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R E S O L U Ç Ã O  Nº 165/2017-CI/CCS 
 

 CERTIDÃO 
  Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local de 
costume, neste Centro, no dia 
15/12/2017. 
Kleber Guimarães 
Secretário 

  Aprovar alteração em disciplina no currículo do 
projeto pedagógico do Curso de Graduação em 
Odontologia. 

 
Considerando o contido no Processo 01297/1989. 
Considerando o contido no Oficio nº 070/17-ACO. 
Considerando o disposto na Resolução nº 185/1991-CEP. 
Considerando o disposto na Resolução nº 195/2005-CEP. 
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, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE RE SOLUÇÃO:  

Art. 1º  Aprovar alteração em disciplina no currículo do projeto pedagógico do 
Curso de Graduação em Odontologia , conforme anexo, parte integrante desta 
Resolução, a vigorar aos alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2018, 
inclusive. 

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

 
Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 

 
Maringá, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 
Prof. Dr. Roberto Kenji Nakamura Cuman. 
Diretor. 

ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
22/12/2017. (Art. 95 - § 1 o do 
Regimento Geral da UEM)  
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ANEXO 
 

a) Alteração em ementa e objetivos de disciplina 
 

Disciplina: Saúde Coletiva *pd 

Ementa: 
Parâmetros sociais, psicológicos e epidemiológicos de enfoque multidisciplinar 
aplicados na saúde, direitos humanos, aos aspectos étnico-raciais e 
ambientais 

882 

Objetivo(s): 

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

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

 


