamento de Odontologia  

Curso: Odontologia 
Centro: Centro de Ciências da Saúde 
Campus: Sede 
Modalidade: Presencial  
Série de oferta: 2ª série / anual 
Carga horária: 85 horas/aula ( 2,,5 horas semanais) 
Alunos por Turma: 40 
Categoria: Disciplina Teórica  
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Ementa: 
Conhecimento de noções gerais de sociologia, antropologia, 
psicologia e epidemiologia aplicadas à saúde para atuação em 
equipe multiprofissional de saúde 

Objetivo(s): 

Reconhecer os valores sociais brasileiros e relacioná-los com o 
processo saúde/doença e a  profissão odontológica; 
Identificar os valores culturais e relacioná-los com a saúde bucal e 
geral; 
Conhecer o comportamento humano e seus aspectos cognitivos e 
sociais; 
Conhecer indicadores para medição quantitativa dos principais 
problemas bucais; 
Identificar o papel do Cirurgião dentista em equipes 
multiprofissionais de Saúde na resolução dos problemas que 
afetam a população.. 

Local de 
Funcionamento: Sala de aula S 08 

*pd – página do processo em que o plano de disciplina esta descrito.  

 

 


