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“Nada é impossível de mudar. 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual... 

Nada deve parecer natural nada deve parecer impossível de mudar”. 

Bertold Brecht. 

Apud Roque Theophilo-2006. 

 

“Despertar a curiosidade, inata ao homem e vivíssima no menino, eis 

o primeiro empenho do professor, num método racional. Da 

curiosidade nasce a atenção; da atenção a percepção e a memória 

inteligente”.  Rui Barbosa. 

 “Além dessas aptidões de espírito, em que consiste a preparação 

mental do professor, há inclinações do coração, propriedades da alma, 

qualidades morais, em suma, de que depende a bondade e a eficácia de 

todo o ensino. Essa simpatia intelectual, entre o entendimento do 

mestre e o do aluno, que a habilidade prática em manejar os métodos 

estabelece, será insuficiente, estará minimamente longe de chegar a 

resultados satisfatórios, se a não envolver um profundo sentimento de 

humanidade, que o afeiçoe intensamente a todos os discípulos, não 

descurando os mais fracos, para se entregar à ufania de desvelar, nos 

mais bem prendados, os talentos prontos e brilhantes; se o mestre não 

for entusiasta da sua profissão, de modo que a não exerça como tarefa 

servil, imposta por necessidades materiais, sem compensações 

superiores; se não possuir, emfim, o dom de inocular na índole dos 

alunos o amor da verdade do belo e do bem”.  Rui Barbosa – (1883).  
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Apud Mariângela Monteiro Melo – 2004. 
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I - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

NOME DO CURSO: Odontologia  

TÍTULO OFERTADO: Bacharel em Odontologia 

PORTARIA DE RECONHECIMENTO: Dec. Nº 3867 de 25 de janeiro de 1961 

TURNO: Diurno integral 

CARGA HORÁRIA: 4420 horas 

DURAÇÃO: Mínima: 10 períodos 

                    Máxima : 16 períodos 

VAGAS: 60 por ano (30 por período) 

PERFIL: O profissional a ser formado pelo Curso de Odontologia da Faculdade de 

Odontologia da UFAL. (FOUFAL) será um cirurgião-dentista, generalista, humanista, 

com visão 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. 

CAMPO DE TRABALHO: Sistema de saúde vigente no país. 
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II – INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

O curso de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas teve o seu 

início junto com a própria Universidade. Ele foi composto pela junção das duas 

unidades de ensino de Odontologia que existiam em Alagoas no início da década 

de 1960. As Faculdades de Odontologia de Maceió e a Faculdade de Odontologia 

de Alagoas uniram-se e formaram a FOUFAL. Esta nova unidade se juntou as 

faculdades de Filosofia e Ciências, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, 

Faculdade de Economia e a Faculdade de Engenharia Civil e compuseram as 

primeiras unidades da recém criada Universidade Federal de Alagoas. Na época o 

curso de Odontologia era composto pela Diretoria executiva e três  Departamentos. 

Na década de 1970 com a reforma universitária as Faculdade de 

Odontologia, Medicina e os recém criados cursos de Enfermagem, Nutrição e 

Educação Física compuseram o Centro de Ciências da Saúde da UFAL. Nesta 

reforma o curso de Odontologia se restringiu a um departamento e, no início dos 

anos 80, houve uma tentativa de que o curso fosse dividido em dois 

Departamentos. Esta nova divisão se justificava pelo número de alunos, cerca de 

300, pelo número de professores naquela época já cerca de 40 e pelo número de 

funcionários. Adicionalmente, se sentia que a complexidade do curso exigia que a 

sua administração fosse dividida atendendo aos dispositivos do antigo estatuto da 

UFAL que requeria um número máximo de 20 professores em um Departamento. 

Embora fosse necessária esta nova estrutura não prosperou e o curso voltou a 

pertencer a apenas um Departamento. Porém, durante todos estes anos, o 

Departamento de Odontologia sempre pontificou como um dos melhores cursos da 

UFAL, tanto pela sua estrutura, quanto pela sua qualidade.  

Desde o início do curso existia a preocupação com a formação de um corpo 

docente profissional e qualificado, tanto que muitos dos seus primeiros professores 

realizaram os chamados cursos de aperfeiçoamento em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Pernambuco e outros centros mais desenvolvidos. O que serviu 

de incentivo para que a segunda geração também seguisse o caminho do 

aperfeiçoamento e especialização, principalmente em São Paulo. A partir daí, ou 

seja,  1974, é iniciada, na Universidade Federal de Alagoas a era da Pós-

Graduação strictu sensu. Nesta nova era, o Curso de Odontologia enviou de uma 

só vez sete novos professores para realizar curso de Mestrado em São Paulo. 



 7 

Destes sete novos professores, um cursou o doutoramento. Em 2004, existiam no 

curso de Odontologia, nove doutores, dezessete  mestres, onze especialistas e 

apenas sete com o curso de graduação. A constante preocupação com a 

qualificação fez com que o Departamento realiza-se esforços para qualificação 

adicional do maior número possível de professores. Desta forma, em convênio com 

a Faculdade de Odontologia de Piracicaba-Unicamp, foi ofertado um mestrado 

Inter-Institucional que qualificou com o grau de mestre cinco especialistas e um 

graduando, reduzindo o número de professores sem pós-graduação strictu sensu 

para seis especialistas e seis com graduação. Adicionalmente, qualificou um 

professor do Centro de Ciências Biológicas e professores substitutos. Em 2006, 

mais dois professores concluíram o doutorado, aumentando para onze o número de 

doutores. 

Atualmente, quatro professores estão em fase final de doutorado, o que 

aumentará o número de doutores para quinze. Desta forma, os 300 alunos do curso 

de Odontologia estão se beneficiando de um curso atualizado e capaz de suprir as 

necessidades de um dentista generalista para atuar em ambientes públicos ou 

privados. Um outro ponto, é o fato de que a pós-graduação latu sensu existe na 

Odontologia desde 1995, aspecto que será mostrado mais adiante.  

Assim, podemos afirmar que o progresso nestas quatro décadas e meia do 

curso de Odontologia foi patente, especialmente quando notamos a evolução dos 

recursos odontológicos e qualificação dos professores. 

Hoje, a Faculdade de Odontologia está edificada no campus da 

Universidade Federal de Alagoas com trabalhos de extensão. Existem, contudo, 

diversos pontos de estrangulamento onde  o quadro administrativo é um destes 

problemas, o que leva a necessidade de sua re-estruturação já que, na sua maioria, 

são profissionais com desvio de função. 

Atualmente, a FOUFAL conta  com um quadro de  professores qualificados: 

Doutores, Mestres e Especialistas (Anexo 1), porém sempre preocupada com a 

constante renovação e qualificação dos docentes, medidas  estão sendo tomadas 

no momento para aumentar o número de mestres e  doutores, dentre as quais:  

1. Permissão de afastamento dos docentes para realização de cursos ao nível de 

mestrado e/ou doutorado; 
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2. Contratação de professores para o quadro permanente com o nível de mestre e/o 

doutor. 

Outras deficiências que necessitam ser sanadas a curto e médio prazo 

independem da Faculdade de Odontologia e as abaixo listadas se nos apresentam 

como de alta prioridade: 

Estrutura dos laboratórios do ciclo básico – Os laboratórios do Instituto 

de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) se encontram em estado lamentável, 

com honrosas exceções e necessitam de urgente reformulação; 

Laboratórios Pré-Clínicos  – Providências já foram tomadas junto a 

Direção da UFAL para reformulação dos mesmos e a sua transformação em um 

laboratório pré-clínico multidisciplinar e o projeto de avaliação do custo financeiro já 

se encontram na Prefeitura Universitária. 

Ambulatórios Clínicos  – Os ambulatórios estão sub-dimensionados e 

necessitam de ampliação, bem como, a renovação dos equipos odontológicos  e 

equipamentos auxiliares (aparelho de raios X, fotopolimerizador, autoclave, 

amalgamador, aparelho de ultrasom e jato de bicarbonato) pois, atualmente, os 

alunos trabalham em duplas quando o correto seria que trabalhassem 

individualmente. 

Rede de Informática  – Está em curso um projeto de ampliação para cobrir 

todas as áreas da Faculdade. 

Biblioteca  – Todo o acervo Bibliográfico do curso de Odontologia foi 

passado à Biblioteca Central e se encontra desatualizado, necessitando de uma 

ampla recuperação pelas gestões junto a Direção Superior da UFAL. 
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III – PERFIL DO EGRESSO 

O profissional a ser formado pelo Curso de Odontologia da FOUFAL será 

um cirurgião-dentista, com formação clínica geral, capacitado a exercer a profissão 

nos níveis de atendimento primários, secundários e terciários, de acordo com à 

realidade detectada através de um sistema hierarquizado de referência e 

sintonizado com o Sistema Único de Saúde, dentro de uma visão social. Para tanto, 

terá uma sólida formação biológica, social-preventiva, e técnico-científico que o 

capacite a desenvolver ações para o diagnóstico, prevenção e tratamento de 

doenças buco-dentárias, prevalentes na região, promovendo a saúde bucal do 

indivíduo e no contexto coletivo. 

Este profissional terá habilidades e atitudes para compreensão e solução 

dos problemas de saúde bucal, bem como sensibilidade para resistir às práticas 

mutiladoras, devendo ainda integralizar-se com os demais competentes 

profissionais do sistema  de saúde  vigente no país. 
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IV – COMPETÊNCIAS  E  HABILIDADES   

“Uma educação só pode ser viável se for uma educaçã o integral do ser 
humano”.  

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 trabalho em equipe. Com a 

finalidade de alcançar estes objetivos, o Curso de Graduação da FOUFAL deverá 

assegurar a formação de profissionais com competências e habilidades gerais e 

específicas. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS   

1. Atenção à saúde : Os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

deverão estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual, quanto coletivo. Cada 

profissional deverá assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada 

e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde sendo capaz de 

pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar 

soluções para os mesmos. Os profissionais deverão realizar seus serviços 

dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, 

tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com 

o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema, tanto a nível individual 

como coletivo; 

2. Tomada de decisões : o trabalho dos profissionais de saúde deverá estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 

eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 

deverão possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

3. Comunicação : os profissionais de saúde deverão ser acessíveis e deverão 

manter a confidência das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de 
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pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e 

informação. 

4. 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. A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

5. Administração e gerenciamento : os profissionais deverão estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que deverão estar 

aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

6. Educação permanente : os profissionais deverão ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde deverão aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras 

gerações de profissionais,  mas proporcionando que haja benefício mútuo entre 

os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmica/profissional, a formação e a cooperação 

através de redes nacionais e internacionais. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS    

1. Respeitar os princípios éticos e legais inerentes ao exercício profissional; 

2. Atuar em  todos  os  níveis  de  atenção à saúde, integrando-os em programas 

de promoção, manutenção,  prevenção,  proteção e  recuperação  da  saúde, 

sensibilizados  e  comprometidos  com  o  ser  humano,  respeitando-o  e 

valorizando-o; 

3. Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com 

extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, 

de cidadania e de ética; 

4. Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

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; 
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5. Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social; 

6. Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

7. Identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios 

buco-maxilo-faciais e realizar procedimentos adequados para suas 

investigações, prevenção, tratamento e controle; 

8. Cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios; 

9. Analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, 

epidemiológicas e clínicas; 

10. Participar em educação continuada relativa a saúde bucal e doenças como um 

componente da obrigação profissional e manter espírito crítico, mas aberto a 

novas informações; 

11. Acompanhar e incorporar inovações tecnológicas (informática, novos materiais, 

biotecnologia) no exercício da profissão; 

12. Reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças 

circunstanciais. 
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VI – CONTEÚDOS / MATRIZ CURRICULAR 

Para que os profissionais de odontologia adquiram as competências e as 

habilidades previstas nesse projeto, é fundamental que o desenvolvimento das 

ações educativas/formativas contemple os seguintes princípios: 

1. Conteúdos e práticas fundamentados no humanismo e em metodologias 

ativas para o processo ensino-aprendizagem; 

2. Integração de conteúdos básicos e profissionalizantes; 

3. Relação de equilíbrio entre teoria e prática; 

4. Diversificação dos cenários de aprendizagem; 

5. Pesquisa integrada ao ensino, com a participação de profissionais dos 

serviços e da comunidade; 

6. Educação orientada aos problemas mais relevantes da sociedade; 

7. Seleção de conteúdos essenciais em bases epidemiológicas; 

8. Flexibilidade curricular, com atividades complementares eletivas; 

9. Terminalidade do curso, garantindo a formação geral do profissional; 

10. Educação centrada no aluno, visto como sujeito dos processos de ensino-

aprendizagem; 

11. Avaliação formativa do aluno, baseada nas competências cognitivas, afetivas 

e psicomotoras; 

Entendemos, ainda que, quanto aos conteúdos curriculares, estes devem 

proporcionar: 

1. Conhecimentos de matérias básicas essenciais para sua aplicabilidade nas 

disciplinas futuras. 

2. Conhecimentos de processo saúde-doença, das condições de vida e do perfil 

epidemiológico bucal da população; 

3. Conhecimentos de disciplinas dentro de um princípio de interdisciplinaridade 

do eixo principal da prática odontológica formando um elo com as Clínicas 

Integradas, de forma integral e em complexidade crescente; 

4. Conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e mudanças de atitudes 

que possibilitem o exercício profissional baseado nos princípios da Ética e da 

Bioética. 
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5. Conhecimentos através das disciplinas de Saúde Coletiva de noções de 

gerenciamento das ações de saúde, levando em conta o processo de 

trabalho visando a melhoria do sistema de saúde; 

6. Conhecimentos sobre políticas de saúde e abrangências das ações de 

saúde, segundo o enfoque de vigilância à saúde; 

7. Proporcionar ao aluno, o contato com a realidade social e dos serviços de 

saúde, pela observação e pelo desenvolvimento de atividades que lhe dêem 

condições para superar a dicotomia entre estudo e trabalho. 

O curso adotará em sua programação curricular o uso de tecnologia 

apropriada e considerará a análise crítica da mesma na incorporação das 

atividades relacionadas aos vários níveis de ação odontológica. Sua programação 

curricular levará amplamente em conta padrões de qualidade nas atividades 

relacionadas aos vários níveis de atenção odontológica. 

Os serviços prestados pelo curso estarão integrados com o Sistema Único 

de Saúde de modo a cobrir uma área e uma população vicinal ampla do campus 

universitário, a fim de manter adequada a relação oferta e demanda das mesmas. 

Assim, a pesquisa fará parte dos programas do curso e suas propriedades serão 

estabelecidas a partir da análise sócio-epidemiológica da população atendida e das 

necessidades destas.  

A Unidade Acadêmica/Curso utilizará e promoverá regularmente 

mecanismos que proporcionarão a atualização técnico-científica dos professores e 

do pessoal auxiliar  durante a formação profissional, sistematicamente serão 

desenvolvidas atividades multiprofissionais. 

Desta maneira, pretendemos que essa proposta curricular venha a atender 

aos princípios das Diretrizes Curriculares para o Curso de Odontologia os quais 

determinam que o perfil do profissional de odontologia a ser formado seja 

generalista, com sólida formação técnica-científica, humanística e ética orientada 

para a promoção de saúde, com ênfase na prevenção de doenças bucais 

prevalentes. 
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DISCIPLINAS  E EMENTÁRIO DO CURSO – POR PERÍODO  

1º PERÍODO 

ANATOMIA SISTÊMICA E DENTAL  

Conhecimentos fundamentais dos sistemas orgânicos e estudo individualizado e 

detalhado dos dentes. 

Bibliografia: 

- WARWICK, R.; WILLIAMS, P.L.; DYSON, M.; BANNISTER, L.H.  Gray 

anatomia. 37ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. V. I, II. 

- McMINN, R.M.H; HUTCHINGS, R.T.; LOGAN, B.M.  Atlas colorido de 

anatomia da cabeça e pescoço.  São Paulo: Artes Médicas. 2005. 

HISTOLOGIA  I 

Estudo histológico dos tecidos e de sistemas do corpo humano. 

Bibliografia: 

- JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J.  Histologia básica. 10ª.ed. Rio de Janeiro: 

Gunabara Koogan. 2004. 

- GARTNER; L.P.  Tratado de histologia. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2003. 

BIOQUÍMICA 

Propriedades da água e das soluções aquosas. Tampões. Estrutura, função e 

propriedades das biomoléculas (carboidratos, lipídeos e proteinas). Enzimas. 

Vitaminas. Metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. Bioquímica do dente 

e da saliva. Metabolismo dos microrganismos orais. 

Bibliografia: 

- DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 5a.ed.                                  

Rio de Janeiro: Edgar Blucher. 2003.  

- NELSON D.L.; COX, M.M. Lehninger: princípios de bioquimica.  3ª.ed. São 

Paulo: Sarvier. 2002.          
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SAÚDE E SOCIEDADE 

Concepções sócio-históricas sobre saúde. Formação sócio-política e econômica de 

sociedades. Estudo e políticas sociais. Organização dos serviços de saúde em 

diferentes organizações sociais. Movimentos sociais e práticas de saúde. Cultura e 

saúde. Cultura ocidental e o cuidado com a vida. As relações de gênero e a saúde. 

Bibliografia: 

- FLEURY, S.   Estado sem cidadãos.  Rio de Janeiro: Fiocruz. 1999. 

- HELMAN, C.G.  Cultura, saúde e doença.  4ª.ed. São Paulo: Artmed. 2003. 

BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR  

Estudo da estrutura e ultra-estrutura celular em seus aspectos morfológicos, 

fisiológicos e evolutivos. 

Bibliografia: 

- BOLSORVER, S. R. et al. Biologia celular.  2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2005. 

- ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula.  4ª.ed. São Paulo: Artes 

Médicas. 2004. 

METODOLOGIA CIENTÍFICA  

Estudo propedêutico da metodologia científica enquanto orientação sobre a 

estruturação dos trabalhos acadêmicos.             

Bibliografia: 

- ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas práticas. 2ª.ed. 

São Paulo: Loyola. 2000. 

- BASTOS FILHO, J. O que é uma teoria científica? Uma breve provocação 

sobre um tema complexo. Maceió: Edufal. 1998. 

2º PERÍODO 

IMUNOLOGIA E VIROLOGIA 

Estudo dos princípios básicos da imunologia, e dos principais vírus de interesse 

humano. 
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Bibliografia: 

- SHARON, J.   Imunologia básica.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2000. 

- MURRAY, P.R. et al.  Microbiologia médica. 4ª.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2004. 

ANATOMIA DA CABEÇA , PESCOÇO E ATM  

Estudo teórico-prático das estruturas anatômicas da cabeça e do pescoço dando 

ênfase a cabeça óssea, aparelho estomatognático, face e couro cabeludo, fossas 

temporal e infra-temporal, cavidade bucal, nervo trigêmeo e estruturas superficiais e 

profundas do pescoço, tudo isso sempre se aplicando às necessidades da clínica 

odontológica.  

Bibliografia: 

- FIGÚN, M.E.; GARINO, R.R.  Anatomia odontológica e aplicada. 3ª.ed. Rio 

de Janeiro:  Guanabara Koogan. 1994. 

- GARDNER, E.; GRAY, D.J.; O’RAHILLY, R.  Anatomia. 4ª.ed. Rio de 

Janeiro:  Guanabara Koogan. 1988. 

HISTOLOGIA  II 

Estudo da embriologia humana básica e da face e estudo da origem, estrutura e 

histofisiologia dos tecidos bucais, dentários e periodontais. 

Bibliografia: 

- KATCHBURIAN, E.; ARANA, V.   Histologia e embriologia oral/ texto-atlas-

correlações clínicas.  2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

- FERRARIS, M.E.G.; MUÑOZ, A.C.  Histologia e embriologia bucodental. 

2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

BACTERIOLOGIA , MICOLOGIA E PARASITOLOGIA  

Noções fundamentais de bacteriologia, micologia e parasitologia de interesse para 

a odontologia.  

Bibliografia: 

- UZEDA, M.  Microbiologia oral – etiologia da cárie, doença periodontal e 
infecções endodônticas. Rio de Janeiro: Medsi. 2002. 
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- NEVES, D.P. Parasitologia humana. 11ª.ed. : Atheneu. 2005. 

- REY, L.  Parasitologia.  3ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001  

SAÚDE COLETIVA I 

O Processo Saúde-Doença como fenômeno coletivo. Conceitos fundamentais da 

epidemiologia descritiva e suas variáveis. 

Bibliografia: 

- Rovquayrol, M. Z. Epidemiologia & Saúde. 6ª.ed. Rio de Janeiro: Medsi. 

2003. 

- Campos, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec. 2006. 

FISIOLOGIA I 

O ensino da disciplina abrange exposições teóricas e demonstrações práticas sobre 

a fisiologia celular, sistema nervoso (neurofisiologia, sensibilidade geral e 

sensibilidade  dolorosa (algiestesia), fisiologia muscular, fisiologia cardiovascular e 

do sangue. 

Bibliografia: 

- DOUGLAS,C. R.  Tratado de fisiologia - aplicada as ciências médicas.  6ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

- SINGI, G.  Fisiologia para odontologia. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2005. 

 

3º PERÍODO  

PRIMEIROS SOCORROS 

Estuda os princípios do atendimento pré-hospitalar em situação de urgência e 

emergência e os requisitos básicos para um socorro eficiente. Discute o 

estabelecimento de prioridades e como organizar o atendimento em casos de 

múltiplas vítimas. Demonstra os primeiros cuidados a serem prestados às pessoas 

nessas situações, visando a preservação das funções vitais e a prevenção de 

complicações e seqüelas. 
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Bibliografia: 

- OLIVEIRA, B.F.M. et al. Trauma: atendimento pré-hospitalar. São Paulo: 

Atheneu. 2004. 

PATOLOGIA GERAL  

Estudo das causas, mecanismos, bases estruturais (macroscopia e microscopia) e 

moleculares dos processos patológicos gerais, bem como, as alterações funcionais, 

evolução e conseqüências dos processos de lesão sobre tecidos, órgãos e 

sistemas. 

Bibliografia: 

- COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T.  Robbins: patologia estrutural e 

funcional.  6ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2000. 

- BRASILEIRO FILHO G.  Bogliolo/Patologia.  7ª.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan.  2006. 

PSICOLOGIA APLICADA  À ODONTOLOGIA 

As interfaces entre a Psicologia e a Odontologia. Os aspectos psicológicos da 

relação interpessoal odontólogo-paciente. Aspectos psicossociais relacionados à 

saúde bucal e qualidade de vida. 

Bibliografia: 

- CARVALHO, E.M.C. e ARAUJO, R.P.C. A saúde bucal em portadores de 

transtornos mentais e comportamentais.  Pesq. Bras. Odontoped. Clin. 

Integr., João Pessoa, Vol.4, n.1, p. 65-75, jan/abr. 2004.  

- GIRON, M. C. C. Fundamentos psicológicos da prática odontológica. Porto 

Alegre: D. C. Luzzatto. 1988. 

GENÉTICA 

Estudo teórico-prático dos princípios básicos da genética humana, evolutiva e 

odontológica, relacionados com a formação do profissional Odontólogo. 

Bibliografia: 

- ROBISON, W.M.; BORGES-OSÓRIO, M. R. Genética para odontologia.  São 

Paulo: Artes Médicas. 2006. 
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- JORDE, L.B. et al.  Genética médica.  3a.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2004. 

FARMACOLOGIA  

Propiciar ao aluno de Odontologia conhecimentos básicos de Farmacologia geral: 

princípios que regem absorção, distribuição, metabolismo e eliminação de 

fármacos. Noções de farmacodinâmica. 

Bibliografia: 

- DeLUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R.M.  Farmacologia integrada. Rio de 

Janeiro: Revinter. 2004. 

- KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 8ª.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2003. 

FISIOLOGIA II 

A disciplina consiste em exposições teóricas e demonstrações práticas sobre a 

fisiologia oral, digestória, endócrina, respiratória e renal. 

Bibliografia: 

- DOUGLAS,C. R.  Tratado de fisiologia - aplicada as ciências médicas. 6ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006. 

- SINGI, G. Fisiologia para odontologia. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 2005. 

SAÚDE COLETIVA II 

Estudo dos conceitos fundamentais da Bioestatística e da Demografia. Avaliação 

dos Programas e Serviços de Saúde Coletiva existentes. 

Bibliografia: 

- RODRIGUES, P. C. Bioestatística. Niteroi: EDUFF. 1986. 

- CAMPOS, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec. 

2006. 
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4º PERÍODO 

 

DENTÍSTICA DE LABORATÓRIO  

Estudo teórico e prático dos preparos cavitários e suas respectivas restaurações, 

devolvendo aos elementos dentais a integridade na forma, na função e na estética 

Bibliografia: 

- GARONE NETTO, N. et al.  Introdução à dentística restauradora. São Paulo: 

Santos. 2003. 

- MONDELLI, J.  Estética e cosmética em clínica integrada restauradora.   São 

Paulo: Santos. 2003. 

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM 
 
Estudo teórico-prático de técnicas básicas de enfermagem e medidas de 

biossegurança na atenção ao individuo que está com alterações orgânicas. 

 

Bibliografia: 

- SOUZA, E.M.S. et al.  Manual de técnicas de enfermagem.  2ª.ed. Maceió: 

Edufal. 2004. 

- POSSARI, J.F. Centro de material e esterilização: planejamento e gestão. 

São Paulo: Látria. 2003. 

ESTOMATOLOGIA  I 

Exame clínico, diagnóstico, prognóstico, proservação, exames complementares. 

Bibliografia: 

- BORAKS, S.  Diagnóstico bucal. 3ª.ed. São Paulo:  Artes Médicas. 2001.  

- MARCUCCI, G. Estomatologia: fundamentos de odontologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2005. 

PATOLOGIA  BUCAL  

Estudo teórico-prático da etiologia, patogenia de lesões e doenças bucais ou 

manifestações bucais de doenças sistêmicas. 
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Bibliografia: 

- NEVILLE, B.W. et al.  Patologia oral & maxillofacial.  2a.ed. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan. 2004. 

- REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J.J.Patologia  bucal correlações clinicopatológicas. 

3ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

PERIODONTIA. 

Estudo teórico das características de normalidade (anatômicas, histológicas e 

fisiológicas) do periodonto de proteção e inserção. Classificação e a etiopatogenia 

das enfermidades periodontias (gengivais e que afetam o periodonto de inserção), 

as possíveis terapêuticas para resolução de tais enfermidades e a inter-relação 

entre a periodontia e disciplinas afins. 

Bibliografia: 

- LINDHE, J.  Tratado de periodontia clínica e implantodontia oral.  4ª.ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005. 

- NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; CARRANZA, F.A.  Periodontia clínica. 9ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

RADIOLOGIA I  

Serão abordados conteúdos teóricos e práticos referentes à física das radiações, 

efeitos biológicos e proteções as radiações, bem como as técnicas radiográficas 

intra e extrabucais utilizadas em Odontologia visando preparar os futuros 

profissionais para o correto emprego da radiologia odontológica. 

Bibliografia: 

- FREITAS, A. et al.  Radiologia odontológica.  3ª.ed. São Paulo: Artes 

Médicas. 1994. 

- PANELLA, J. Radiologia odontológica e imaginologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2006. 

CARIOLOGIA  

Nesta disciplina será abordado de forma teórica e prática, os aspectos biológicos e 

sociais da cárie dental de forma a possibilitar aos alunos uma compreensão do 
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racional que envolve o aparecimento, desenvolvimento, epidemiologia e o controle 

da doença cárie.  

Bibliografia: 

- Axelsson, P. Risk prediction and preventive dentistry. Quintessence books, 

Carol Stream, Illinois, USA, 1999.  

- FEJERSKOV,O.; KIDD, E.  Cárie dentária. A doença e seu tratamento clínico. 

São Paulo: Santos. 2005. 

5º PERÍODO 

ENDODONTIA DE LABORATÓRIO  

Estudo teórico e laboratorial das características de normalidade (anatômicas, 

histológicas e fisiológicas) da endodontia. Classificação, etiopatogenia, diagnóstico 

e tratamento das enfermidades da polpa e periápice. Técnicas de abertura 

coronária, isolamento absoluto, instrumentação de canais radiculares, medicação 

intra-canal, obturação de canais e reparação pós-endodôntica. 

Bibliografia: 

- LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J.F.  Endodontia: biologia e técnica.  2ª.ed. Rio 

de Janeiro: Médica e Científica. 2004. 

- SOUZA, R.A.  Endodontia clínica.  São Paulo: Santos. 2003. 

ESTOMATOLOGIA II 

Exame clínico, diagnóstico, prognóstico, proservação, exames complementares, 

prevenção e tratamento.  

Bibliografia: 

- BORAKS, S.  Diagnóstico bucal.  3ª.ed. São Paulo:  Artes Médicas. 2001.  

- MARCUCCI, G. Estomatologia: fundamentos de odontologia.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2005. 

RADIOLOGIA II 

SERÃO ABORDADOS DE FORMA TEÓRICA E PRÁTICA OS ASPECTOS RADIOGRÁFICOS DE 

ANATOMIA E LESÕES ÓSSEAS QUE COMPROMETAM O COMPLEXO DENTO-MAXILO-
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MANDIBULAR, POSSIBILITANDO AOS ALUNOS REALIZAR UMA CORRETA INTERPRETAÇÃO 

RADIOGRÁFICA, COMO ETAPA INDISPENSÁVEL PARA A DETERMINAÇÃO DE UM PRECISO 

DIAGNÓSTICO. 

BIBLIOGRAFIA: 

- WHAITES, E. PRINCÍPIOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA.  3ª.ED. PORTO 

ALEGRE: ARTMED. 2003. 

- PANELLA, J. Radiologia odontológica e imaginologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2006. 

MATERIAIS DENTÁRIOS I 

Estudo dos conceitos fundamentais dos materiais dentários no que tange a composição química, propriedade, técnica de 

manipulação e aplicação adequada. 

BIBLIOGRAFIA: 

-  ANUSAVICE, K.J. e PHILLIPS, R.W. – Materiais Dentários. 11a ed., Ed.           Elsevier. Rio de Janeiro, 2005.   

- CRAIG, R.G.; POWERS, J.M. e WATAHA, J.C. – Materiais Dentários Restauradores - 11a ed., Ed. Santos, São Paulo, 

2004. 

CLÍNICA INTEGRADA I 

Diagnóstico, prognóstico, planejamento e execução de forma global a terapêutica 

odontológica de menor complexidade, alicerçados na prevenção e promoção de 

saúde, através do atendimento ambulatorial de pacientes da comunidade. 

Bibliografia: 

- BARATIERI, N. et al. Odontologia restauradora: fundamentos e 

possibilidades.  São Paulo: Santos. 2001. 

- LINDHE, J. Tratado de periodontia clínica e implantodontia oral.  4ª.ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005. 

- FEJERSKOV,O.; KIDD, E.  Cárie dentária. A doença e seu tratamento clínico. 

São Paulo: Santos. 2005. 

- STANLEY, F.M.  Manual de anestesia local.  5ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 

2005. 

- PETERSON, J.L. et al.  Cirurgia oral e maxilo facial.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 1996. 
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6º PERÍODO 

ODONTOLOGIA INFANTIL I   

Estudo do desenvolvimento psicossomático e crescimento crânio-facial infanto-

juvenil. Estabelecimento da oclusão dentária normal nas dentições decídua, mista e 

permanente. Conhecimento de técnicas de condicionamento psicológico da criança 

e adolescente. 

Bibliografia: 

- GUEDES-PINTO, A. C. Odontopediatria. 6ª.ed. São Paulo: Santos. 1997. 

- TOLEDO, O. A. Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica. 3ª.ed. 

São Paulo: Premier. 2005. 

PRÓTESE FIXA 

Estudo dos princípios biomecânicos da prótese fixa, dos preparos com finalidade 

terapêutica e protética e sua interação na clínica odontológica. 

Bibliografia: 

- GOIRIS, F.A.J.  Oclusão: conceitos e discussões fundamentais.  São Paulo: 

Quintessence. 1992. 

- BOTTINO, M.A.; BRUNETTI, R.F.  Manual de prótese parcial fixa.  2ª.ed. São 

Paulo: Santos. 1987. 

PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL  

Estudo dos princípios biomecânicos envolvendo a substituição parcial dos 

elementos dentários e tecidos circunvizinhos e sua interação com as demais 

disciplinas da clínica odontológica. 

Bibliografia: 

- TODESCAN, R.E.E.B.; SILVA, O.J.  Atalas de prótese parcial removível. São 

Paulo: Santos. 1996. 

- CARDOSO, A.C.  Oclusão para você e para mim.  São Paulo: Santos. 2003. 
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PRÓTESE TOTAL . 

Estudo teórico/prático de laboratório em manequins com orientação sobre a 

reabilitação máxilo-mandibular nos edentados totais (diagnosticando, 

prognosticando, planejando e orientando o tratamento reabilitador). 

Bibliografia: 

- TANACHI. T. Dentaduras completas 4ª.ed. São Paulo: Sorvier. 1983. 

- DOMITTI, S. S. Novos métodos e técnica em prótese total.  São Paulo: 

Santos. 1984.  

MATERIAIS DENTÁRIOS II 

Estudo dos conceitos fundamentais dos materiais dentários no que tange a 

composição química, propriedade, técnica de manipulação e aplicação adequada. 

BIBLIOGRAFIA: 

-  ANUSAVICE, K.J. e PHILLIPS, R.W. – Materiais Dentários. 11a ed., Ed.           

Elsevier. Rio de Janeiro, 2005.   

-   JOÃO, M. e LACROIX, S.P. – Prótese e Materiais Dentários.1a ed., Ed. Gama 

Filho. Rio de Janeiro, 2002 

CLÍNICA INTEGRADA II 

Diagnóstico, prognóstico, planejamento e execução de forma global a Terapêutica 

Odontológica de menor e média complexidade, alicerçados na prevenção e 

promoção de saúde, através do atendimento ambulatorial de pacientes da 

comunidade. 

Bibliografia: 

- LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J.F.  Endodntia: biologia e técnica. 2ª.ed. Rio 

de     Jeniro: Médica e Científica. 2004. 

- NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; CARRANZA, F.A.  Periodontia clínica. 9ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

- CONCEIÇÃO, E. N.  Dentística–saúde e estética. São Paulo: Artes Médicas. 

2000. 

7º PERÍODO 
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ODONTOLOGIA INFANTIL I I  

Promover o atendimento integral do paciente infantil a partir de 7 anos. Integrar os 

conhecimentos adquiridos em níveis anteriores. Educação em saúde para os 

pacientes e responsáveis. Técnicas especializadas em diagnóstico, elaboração e 

execução do plano de tratamento de menor nível de complexidade. Prevenção e 

interceptação dos problemas de saúde bucal. Manutenção da saúde bucal. 

Bibliografia: 

- GUEDES-PINTO, A. C. Odontopediatria. 6ª.ed. São Paulo: Santos. 1997. 

- FEJERSKOV,O.; KIDD, E.  Cárie dentária. A doença e seu tratamento clínico. 

São Paulo: Santos. 2005. 

- PROFFIT, W.R. Ortodontia contemporânea. 3ª.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2003. 

 

SAÚDE  COLETIVA III 

Estudo dos problemas, dos recursos humanos e planejamento em saúde ligados a 

Odontologia. 

Bibliografia: 

- PINTO, V.G. Saúde bucal coletiva.  São Paulo: Santos. 2003. 

- PEREIRA, A.C.  Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e 

promovendo a saúde. Porto Alegre:  Artmed. 2003. 

CLÍNICA INTEGRADA III 

Diagnóstico, prognóstico, planejamento e execução de forma a Terapêutica 

Odontológica de maior complexidade, alicerçados na prevenção e promoção de 

saúde, através do atendimento ambulatorial de pacientes da comunidade. 

Bibliografia: 

- LOPES S. M. M. et al.  Estética com resinas compostas em dentes 

anteriores.  São Paulo: Santos. 2005. 

- DOMITTI, S. S. Novos métodos e técnica em prótese total. São Paulo: 

Santos. 1984. 
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- LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J.F. Endodntia: biologia e técnica. 2ª.ed. Rio de 

Jeniro: Médica e Científica. 2004. 

- NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; CARRANZA, F.A.  Periodontia clínica. 9ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

8º PERÍODO 

ODONTOLOGIA INFANTIL I I I 

Promover o atendimento integral do paciente infantil a partir de 7 anos de idade. 

Integrar os conhecimentos adquiridos em níveis anteriores. Educação em saúde 

para os pacientes e responsáveis. Técnicas especializadas em diagnóstico, 

elaboração e execução do plano de tratamento de maior nível de complexidade. 

Prevenção e interceptação dos problemas de saúde bucal. Manutenção da saúde 

bucal. Urgência. 

Bibliografia: 

- GUEDES-PINTO, A. C. Odontopediatria. 6ª.ed. São Paulo: Santos. 1997. 

- FEJERSKOV,O.; KIDD, E.  Cárie dentária. A doença e seu tratamento clínico. 

São Paulo: Santos. 2005. 

- PROFFIT, W.R. Ortodontia contemporânea. 3ª.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2003. 

SAÚDE  COLETIVA III 

Estudo da população: como é formada, como vive. O sistema de saúde sua 

organização. 

Bibliografia: 

- PEREIRA, A.C. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações e 

promovendo a saúde. Porto Alegre:  Artmed. 2003. 

- Campos, G. W. S. et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec. 2006. 

DEONTOLOGIA E ODONTOLOGIA LEGAL  

Estudo da legislação para o exercício da Odontologia, a ética profissional, 

documentação odontológica e responsabilidade profissional. 

Bibliografia: 
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- SILVA, M. Compêndio de odontologia legal. Rio de janeiro: Medsi. 1977. 

- VANRELL, J. P. Odontologia legal & antropologia forense. Rio de janeiro: 

Guanabara koogan. 2003. 

CLÍNICA INTEGRADA IV 

Diagnóstico, prognóstico, planejamento e execução de reabilitação bucal, 

estabelecendo a ordem de preferência da Terapêutica Odontológica e promovendo 

a saúde através do atendimento ambulatorial de pacientes da comunidade. 

Bibliografia: 

- LOPES S. M. M. et al.  Estética com resinas compostas em dentes 

anteriores.  São Paulo: Santos. 2005. 

- DOMITTI, S. S. Novos métodos e técnica em prótese total. São Paulo: 

Santos. 1984. 

- LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J.F. Endodntia: biologia e técnica. 2ª.ed. Rio de 

Jeniro: Médica e Científica. 2004. 

- NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; CARRANZA, F.A.  Periodontia clínica. 9ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

9º PERÍODO 

ODONTOLOGIA INFANTIL I V 

Promover o atendimento integral do paciente infantil de 0 a 6 anos. Integrar os 

conhecimentos adquiridos em níveis anteriores. Educação em saúde para os 

pacientes e responsáveis. Técnicas especializadas em diagnóstico, elaboração e 

execução do plano de tratamento de maior nível de complexidade. Prevenção e 

interceptação dos problemas de saúde bucal. Manutenção da saúde bucal. 

Urgência. Paciente Especial. 

Bibliografia: 

- GUEDES-PINTO, A. C. Odontopediatria.  6ª.ed. São Paulo: Santos. 1997. 

- FEJERSKOV,O.; KIDD, E.  Cárie dentária. A doença e seu tratamento 

clínico. São Paulo: Santos. 2005. 

- PROFFIT, W.R. Ortodontia contemporânea. 3ª.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2003. 
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CICURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL  

CONHECIMENTOS TEÓRICOS COM PRÁTICAS DEMONSTRATIVAS DAS PATOLOGIAS QUE 

ACOMETEM O SISTEMA BUCO-MAXILO-FACIAL. 

Bibliografia: 

- PRADO, R.; SALIM, M.A.A. Cirurgia buco maxilo facial.  Rio de Janeiro: 

Médica e Científica. 2004. 

- PETERSON, J.L. et al.  Cirurgia oral e maxilo facial.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 1996. 

 

GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA EM ODONTOLOGIA  

Apresentar, discutir e desenvolver os temas relevantes sobre a gestão (pública e 

privada) e planejamento em Odontologia, com a finalidade de preparar os futuros 

profissionais para os variados aspectos da atuação do cirurgião-dentista, 

principalmente aqueles que envolvem as questões contemporâneas do exercício  

profissional com ênfase no planejamento estratégico e organizacional; e na gestão 

de recursos humanos, financeiros e avaliação dos serviços odontológicos. 

Bibliografia: 

- PEREIRA, A.C. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações 

promovendo a saúde. São Paulo:  Artmed. 2003. 

- BELARDINELLI, V.H.; RANGEL, A.O.  Como elaborar projetos? : guia prático 

para a elaboração e gestão de projetos sociais.  Porto Alegre: Tomo. 2003. 

CLÍNICA CLÍNICA INTEGRADA V 

Diagnóstico, prognóstico, planejamento e execução de reabilitação bucal, 

estabelecendo a ordem de preferência da Terapêutica Odontológica e promovendo 

a saúde através do atendimento ambulatorial de pacientes da comunidade. 

Bibliografia: 

- LOPES S. M. M. et al.  Estética com resinas compostas em dentes 

anteriores.  São Paulo: Santos. 2005. 
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- DOMITTI, S. S. Novos métodos e técnica em prótese total. São Paulo: 

Santos. 1984. 

- LOPES, H.P.; SIQUEIRA JR., J.F. Endodntia: biologia e técnica. 2ª.ed. Rio de 

Janeiro:Médica e Científica. 2004. 

- NEWMAN, M.G.; TAKEI, H.H.; CARRANZA, F.A.  Periodontia clínica. 9ª.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2004. 

10º PERÍODO 

ESTÁGIO EXTRA MUROS 

VIVENCIAR EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS NOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, 

ADQUIRIDAS NOS PERÍODOS ANTERIORES. 
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ORDENAMENTO CURRICULAR 
 
              Proposta para um só vestibular, o Curso de Odontologia da UFAL terá  duas entradas de alunos no sistema seriado semestral, 
com 60 alunos divididos em 30 para cada semestre, com duração de 5 anos. Ofertadas semestralmente por 10 períodos consecutivos. 
Cada disciplina possuirá um programa que será entregue aos alunos no início de cada período letivo.  
 
Abaixo estão listadas todas as disciplinas do Curso de Odontologia, distribuídas de acordo com os períodos a que pertencem: 
 

1º Período  2º Período  3º Período  4º Período  5º Período 
         

Anatomia Sistêmica  Anatomia da Cabeça,  Psicologia Aplicada  Dentística de  Endodontia de 
e Dental  Pescoço e ATM  a Odontologia  Laboratório  Laboratório 

100  100  40  100  60 

      Biossegurança e   
Histologia e  Histologia e  Primeiros  Fundamentos de  Estomatologia II 

Embriologia I  Embriologia II  Socorros  Enfermagem   

80  80  30  30  60 

    Patologia Geral  Patologia Bucal  Radiologia II 
Bioquímica  Imunologia  e  40  100  80 

  Virologia  Farmacologia  Estomatologia I  Materiais Dentários I 
60  60  100  60  60 

Saúde e Sociedade  Bacteriologia, Mico e  Genética  Periodontia  CLÍNICA  
  Parasitologia      INTEGRADA I 

60  100  60  60   
Biologia Celular e  Saúde  Saúde  Cariologia  Cariologia 

Molecular  Coletiva I  Coletiva II    Dentística 
60  60  60  80  Cirurgia 

Metodologia  Fisiologia I  Fisiologia II  Radiologia I  Periodontia I 
Científica         

40  80  80  100  160+100 
         

400  480  410  530  520 
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6º Período  7º Período   8º Período  9º Período  10º Período 
         

Odontologia Infantil I  Odontologia Infantil II  Odontologia Infantil III  Odontologia Infantil IV  TCC 
70  130  100  100   

Prótese Total  Saúde  Saúde  Gestão Pública e Privada em  ESTÁGIO 

80  Coletiva III  Coletiva IV  Odontologia  EXTRA-MUROS 
Prótese Fixa  80  80  40  300 

80         
Prótese Parcial    Deontologia e Odontologia Legal  Cirurgia e Traumatologia   

Removível    40  Buco-Maxilo-Facial   
80  CLÍNICA  TCC  100   

Materiais Dentários II  INTEGRADA       

60  III  CLÍNICA  TCC   
CLÍNICA    INTEGRADA     

INTEGRADA II  
 

 IV  
                                                                                                                                                                        

CLÍNICA 
 

 
  Radiologia    INTEGRADA   

Cariologia  Dentística  Dentística  V   
Cirurgia  Cirurgia  Cirurgia     

Dentística  Periodontia  Endodontia  Dentística   
Endodontia  Endodontia  Prótese  Cirurgia   
Periodontia  Prótese  Ortodontia  Prótese   
Radiologia      Ortodontia   

         
160+20  200  200  160   

         
550  410  420  400  300 



OBSERVAÇÕES:  

1. Foram introduzidas as disciplinas de Primeiros Socorros, Fundamentos de 

Enfermagem, Gestão Pública e Privada em Odontologia, Deontologia e 

Odontologia Dental e Estágio Extra-Muros,  disciplinas complementares para a 

formação integral do cirurgião-dentista; 

2. A disciplina de Materiais Dentários foi supressa e seu conteúdo será 

contemplado nas disciplinas correlatas; 

3. As disciplinas  de caráter clínico para adultos foram fundidas em cinco Clínicas 

Integradas a partir do 5º período; 

4. As disciplinas de caráter infantil foram fundidas com a denominação de 

Odontologia Infantil se compondo de quatro disciplinas com início no 6º período; 

5. As disciplinas de cunho social seguem um único eixo, indo do primeiro ao último 

período do Curso proporcionando ao aluno, o contato com a realidade social  

dos serviços de saúde, pela observação e pelo desenvolvimento de atividades 

que lhes dêem condições para superar a dicotomia entre estudo e trabalho 

entendendo assim a realidade mercadológica; 

6. Algumas disciplinas serão pré-requisitos para as subseqüentes; 

7. O trabalho de conclusão de curso (TCC) não se constitui em disciplina, porém 

terá uma carga horária de 10 horas que será computada, no ato de 

integralização do curso. 

 
ELENCO DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 
 Carga horária 
      Inglês Instrumental 60 
      Francês Instrumental 60 
      Aleitamento Materno 60 
      Bioética 60 
TOTAL DA CARGA HORÁRIA  240 
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PRÉ-REQUISITOS 

 
PERÍODO DISCIPLINAS CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 
PRÉ-

REQUISITOS 
Anatomia Sistêmica e 
Dental 

 
ODOT001 

100  

Histologia e Embriologia I ODOT002 80  
Bioquímica ODOT003 60  
Saúde e Sociedade ODOT004 60  
Biologia Celular e 
Molecular 

 
ODOT005 

60  

 
 
 

1º 

Metodologia Científica ODOT006 40  
 

Anatomia da Cabeça, 
Pescoço e ATM 

 
ODOT009 

100  

Histologia e Embriologia II ODOT010 80 ODOT002 
Imunologia e Virologia ODOT007 60 ODOT005 
Bacteriologia, Mico e 
Parasitologia 

 
ODOT011 

100  
ODOT005 

Saúde Coletiva I ODOT013 60  

 
 
 

2º 

Fisiologia I ODOT012 80 ODOT001 
ODOT005 

Psicologia Aplicada a 
Odontologia 

 
ODOT014 

40  

Primeiros Socorros ODOT015 30 ODOT001 
ODOT009 
ODOT012 

Patologia Geral ODOT016 40 ODOT007 
ODOT011 
ODOT012 

Farmacologia ODOT017 100 ODOT007 
ODOT011 
ODOT012 
ODOT003 

Genética ODOT018 60 ODOT005 
Saúde Coletiva II ODOT019 60 ODOT013 

 
 
 

3º 

Fisiologia II ODOT020 80 ODOT009 
ODOT012 

Dentística de Laboratório  100 ODOT001 
ODOT002 
ODOT010 

Biossegurança e 
Fundamentos de 
Enfermagem 

  
30 

ODOT007 
ODOT011 

Patologia Bucal  100 ODOT016 
Estomatologia I  60 ODOT016 

ODOT020 
Periodontia  60 ODOT017 

 
Cariologia  80 ODOT001 

 ODOT002 
ODOT010 
ODOT003 
ODOT005 
ODOT007 
ODOT011 

 
 
 

4º 

Radiologia I ‘ 100 ODOT001 
ODOT009 

 Endodontia de Laboratório  60 ODOT001 
Radiologia I 
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Estomatologia II  60 Estomatologia I 
Radiologia II  80 Radiologia I 
Materiais Dentários I  60  

 
5º 

Clínica Integrada I 
 

 260 Patologia Bucal 
Estomatologia I 

Periodontia 
Cariologia 

Radiologia I 
 

Odontologia Infantil I  70 Clínica Integrada 
I 

Prótese Total  80 Clínica Integrada 
I 

Prótese Fixa  80 Clínica Integrada 
I 

Prótese Parcial Removível   
80 

 
Clínica Integrada 

I 
Clínica Integrada II  180 Clínica Integrada 

I 
Materiais I 

 
 

6º 

Materiais dentários II  60  
Odontologia Infantil II  130 Odontologia 

Infantil I 
Saúde Coletiva III  80 Saúde Coletiva II 

 
7º 

Clínica Integrada III  200 Clínica Integrada 
II 

Materiais 
dentários II 

Odontologia Infantil III  100 Odontologia 
Infantil II 

Saúde Coletiva IV  80 Saúde Coletiva 
III 

Deontologia e Odontologia 
Legal 

 40  

 
 

8º 

Clínica Integrada IV  200 Clínica Integrada 
III 

Odontologia Infantil IV  100 Odontologia 
Infantil III 

Gestão Pública e Privada 
em Odontologia 

 40 Deontologia e 
Odontologia 

Legal 
Cirurgia e Traumatologia 
Buço-Maxilo-Facial 

 100 Clínica Integrada 
IV. 

 
 

9º 

Clínica Integrada V  160 Odontologia 
Infantil IV 

10º Estágio Extra-Muros  300  
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VIII – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
           O estágio supervisionado obrigatório tem como objetivo completar a 

integralização da Matriz Curricular para os alunos do curso que não apresentem 

pendências.  Esta atividade será desenvolvida pelas disciplinas: Clínica Integrada III; 

Clínica Integrada IV; Clínica Integrada V e Estágio Extra-muro, permitindo ao(s) 

aluno(s) vivenciar experiências práticas nos diversos setores do sistema de saúde. 

Este estágio será supervisionado por uma equipe de docentes multidisciplinar e 

coordenado por um de seus integrantes. 

 De conformidade com as Diretrizes Curriculares, o Estágio Supervisionado do 

Curso deverá atingir 20% da carga horária total do Curso de graduação em 

Odontologia. (Art. 7º). 

 

A avaliação dos alunos será feita pela equipe de docentes, observando entre 

outros critérios acadêmicos estabelecidos na legislação, os seguintes: 

 - Pontualidade 

 - Organização 

 - Biossegurança 

 - Planejamento e desenvolvimento dos trabalhos no ambulatório. 

Os estágios supervisionados não obrigatórios deverão ser atividades que 

oportunizem aos discentes adquirirem experiências de aprendizado e prática 

profissional nas áreas que mantém estrita relação com os objetivos do curso. Estas 

atividades deverão ser supervisionadas por um docente, que será o supervisor dos 

estágios e por profissionais afins, que serão os preceptores. Os estagiários deverão 

elaborar relatórios mensais que serão entregues na coordenação de estágio, junto 

com as freqüências. Ao final estas atividades serão computadas para integralização 

da parte flexível, obedecendo a uma pontuação regulamentada pelo Colegiado de 

Curso tendo um documento comprobatório, emitido pelo preceptor do estágio, bem 

como a apresentação e aprovação de um relatório final de atividades. 

 Estes estágios poderão ser desenvolvidos dentro ou fora da Universidade, 

em entidades públicas ou privadas conveniadas com provas documentais com a 

Pró-reitoria de graduação, através do setor de estágios. 
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  Estas atividades têm finalidades importantes, uma vez que colocam os(as) 

alunos(as) em contato direto com a realidade que irão encontrar em sua vida 

profissional, aprendendo a lidar com a sociedade e com o trabalho das equipes 

multidisciplinares e multiprofissionais, conscientizando-se da realidade de outras 

profissões e dos campos de práticas de saúde, criando expectativas de seu papel 

na realidade social e no sistema de saúde. 
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IX – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

          O TCC é componente curricular obrigatório, terá uma carga horária de 10 

horas que será computada no ato de integralização do Curso. Com o objetivo de 

ajudar a uniformizar a confecção dos trabalhos científicos, o Departamento de 

Odontologia, em 2004, elaborou um manual intitulado Normas Técnicas para 

Confecção de Trabalhos Científicos – Departamento de Odontologia -, que pudesse 

de uma forma simples, orientar os alunos e professores nos tópicos necessários 

aos mesmos, principalmente na oportunidade de elaboração do TCC. Para a 

confecção desse manual foram tomadas como base, as normas da ABNT6023, 

normas de revistas de Odontologia e livros de Metodologia da Pesquisa. O Curso 

de Odontologia manterá, a partir de 2006, as normas contidas no referido manual, 

para direcionamento de seus TCCs. 
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X – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 As atividades complementares deverão ser estimuladas como estratégias 

didáticas para garantir a interação teoria-prática, devendo a Universidade, conforme 

as Diretrizes Curriculares, criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, 

adquiridos pelo discente, através de estudos e práticas independentes presenciais 

e/ou à distância.  

 As atividades de formação complementar definidas como atividades 

acadêmico-científico-culturais, visam desenvolver nos discentes competências e 

habilidades diversas e oportunizar experiências diferenciadas, onde cada um 

poderá definir objetivos e traçar metas em sua própria formação acadêmica. 

 Estas atividades contribuem na integralização do curso, com um mínimo de 

200 horas, referendadas pela legislação vigente – Resolução 113/95 do 

CEPE/UFAL, onde a denominação é Parte Flexível, distribuída em:  

 - Monitoria 

 - Programas de iniciação científica 

 - Projetos de extensão 

 - Participação em campanhas de saúde (vacinação, prevenção...) 

 - Participação em eventos com ou sem apresentação de trabalhos 

 - Participação em Diretórios 

 - Representação estudantil em Conselhos da UFAL. 
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XI – AVALIAÇÃO 

 A avaliação permanente do Projeto Pedagógico do Curso a ser implementado 

com esta proposta é importante para aferir o sucesso do novo currículo para o 

curso, como também para certificar-se de alterações futuras que venham a 

melhorar este projeto, uma vez que o projeto é dinâmico e deve passar por 

constantes avaliações. 

 Os mecanismos a serem utilizados deverão permitir uma avaliação 

institucional e uma avaliação do desempenho acadêmico – ensino e aprendizagem  

de acordo com as normas vigentes, viabilizando uma análise diagnóstica e 

formativa durante o processo de implementação do referido projeto. Deverão ser 

utilizadas estratégias que possam efetivar a discussão ampla do projeto mediante 

um conjunto de questionamentos previamente ordenados que busque encontrar 

suas deficiências, se existirem. 

 O curso será avaliado também pela sociedade através da ação/intervenção 

docente/discente expressa na produção e nas atividades concretizadas no âmbito 

da extensão universitária. 

 O roteiro proposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais/MEC para a avaliação das condições de ensino também servirá de 

instrumento para avaliação, sendo o mesmo constituído pelos seguintes tópicos: 

1. Organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projeto do 

curso;  

2. Atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação; 
3. Corpo docente:formação profissional, condições de trabalho, atuação e  

               desempenho acadêmico e profissional; 

4. Infra-estrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e laboratórios 

            específicos. 

A avaliação do desempenho docente será efetivada pelos alunos/disciplinas 

fazendo uso de formulário próprio e de acordo com o processo de avaliação 

institucional. 
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XII - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
LATU SENSU 

 Atualmente encontram-se em pleno funcionamento os cursos de 

especialização em: endodontia e prótese dentária aprovados pela resolução 04/2005 

de 11/04/2005 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE/UFAL), e 

odontopediatria aprovado pelo Conselho Universitário (CONSUNI/UFAL), resolução 

19/2006 de 05 de junho de 2006, onde poderão ser verificados: ementas, objetivos 

gerais e específicos, conteúdos programáticos, estratégias de ensino, formas de 

avaliação, bibliografias básicas e complementares, as freqüências de oferta dos 

cursos e suas durações. 

 Também em planejamento, o projeto para implementação do curso de 

especialização em implante dentário. 

 

STRICTO SENSU 

 A implantação do curso de mestrado em clínicas odontológicas (em 

planejamento), fortalecerá e garantirá a continuidade da Unidade Acadêmica, além 

de propiciar aos alunos uma melhor formação técnico-científica, formando 

professores qualificados para empregar técnicas recentes e métodos didáticos-

pedagógicos modernos e atuais. Desta forma, o curso de mestrado terá os seguintes 

objetivos:  

Geral:  Qualificar profissionais para exercer o magistério superior com capacidade 

crítica da realidade social e com potencial para desenvolver pesquisas em 

Odontologia. 

Específicos:  

• Capacitar profissionais para o exercício do Magistério superior tornando-os 

agentes multiplicadores de informação com visão crítica da sociedade; 

• Habilitar profissionais para a investigação científica que resultem na 

construção, elaboração e execução de pesquisas no campo clínico, 

laboratorial e social; 

• Preparar profissionais para executar procedimentos odontológicos com 

tecnologia avançada e baseada em evidências científicas. 
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RELAÇÃO DOS DOCENTES 

 
SETOR DE 
ESTUDO 

DOCENTES TITULAÇÃO/CH 

EMILIANO BARRETO DOUTORADO /DE Biologia Celular e 
Molecular 

 

RENATO RODARTE DOUTORADO /DE 

BERNARDO LUCENA NETO MESTRADO /DE 

FERNANDO CAMELO MESTRADO /40 

AMUNDSON PORTELA  ESPECIALIZ /DE 

Anatomia 

 

JAQUELINE SILVA BRITO MESTRADO /40 

ANDRÉ SANTAMARIA NORMANDE MESTRADO /DE 

DIENE MARIA HOLANDA TENÓRIO DOUTORADO /DE 

JOSÉ DENISSON PRADO DOUTORADO /40 

THERESINHA DE JESUS CALADO CARVALHO DOUTORADO /DE 

Histologia / 
Embriologia 

 

VIVIANE VIEIRA MALTA MESTRADO /20 

SILVANA AYRES MARTINS DOUTORADO /DE  

Imunologia ERLON OLIVEIRA DOS SANTOS MESTRADO /DE 

Genética ENEIDA LIPINSKI MESTRADO/DE 

AYRO PONTES LIMA BOMFIM MESTRADO /DE Parasitologia 
Microbiologia 

 

ANA CRISTINA BRITO SANTOS DOUTORADO /DE 

KÁTIA GOUVEIA MESTRADO /DE 

SIMONA TEOBALDO SANOHEZ FERRI MESTRADO /DE 

MAGNA SUZANA ALEXANDRE MOREIRA DOUTORADO /DE 

Fisiologia/ 

Farmacologia 

 ROBERTA COSTA SANTOS FERREIRA MESTRADO /DE 

MILTON FERNANDO DE ANDRADE SILVA DOUTORADO /DE  Cariologia 

 
NATANAEL BARBOSA DOS SANTOS DOUTORADO /20 

ANTONIO MILHAZES ESPECIALIZ /20 

IVANILDO GERALDO MELO HOLANDA ESPECIALIZ /20 

JOSÉ ZENOU COSTA FILHO MESTRADO /DE 

JOSÉ RICARDO MIKAMI ESPECIALIZ /20 

MARCELO DE ALMEIDA COSTA MESTRADO /DE 

PAULO JOSÉ MORAES DA SILVA MESTRADO /DE 

 

 

Setor de Cirurgia 

 

 

 STELA MARIS WANDERLEY NOBRE MESTRADO /DE 
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ROSA VIRGÍNIA LOPES DA MATTA MESTRADO /20  Clínica 
Integrada 

 
THÉO FORTES SILVEIRA CAVALCANTI ESPECIALIZ /40 

ALDA Mª ALMEIDA DE OLIVEIRA MARTINS MESTRADO /DE 

DULCE MARIA SANTOS SIMÕES MESTRADO /DE 

JOSÉ IVO LIMEIRA DOS REIS DOUTORADO /DE 

LARISSA SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO MESTRADO /DE 

LEILA MARIA FALCÃO DE OMENA MESTRADO /DE 

LILIAN JAIME DE PINA MESTRADO /20 

MARIA JOSÉ LORENA DE MENEZES MESTRADO /DE 

 

 

Setor de 
Dentística 

 

 

 

 
ROSA MARIA PEIXOTO CAMPOS MESTRADO /DE 

AMARO DE MENDONÇA CAVALCATE MESTRADO /DE 

INÊS DE FÁTIMA DE AZEVEDO J. INOJOSA DOUTORADO /DE 

IRENILDA ESPECIALIZ /20 

 

Endodontia 

 LÚCIA ESPECIALIZ /20 

JOSÉ LÉCIO MACHADO MESTRADO /DE 
Estomatologia 

 
LUIS CARLOS OLIVEIRA SANTOS MESTRADO /DE 

CYNTHIA VALERIA SILVA GOMES RIBEIRO MESTRADO /DE 
Materiais 
Dentários ELAINE COSTA DE AZEVEDO FERREIRA MESTRADO /DE 

LUCINEIDE DE MELO SANTOS DOUTORADO /DE 

MARIA DÂNIA HOLANDE TENÓRIO DOUTORADO /DE 

PATRÍCIA BATISTA LOPES DO NASCIMENTO DOUTORADO /DE 

EDGARD NORÕES RODRIHUES DA MATTA DOUTORADO /DE 

FELÍCIO  MELO DE ALBUQUERQUE MESTRADO /DE 

JOVENILDO WANDERLEY SANTOS ESPECIALIZA /20 

 

Odontologia 
Infantil 

 

 

 
JOÃO JOAQUIM FERREIRA NETO ESPECIALIZA /20 

JOSÉ DE AMORIM LISBOA NETO MESTRADO /DE Patologia 

 
MARIA DE FÁTIMA LIMA FERREIRA DOUTORADO /DE 

ADELMO FARIAS BARBOSA MESTRADO /DE 

AMARO CARLOS JÚNIOR MESTRADO /DE Setor de 
Periodontia 

LUIS ALEXANDRE MOURA PENTEADO ESPECIALZ /20 

ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÙJO ESPECIALIZ /DE  

Setor de Prótese EVANDRO LUIS BARROS MARROQUIM ESPECIALIZ /40 
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ISAAC JOSÉ PEIXOTO BATINGA DA ROCHA DOUTORADO /DE 

JORGE ALBERTO GONÇALVES MESTRADO /DE 

JOSÉ WALTER MURTA TORRES MESTRADO /DE 

DAISY COSTA M. QUAGLIATO MESTRADO /20 

GRACIANA DE ALENCAR SILVA ESPECIALIZ /20 

LUCIANA CAVALCANTI DE ARAÚJO DOUTORADO /DE 

 

Radiologia 

RENATA ANTÔNIA CERQUEIRA DE MORAES ESPECIALIZ /20 

HILDEBERTO CORDEIRO LINS ESPECIALIZ /20 

ANTÔNIO AMORIM DE ARÚJO ESPECIALIZ /DE 

 

Saúde Coletiva 

IZABEL MAIA NOVAES ESPECIALIZ /20 
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