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1 INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Odontologia 

Modalidade: Bacharelado 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 8 a 12 semestres (integral) e de 10 a 14 semestres (noturno) 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2880 800 80 160 80 4000 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação: 

Documento 
Parecer MEC de autorização – 
Homólogo Ministerial 

portaria MEC de reconhecimento 

Nº Documento 
processo número 
23000.008894\98-12 

portaria 1333/MEC 

Data Documento 14/05/1999 20/04/2005 

Data da Publicação 18/05/99 22/04/2005 

Nº Parecer/Despacho 316/99 CES/CNE 
Renovação de Reconhecimento- 
Portaria 1503 de 21/09/2010. 

Conceito MEC (CC) CMB - 

Conceito Preliminar de Curso 
(CPC) 

Ano: 2016 Conceito: 4 

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso. 

1.1.1 Contexto do Curso 

  O Curso de Bacharelado em Odontologia da Universidade Católica de Brasília está 

situado no Câmpus I, tendo suas atividades iniciadas em julho de 1999. Foi projetado a partir de 

princípios legais, institucionais, filosóficos e socioculturais identificados com o perfil pedagógico 

de sua mantenedora, com os anseios da comunidade em que está inserido e elaborado de 

acordo com a Lei 9.394, de dezembro de 1996; Decreto 2.306, de 19 de agosto de 1997; Portaria 

Ministerial nº 641/97 Ministério da Educação e Cultura - MEC, de 13 de maio de 1997 e 

Resolução CFE nº 4 - de 03 de setembro de 1982, que fixa o mínimo de conteúdo e duração do 

Curso de Odontologia.  

  O primeiro currículo do Curso de Odontologia foi o 2101, imediatamente extinto e 

substituído pelo currículo 2102. No fim de 2002, o Curso de Odontologia passou por um processo 

de adequação curricular, seguindo as “Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Odontologia”, deliberada pelo Conselho Nacional de Educação, Resolução 

CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002 (D.O.U. de 04/03/2002- Seção 1 – p. 10), fundamentada 

no Parecer CNE/CES nº 1300/01, de 6 de novembro de 2001 (D.O.U. de 07/12/2001- Seção 1 – 

p.25). A partir de então, entrou em vigor o currículo 2103 somente para os novos ingressantes, 

mantendo o currículo 2102 em andamento. O reconhecimento do Curso de Odontologia da 

Universidade Católica de Brasília foi publicado pela portaria do Ministério da Educação e Cultura 
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nº 1333 de 20 de abril de 2005, de acordo com o processo 23000.004731/ 2003-81, registro 

SAPIEnS nº 20031002846. (D.O.U. de 22/04/2005- Seção 1 – p.18).  

  No ano de 2007, o Projeto Pedagógico foi totalmente revisado de acordo com a 

Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007 (D.O.U. de 19/06/2007- Seção 1 – p.6), 

fundamentada no Parecer CNE/CES nº 08/07, de 31 de janeiro de 2007 (D.O.U. de 13/06/2007- 

Seção 1 – p.11) que definiu um mínimo de 4.000 horas para os Cursos de Odontologia com 

integralização em cinco anos, podendo haver integralização distinta das desenhadas nos 

cenários desta resolução, porém com justificativas. A modalidade adotada pelo Curso de 

Odontologia é o sistema de créditos semestrais, podendo o aluno integralizar os créditos em no 

mínimo oito semestres e no máximo 12 semestres. É possível que o aluno integralize as 4.000 

horas em oito semestres, entretanto é necessário dedicação exclusiva e integral ao curso. O 

sistema de créditos é flexível e permite que o aluno se forme em até 12 semestres, adequando-

se à sua disponibilidade de tempo e à sua condição financeira. O fato é que nessas 4.000 horas 

o curso contempla todas as recomendações previstas na Resolução CNE/CES nº 03, de 19 de 

fevereiro de 2002 (D.O.U. de 4/03/2002- Seção 1 – p.10) que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Odontologia. Conforme planejamento de 2007, no ano 

de 2009 o Projeto Pedagógico passou por nova revisão que culminou com um currículo 

semelhante, com ajustes finos, baseados na argumentação dos estudantes e professores. No 

ano de 2010, entrou em vigor um Projeto Pedagógico ajustado e atualizado com as demandas 

atuais, representado pelo currículo 2151.  

 Em 2016, o PPC do curso foi totalmente reformulado, incluindo disciplinas de formação 

geral, básica e específica, além de contemplar metodologias inovadoras de aprendizagem. Essa 

reformulação integrou ainda mais as unidades curriculares e atendeu plenamente às Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs). Em 2017, devido à crescente necessidade de inclusão de 

estudantes que pudessem conciliar a vida profissional e a formação em Odontologia, optou-se 

pela oferta do curso de Bacharelado em Odontologia também no turno noturno, seguindo os 

mesmos componentes curriculares e objetivos do Curso do turno integral, porém com tempo 

de integralização distinto, de cinco anos. Um novo PPC foi elaborado para contemplar o novo 

turno e atualizar ajustes necessários no PPC de 2016. Ressalta-se que para o turno noturno o 

estudante poderá integralizar as 4.000 horas, de maneira flexível, de dez até 14 semestres. O 

sistema de créditos permite também que o estudante do turno noturno consiga adequar à 

formação, sua disponibilidade de tempo e condição financeira. 
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 O Curso de Bacharelado em Odontologia da UCB propõe uma formação profissional mais 

ética, científica e responsável para a sociedade. Diante da realidade atual da educação e da 

saúde no país e, especificamente no Distrito Federal, surge uma preocupação generalizada por 

parte dos docentes e profissionais da área de Odontologia para se buscar, cada vez mais, a 

melhoria na qualidade de ensino.  

 As bases sólidas oferecidas pela Universidade Católica de Brasília permitem 

modificações ambientais, sociais e culturais positivas nas comunidades regionais. Nesse sentido, 

o Curso de Odontologia cumpre seu papel com as comunidades que cercam a Universidade, 

como Areal, Riacho Fundo I e II, ADE- área de desenvolvimento empresarial de Águas Claras, 

Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e Taguatinga. 

 Por fim, o Curso de Bacharelado em Odontologia da Universidade Católica de Brasília 

tem como objetivo contribuir para formação de profissionais com as competências gerais 

definidas para a área de Saúde. Além disso, competências, habilidades e atitudes específicas são 

desenvolvidas, respeitando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais.   

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 A organização didático-pedagógica do Curso de Bacharelado em Odontologia da 

Universidade Católica de Brasília está em consonância com a filosofia da Instituição e com o 

perfil profissiográfico almejado, alinhado às diretrizes da Escola de Saúde e Medicina e 

estruturada em três grandes Núcleos Formativos Educacionais:  O Núcleo de Formação Geral-

NFG; o Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e Medicina- NFBE e o Núcleo de Formação 

Específica-NFE. Assim, é possível garantir a contemplação das habilidades e competências gerais 

e específicas definidas para o perfil do egresso. Esses núcleos delineiam o caminho a ser seguido 

pelo estudante numa proposta de formação contínua e integradora com constante articulação 

entre teoria e prática, empregando-se metodologias ativas de aprendizagem que privilegiem a 

integração dos saberes, a centralidade na aprendizagem e o protagonismo estudantil, com 

atuação docente que garanta o conhecimento, a aprendizagem, a avaliação e a inclusão 

educacional. 

 Dessa forma, concretiza-se uma organização didático-pedagógica que extrapola o 

domínio técnico-científico da profissão para os aspectos estruturantes de relações e práticas em 

todos os componentes de interesse ou relevância social. Isso contribuirá com a melhoria da 

qualidade de saúde da população, tanto no enfrentamento dos aspectos epidemiológicos do 

processo saúde/doença, quanto nos aspectos de organização da gestão setorial e estruturação 
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do cuidado à saúde, garantindo o desafio de ordenação das políticas de formação, da gestão 

pública do setor da saúde, conforme previsto na Constituição Nacional do Brasil. 

 Para cada um desses Núcleos, a formação do estudante deve se organizar em ciclos que 

atendam aos componentes curriculares articulados no sentido de proporcionar o 

aproveitamento máximo do Curso e sua formação integral. Este processo está estruturado a 

partir de três eixos, a saber: 

• Integração 

• Inserção na comunidade 

• Humanização 

 Esses eixos estruturantes, constituídos na perspectiva das suas dimensões 

epistemológicas dão sentido à organização dos componentes curriculares. A percepção e 

intencionalidade de mediação entre os sujeitos e objetos do conhecimento no processo de 

ensino-aprendizagem visa o desenvolvimento integral pautados em três dimensões: 

• Biológica na abordagem do indivíduo.  

• Social referente ao sujeito coletivo em interação com o meio e expressão do processo saúde-

doença. 

• Integradora, como interface que busca uma compreensão e abordagem mais totalizante do 

ser nas suas complexidades. 

  Além disso, o Curso de Odontologia elencou oito competências e atitudes 

socioemocionais que são desenvolvidas de forma sistêmica e prioritária nos componentes 

curriculares específicos e são articuladas às três dimensões, contribuindo para uma formação 

transdisciplinar. O quadro abaixo demonstra as competências desenvolvidas nos componentes 

curriculares específicos do Curso: 

COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO 

Empatia Capacidade de se colocar no lugar do outro 

Benevolência Capacidade de praticar atitudes boas 

Humildade Capacidade de ser simples e modesto 

Altruísmo Capacidade de se dedicar ao outro com atitude solidária 

Resiliência Capacidade de adaptação em qualquer situação 

Cooperação Capacidade de auxiliar e contribuir 
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Criatividade Capacidade inventiva com originalidade 

Proatividade Capacidade de prevenir ou antecipar a resolução do problema 

 A estrutura curricular do Curso de Bacharelado em Odontologia apresenta uma carga 

horária total de 4000 horas, sendo assim distribuídas: 3040 horas para as disciplinas, 800 para 

os estágios supervisionados, 80 horas para as atividades complementares e 80 horas para os 

trabalhos de conclusão de curso. Essa disponibilização objetivou contemplar: a flexibilização, a 

interdisciplinaridade e a articulação entre teoria e prática. 

 Quanto ao tempo de integralização, a Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009, 

regulamenta, para o Curso de Odontologia, 5 anos. Porém, deixa claro que essa integralização 

pode ocorrer em menor tempo, desde que justificada a adequação, conforme Art. 2º § 4. “IV - 

a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta Resolução poderá ser 

praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua adequação.” Para o turno integral, a 

proposta didático-pedagógica do Curso de Odontologia da UCB prevê aulas nos períodos 

matutino e vespertino. Esse formato garante uma sólida formação dentro de todos os princípios 

legais previstos com integralização possível de, no mínimo, oito semestres, ou seja, quatro anos 

de Curso. A dedicação em tempo integral possibilita atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão de forma intensa e articulada com todas as exigências previstas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs). Para o turno noturno, o tempo de integralização previsto é de, 

no mínimo, 10 semestres, ou seja, cinco anos de curso. 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

 Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação para os 

cursos de Odontologia (Resolução CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002 - D.O.U. de 

4/03/2002- Seção 1 – p. 10) e seguindo a Política Nacional de Saúde Bucal, implementada pelo 

Ministério da Saúde, os estudantes devem ser preparados para atuar nos diferentes níveis de 

atenção, adotando-se como eixo de orientação a promoção do cuidado, visando a qualidade de 

vida. Os princípios norteadores dessas ações englobam gestão participativa, ética, acesso, 

acolhimento, vínculo e responsabilidade profissional. 

 O futuro profissional deve apresentar um diferencial de atuar solidariamente e 

efetivamente, para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da 

geração e comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos na 

busca da verdade.  
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Objetivo Geral: 

 O Curso de Bacharelado em Odontologia tem como objetivo geral garantir competências 

e habilidades descritas no artigo 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 19 de fevereiro de 2002 

(D.O.U. de 04/03/2002- Seção 1 – p.10) para a formação de um cirurgião- dentista generalista, 

capaz de articular os conhecimentos das ciências odontológicas, biológicas, humanas e sociais 

para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, na resolução dos problemas de saúde bucal 

de indivíduos e coletividades; competente nas dimensões social, pessoal, interpessoal e 

profissional; dotado de sólida formação técnico-científica e humanística, com visão global do 

mundo atual, mantendo espírito crítico, ético e conhecedor do impacto das políticas sociais, 

culturais, econômicas e ambientais na saúde das populações; apto a compor equipes 

multiprofissionais, planejar, organizar e gerenciar serviços de saúde, com equidade, 

promovendo a transformação da realidade que o cerca para a melhoria da qualidade de vida de 

toda a sociedade.  

Objetivos Específicos: 

 O Curso de Bacharelado de Odontologia tem como objetivos específicos garantir as 

seguintes competências e habilidades descritas no artigo 5º da Resolução CNE/CES nº 3, de 19 

de fevereiro de 2002 (D.O.U. de 04/03/2002- Seção 1 – p.10) e na Portaria INEP nº 248 de 10 de 

maio de 2013 (D.O.U de 13/05/2013- Seção 1- p.21) na formação do cirurgião-dentista:   

 Entender a saúde como uma política pública e direito de todo cidadão. 

 Respeitar e aplicar os princípios éticos, bioéticos e legais. 

 Empregar o acolhimento dos pacientes, considerando-os em sua integralidade bio-psico-

social. 

 Entender como comunicar com pacientes, profissionais da saúde e comunidade em geral, 

criando vínculos humanizados e aplicar habilidades atitudinais. 

 Examinar, articular e sistematizar conhecimentos teóricos e práticos; 

 Coletar, observar, interpretar dados e analisar informações para o diagnóstico e a solução de 

problemas nos âmbitos individual e coletivo. 

 Atuar na promoção de saúde, prevenção e tratamento das doenças, reabilitação, 

manutenção e vigilância da saúde, em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. 

 Criar e executar planos de tratamentos baseados em evidências científicas. 

 Realizar procedimentos adequados de investigação, prevenção, tratamento e controle das 

doenças prevalentes do complexo bucomaxilofacial. 
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 Resolver situações novas e inesperadas e formular soluções. 

 Atuar em equipes multiprofissionais e intersetoriais. 

 Avaliar, planejar e gerir serviços de saúde. 

2.1.2 Competências e Habilidades 

A preocupação da educação deve se voltar para o desenvolvimento de cidadãos críticos, 

conscientes e que saibam lidar com a enorme gama de conhecimento disponível, interagindo 

com ele por meio das possibilidades advindas do constante avanço tecnológico, sem se 

descuidar de valores imprescindíveis como criatividade, coerência, comprometimento, 

empatia e transparência, os quais devem fazer parte do comportamento de todos aqueles que 

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília. 

Dessa forma, todo o processo de aprendizagem se dá por meio do relacionamento dos 

diversos atores sociais que se manifesta nas bases de uma educação voltada para: o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

colaboratividade e boa relação interpessoal; a solução de problemas; a aprendizagem; o 

autodesenvolvimento e a autonomia; a agilidade mental e a reflexão, os quais perpassam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso. 

  O Curso de Bacharelado em Odontologia da Universidade Católica de Brasília visa 

contribuir com a formação de profissionais com as competências gerais definidas para a área de 

Saúde e com competências, habilidades e atitudes específicas que deverão ser desenvolvidas ao 

longo do curso, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

  As competências e habilidades gerais que o estudante do Curso de Odontologia deve 

expressar ao término de sua formação são: 

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

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, tanto em nível individual 

como coletivo, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-

o. 

 Atuar 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. 

 Atuar no exercício das atividades referentes à saúde 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. 
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 Atuar com capacidade de tomada de 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 devem possuir competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

 Atuar mantendo a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação 

com outros profissionais de saúde e o público em geral. 

 Ter condições de assumir a liderança no trabalho em equipe multiprofissional, 

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. 

 Atuar na administração e gerenciamento tanto da força de trabalho, dos recursos 

físicos e materiais e de informação, como devem estar aptos a serem empreendedores, 

gestores, empregadores ou líderes em equipes de saúde.  

 Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto no exercício 

da profissão. 

 Ser capaz de “aprender a aprender“, ter responsabilidade, compromisso com a sua 

educação e treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, proporcionando 

condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos 

serviços. 

  As competências e habilidades específicas que o estudante do Curso de Odontologia 

deve expressar ao término de sua formação são: 

• Conhecer e discutir a política de saúde da região e país, trabalhando em equipes 

multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares para atuar coletivamente em ações de 

saúde pública, colaborando para o desenvolvimento da comunidade, além de conhecer e 

respeitar os princípios éticos e legais que norteiam a prática odontológica, adotando postura 

crítica e desenvolvendo habilidades e competências para ofertar alternativas às demandas 

sociais. 

• Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, 

entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais ou coletivos. 

 Exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como forma de 

participação e contribuição social. 

 Desenvolver assistência odontológica individual e coletiva. 
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 Identificar em pacientes ou grupos populacionais as doenças e distúrbios bucomaxilofaciais. 

  Realizar procedimentos adequados para investigações, prevenção, tratamento e controle. 

 Comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da saúde, outros 

indivíduos relevantes, grupos e organizações para obtenção eficiente de informações confiáveis 

e avaliá-las objetivamente. 

 Aplicar conhecimentos para organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde 

efetiva e eficientemente. 

• Aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados de saúde na busca de 

soluções mais adequadas para os problemas clínicos no interesse do indivíduo e da comunidade. 

• Analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, epidemiológicas e 

clínicas, bem como conhecer métodos, técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos possibilitando a criação do saber. 

• Aplicar conhecimentos de saúde bucal, de doenças e tópicos relacionados no melhor interesse 

do indivíduo e da comunidade, bem como buscar melhorar a percepção e providenciar soluções 

para os problemas de saúde bucal, áreas relacionadas e necessidades globais da comunidade. 

• 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. 

• Participar de investigações científicas e estar preparado para aplicar os resultados de pesquisas 

para os cuidados de saúde. 

• Manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, aplicá-lo em todos os aspectos da 

vida profissional e estar ciente das regras dos trabalhadores da área de saúde bucal na 

sociedade. 

 Reconhecer as limitações pessoais e estar adaptado com flexibilidade face às mudanças 

circunstanciais. 

• Colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico, bem como identificar 

afecções bucomaxilofaciais prevalentes, propor e executar planos de tratamento adequados e 

realizar a preservação da saúde bucal. 

• Comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em geral. 

• Planejar e administrar serviços de saúde comunitária. 
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• Acompanhar e incorporar inovações tecnológicas (informática, novos materiais, biotecnologia) 

no exercício da profissão. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

 O perfil do egresso proposto é de um profissional generalista, humanista, crítico e 

reflexivo, que direciona suas ações a todos os níveis de atenção à saúde, baseado no rigor 

técnico e científico, capacitado ao exercício de atividades relativos à saúde bucal da população 

nos diferentes ciclos da vida, para pessoas com deficiências e para grupos especiais, pautado em 

princípios legais, éticos e  na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, 

compreendendo sua atuação como transformação de realidade em benefício da sociedade, 

caracterizando o sentido social da Universidade, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 O profissional de Odontologia deve estar apto a atuar em grandes centros urbanos ou 

em pequenas localidades; a atuar como profissional liberal em consultórios e clínicas 

particulares, em serviços públicos (SUS) ou privados como escolas, sindicatos, policlínicas, 

hospitais, trabalhando em equipes interdisciplinares e multiprofissionais, bem como atuar no 

terceiro setor. Além do exercício profissional como clínico geral, especialista ou sanitarista, a 

carreira de cirurgião-dentista permite acesso à docência, à pesquisa e à gestão de serviços de 

saúde.  

2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

 Os diferenciais competitivos dos Cursos que compõem a Escola de Saúde e Medicina 

estão fundamentados no discente como protagonista do processo de ensino-aprendizagem; no 

docente como agente facilitador e mediador deste processo; no saber fundamentado na 

pesquisa e articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  

 As atividades acadêmicas são realizadas em laboratórios de aulas práticas e de 

pesquisas, clínicas-escolas, biotérios, bioensaios e laboratórios dos programas de pós-

graduação, além dos inúmeros cenários de práticas na Rede Pública de Saúde da Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal -SUS, por meio dos convênios firmados com a Universidade. 

 As metodologias ativas e inovadoras adotadas pelo Curso de Odontologia representam 

um grande diferencial do processo ensino-aprendizagem, aliadas às excelentes instalações 

físicas oferecidas, como os laboratórios e clínicas-escola. Ressalta-se ainda que os cenários de 
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práticas diversificados dentro do SUS garantem um diferencial fundamental na formação do 

egresso do Curso de Odontologia da UCB. 

 O curso propõe uma formação profissional mais eficaz, científica e responsável para a 

sociedade. O Projeto Pedagógico fundamenta-se em uma proposta de ensino inovadora inserida 

no contexto social, oferecendo conhecimentos e experiências ao estudante a partir dos 

princípios da transversalidade e interdisciplinaridade que, após a sua assimilação, vão oferecer 

subsídios para o exercício da profissão. 

 A consolidação da Odontologia depende do profissional estar apto a agir em múltiplos 

níveis ou condições de saúde de um indivíduo, de acordo com o contexto social, sendo capaz de 

detectar os problemas da área e seus vários determinantes, com a proposição de ações 

resolutivas e transformadoras.  

 O Curso de Odontologia da UCB tem uma visão de que a sociedade e o meio mudam 

continuamente. Assim, os profissionais de saúde têm o constante desafio de enfrentar as 

exigências da comunidade, na qual o bem-estar e a saúde do ser humano são fundamentais para 

a qualidade de vida. A intenção da UCB não é a de apenas oferecer mais um curso, e sim, manter 

um Curso de Odontologia forte, sério, estruturado sobre uma matriz curricular concreta, 

inserida em um Projeto Pedagógico consistente, que vem ao encontro dos anseios da UCB e do 

país.  

 Além disso, a proposta do curso se integra àquelas já existentes na área de Saúde, 

garantindo ações progressivas em educação e saúde, no sentido preventivo, curativo e 

reabilitador, buscando sempre manter e recuperar a integridade biopsicossocial do indivíduo, 

em um contexto de diferentes níveis sociais e faixas etárias. O Projeto Pedagógico proporciona 

um ensino de graduação integrado com pesquisa e extensão, respeitando graus de 

complexidade crescente. Acrescenta-se ainda a inserção dos estudantes em cenários de práticas 

nas comunidades desde os primeiros semestres. 

2.2 Organização Curricular 

 Os componentes curriculares somam 4000 horas, que correspondem a 190 créditos. São 

3760 horas de componentes obrigatório e 160 horas de componentes optativos. Além disso, os 

estudantes devem realizar 80 horas de Atividades Complementares a serem somadas ao total 

de horas no curso, perfazendo 4000 horas. O número de semestres para integralização para o 
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turno integral é de no mínimo 8 e no máximo 12 semestres e para o turno noturno é de no 

mínimo 10 e no máximo 14 semestres. 

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

Os pressupostos que orientam o processo de ensino e de aprendizagem da Escola de 

Saúde e Medicina consideram os estudantes como sujeitos do processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do estudante deve ser 

mediado e estimulado pelos professores, visando à apropriação do conhecimento, numa prática 

pedagógica indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.  

Nesse sentido, há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica e 

social da formação dos estudantes, desde a perspectiva de desenvolvimento de competências e 

habilidades, organização e planejamento da estrutura curricular, programação das atividades 

didáticas e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.  

A concepção pedagógica fundamenta-se: no espírito crítico; na valorização de atitudes 

e estratégias problematizadoras; na inovação; na inserção do estudante na realidade local e no 

seu papel como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, que se dará em 

diferentes cenários, incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais e práticas 

metodológicas inovadoras.  

Os componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina baseiam-se em formas de desenvolver o processo do aprender, utilizando experiências 

reais ou simuladas, fazendo com que os estudantes desenvolvam a criatividade, o senso crítico 

e apliquem as suas vivências no processo de ensino-aprendizagem.  Entre as principais 

ferramentas empregadas pelo corpo docente, destacam-se a aprendizagem baseada em 

problemas e a aprendizagem ativa baseada em grupos, de forma que os conteúdos sejam 

contemplados de modo integrado e visando o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Os componentes curriculares estão estruturados da seguinte forma: 

Desenvolvimento Embrionário e Tecidos: aborda os conteúdos de Embriologia, 

Citologia e Histologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob 

o ponto de vista estrutural e funcional, compreendendo o processo de desenvolvimento 

embrionário, identificando e compreendendo a diversidade histológica das células e tecidos. 

Nesse componente curricular, o estudante conhece o desenvolvimento humano do ponto de 
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vista morfológico e funcional, desde a origem embriológica, a caracterização histológica, o 

estudo morfológico e das anomalias congênitas de cada um dos sistemas do corpo humano. 

Integração Morfofuncional do Corpo Humano: contempla conteúdos de Anatomia e 

Fisiologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob o ponto de 

vista estrutural e funcional, compreendendo a estrutura do corpo humano, as funções 

desempenhadas diariamente e o modo de funcionamento a fim de manter a homeostase. 

Biologia Molecular: compreende os conteúdos de Bioquímica e Biologia Molecular. 

Nesse componente curricular, o estudante compreende as biomoléculas orgânicas e 

inorgânicas, assim como enzimas e coenzimas envolvidas nas complexas vias bioquímicas e 

metabólicas de maneira integrada. Adquire habilidade nas técnicas de bioquímica e biologia 

molecular associando as suas aplicabilidades. Contemplando os mecanismos de transdução de 

sinais, comunicação e tipos de transporte importantes na homeostase celular. 

Mecanismos de Lesão e Reparo: contempla conteúdos de Parasitologia, Imunologia, 

Patologia e Microbiologia. O objetivo é que o estudante compreenda, de forma integrada, os 

principais mecanismos e causas de lesões celulares assim como a resposta às agressões, 

invasões de micro-organismos e outras situações patológicas. O estudante também conhece os 

vários grupos parasitológicos e microbianos de interesse médico-sanitário, além da patogenia, 

diagnóstico, profilaxia e tratamento. A metodologia ativa utilizada apoia-se nas ferramentas 

pedagógicas, tais como, discussões de casos clínicos e problematização, atividades práticas em 

laboratório, articulando, portanto, os eixos propedêutico e específico. 

Farmacologia: sua abordagem está fundamentada nas habilidades e competências 

obtidas no componente curricular Mecanismos de Lesão e Reparo. O objetivo é que estudante 

conheça os principais fármacos utilizados no tratamento de doenças, a farmacodinâmica e os 

alvos terapêuticos. Além de conhecer as correlações fisiopatológicas da farmacoterapia nas 

principais patologias dos sistemas nervoso central e periférico, cardiovascular, endócrino, 

gastrointestinal e renal; como também na inflamação e nas doenças infecciosas. 

Genética e Biotecnologia: contempla a base genética, a variabilidade dos genomas e 

fenotípicas, suas aplicações na saúde humana e as aplicações da biotecnologia para a saúde. 

Nesse componente curricular, o estudante compreende a transmissão medeliana dos fenótipos, 

a introdução à citogenética e os fenótipos poligênicos, assim como os critérios para 

aconselhamento genético. O histórico e a definição de biotecnologia também são abordados, 
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além do conhecimento envolvendo a engenharia genética, tecnológica e técnicas de diagnóstico 

molecular, levando em consideração os aspectos éticos e legais em biotecnologia. 

No âmbito interdisciplinar, a Saúde Coletiva é objeto de estudo que envolve as 

necessidades sociais de saúde, representando um papel central na defesa da vida e da saúde 

enquanto direito coletivo indispensável à construção da cidadania. Sua estratégia de ação está 

embasada no contexto da epidemiologia, nas políticas públicas de saúde, no planejamento e na 

gestão de serviços, na promoção da saúde e prevenção de doenças. No cenário do século XXI, 

verificam-se mudanças significativas na estrutura social, tais como a transição demográfica, 

afetada diretamente pelo envelhecimento populacional, e a transição epidemiológica, 

influenciada pelos modelos de atenção à saúde, estilos de vida, dentre outros. Além disso, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), pautado em princípios constitucionais, orienta grande parte da 

formação do profissional de saúde brasileiro e norteia as transformações sociais em saúde. 

Os componentes curriculares “Saúde Coletiva” e “Práticas em Saúde Coletiva” 

propiciam modificação das práticas no desenvolvimento de competências socioemocionais em 

saúde e a gênese de sujeitos críticos, reflexivos, humanistas, cidadãos e éticos, capazes de tomar 

decisões adequadas ao perfil epidemiológico da população. A Saúde Coletiva apresenta aos 

estudantes as diferentes realidades de saúde brasileiras, bem como o próprio SUS como 

elemento formador. Amplia também os conhecimentos da epidemiologia, da vigilância em 

saúde, e do planejamento e gestão em saúde. Em etapa subsequente, a Práticas em Saúde 

Coletiva consolida os pilares desse campo do saber, por meio da execução de um projeto 

educativo-preventivo em equipe. Estes componentes curriculares envolvem atividades de 

campo em diferentes cenários de práticas, com vivência em comunidades e partilha de saberes 

e experiências científicas e populares em saúde, que contribuem com a formação destes 

profissionais, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

Odontologia. 

 Nos componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina os conteúdos, além de integrados, são trabalhados por temas que remetam à 

importância da pesquisa científica, além da relevância social. Desta forma, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão está presente em cada encontro, na formação básica dos 

estudantes. O desenvolvimento dos conteúdos de cada tema está atrelado a objetivos 

específicos e é trabalhado por meio de metodologias ativas, juntamente com tecnologias 

acessíveis. Espera-se, desse modo, formar profissionais competentes e cientes de suas 

responsabilidades profissionais e sociais. 
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 As disciplinas do Núcleo de Formação Específica do Curso de Odontologia também 

intensificam a articulação de conteúdos entre áreas clássicas da odontologia que são ofertadas 

em cada período letivo, conforme descrito nos ementários. O estudante é estimulado por meio 

de assuntos integrados, entre áreas gerais e específicas do curso, com crescente ordem de 

complexidade.  

 A relação dos estudantes com os temas e atividades abordados no âmbito acadêmico 

tem como um dos principais objetivos estabelecer uma relação de aproximação com a realidade 

social na qual o Curso está inserido, promovendo ações e meios que possam transformar a 

realidade das comunidades e a formação do futuro cirurgião-dentista.   

 As competências socioemocionais são desenvolvidas ao longo de todo o Curso por meio 

de temas definidos a cada semestre formativo, nos componentes curriculares específicos. 

2.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.4.1 Autoavaliação institucional e do curso 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde os anos de 1990. Ao longo de 

todo esse tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da 

relação com a comunidade, para que melhor subsidie suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada 

em 2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A CPA, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, é formada 

por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-administrativo 

e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

semestralmente. Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao 

ensino (englobando infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de dois 

modelos, um para o docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados 

ao longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros eventos 

relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e 

periodicidade abaixo: 



 
 

20 
 

 Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica, 

visando à participação de todos. 

Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de Graduação é o 

Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE), que tem como objetivo avaliar o desempenho 

do estudante em formação nos Cursos de Graduação (Licenciaturas, Bacharelados e 

Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), art. 5º da lei nº 10.861 de 14/04/2004, qual seja a de avaliar o desempenho 

dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, 

bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os conhecimentos 

sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento (Portaria nº 211, 

art. 1º de 22/06/2012).  

Com o intuito de alcançar o melhor acompanhamento dos estudantes, o SIAE se 

fundamenta na proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e integrada ao processo de 

ensino e de aprendizagem, numa perspectiva projetiva. É um instrumento direcionado à 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes em suas áreas específicas de 

formação, por meio da aplicação do exame para aqueles que já possuem 50% ou mais de carga 

horária concluída. Os resultados possibilitam a revisão da formação dos estudantes em um 

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

Os cursos participam do Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE) conforme o 

calendário do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Como regra geral, 

essa avaliação deve ser priorizada em relação a outras formas de avaliação realizadas por 

iniciativa dos cursos. 

A análise da participação dos estudantes na prova SIAE gera relatórios, entregues às 

Coordenações de Curso, com resultados do desempenho dos estudantes. Esses resultados 

servem de apoio à gestão e visam à implementação de ações para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Ademais, os cursos são recorrentemente avaliados externamente, conforme prevê o 

SINAES. Os resultados obtidos são, sem dúvida, balizadores para melhorias nos cursos a partir 

das reflexões que geram. 
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 O quantitativo de alunos do Curso de Odontologia inscritos para a avaliação SIAE do 

1°/2015 foi de 163 estudantes, sendo que desses 143 realizaram a avaliação correspondendo à 

87,73% de participação. A nota média na avaliação foi de 5,03 pontos/10 pontos, com desvio 

padrão de 1,16.  Em 2018, o quantitativo de estudantes inscritos para a avaliação do SIAE foi de 

286 alunos, com 79% de participação.  

 Todos os resultados das avaliações no ENADE desencadearam mudanças e atualizações 

importantes no Projeto Pedagógico do Curso, como a necessidade de integração de conteúdos, 

com finalidade de oferecer componentes curriculares com maior articulação entre áreas e entre 

teoria e prática. Além disso, as avaliações teóricas adotadas em alguns componentes 

curriculares do Curso, seguem o padrão exigido pelo modelo do ENADE de forma sistêmica e 

não pontual. 

2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola de Saúde e Medicina, do ponto de vista pedagógico, cada estudante traz 

consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser consideradas no 

processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas um processo que 

requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, comparar, criar, 

argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a avaliação deve ser 

aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização do erro no processo, 

momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da atuação de 

professores e estudantes.  

Ao longo do curso, os mecanismos de avaliação, em coerência com as metodologias 

ativas utilizadas ao longo dos componentes curriculares, são dispostos na forma de avaliações 

teóricas e práticas, estudos de casos clínicos interdisciplinares, seminários, mesas redondas, 

relatórios, oficinas de preparação para seminários entre outras modalidades de avaliação. A 

participação do estudante nas atividades também é considerada no momento da construção do 

seu conceito final. Além da avaliação de conteúdos específicos a cada semestre, a integração 

entre esses também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do conhecimento. 

 Dessa forma, a avaliação da aprendizagem do estudante se constituirá de testes, 

avaliações escritas individuais teóricas ou práticas, seminários, trabalhos, projetos, 

desenvolvimento de produtos e outros meios que possibilitem a verificação de seu progresso ao 

longo de cada componente curricular. Todos os resultados parciais serão comunicados aos 

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 
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máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

 A nota mínima para aprovação será 7,0, associada ao requisito mínimo de 75% de 

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

podem ampliar tais exigências, como TCC e Estágios Supervisionados. A avaliação será descrita 

em notas de 0 a 10, fracionada em múltiplos de 0,1. Serão realizadas, no mínimo, duas avaliações 

diferentes ao longo do semestre, sendo uma delas avaliação individual. O peso das avaliações 

individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente curricular. 

 No caso de componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, a avaliação de 

aprendizagem sustenta-se assim na proposta de estudo autônomo, estimulando a construção 

do próprio conhecimento, e formaliza-se, conforme definição nos Planos de Ensino, nos 

seguintes instrumentos:  

 Atividades propostas (individuais ou em grupo). 

 Interações professor-estudante e estudante-estudante nos fóruns e demais 

atividades desenvolvidas no AVA. 

 Provas e atividades práticas e de laboratórios presenciais. 

 Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005, em seu artigo 4º, inciso II, 

parágrafo 2º, determina que “os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”. Assim, as 

avaliações e/ou atividades práticas e de laboratório realizadas presencialmente corresponderão 

sempre a um valor maior na escala de distribuição de notas das unidades de ensino, sobre os 

demais tipos de atividades programadas desenvolvidas no AVA. 

  As disciplinas que fazem parte da formação geral, básica e específica do Curso de 

Odontologia estão em alinhamento com as metodologias ativas utilizadas. Todos os critérios de 

avaliação supracitados estão previstos nos planos de ensino: média 7,0 ao final de todas as 

atividades propostas pelos professores e frequência mínima de 75% das atividades presenciais. 

Além disso, avaliações de reposição, caso o estudante apresente atestados médico, judicial ou 

certificado de participação em eventos científicos, também estão previstas nos planos de 

ensino. Em todas as disciplinas do Curso, os estudantes têm a oportunidade de recuperação da 

nota no decorrer do semestre letivo. Caso a média não seja atingida, cabe ao professor a 

aplicação de uma avaliação de recuperação formal. 

  O processo de avaliação das atividades teórico-laboratoriais específicas também 

envolve uma multiplicidade de fatores que são considerados fundamentais para que o 



 
 

23 
 

estudante ingresse na prática clínica. O acompanhamento das atividades práticas é realizado 

por docentes e monitores em todas as disciplinas laboratoriais. Aspectos relacionados à 

pontualidade, utilização do equipamento de proteção individual (EPI) e organização são levados 

em consideração. Avaliações teóricas, práticas, desenvolvimento de trabalhos em grupos 

colaborativos e individuais em âmbito presencial e virtual são praticados com o intuito de 

ampliar a capacidade do docente em analisar os objetivos formativos previstos no processo de 

ensino-aprendizagem.  

  O uso de peças de problematização, tecnologias de informação e comunicação são 

frequentemente utilizadas em avaliações formativas.  

  O número e a diversidade das atividades, bem como o peso delas, é facultado aos 

professores, pois entende-se que a avaliação do estudante não deve estar restrita à provas 

escritas pontuais ao longo do semestre.  

  O processo de avaliação dos estágios clínicos do Curso é padronizado e aperfeiçoou-se 

ao longo do tempo desde a publicação na Revista da Associação Brasileira de Ensino 

Odontológico (ABENO), no ano de 2004, sobre a metodologia avaliativa empregada. Este 

método permite o compartilhamento de informações entre as diversas clínicas, estudantes de 

semestres distintos e professores. Cada grupo de oito estudantes possui um professor-tutor que 

acompanha a trajetória clínica do estudante e é responsável por orientá-lo em todos os aspectos 

relacionados ao atendimento clínico do paciente. 

  Além disso, todos os apontamentos positivos e negativos relacionados à conduta do 

estudante são anotados diariamente em fichas individualizadas arquivadas em pastas dos 

professores tutores. Os demais professores, caso considerem necessário, também realizam 

registros nas fichas dos estudantes que não sejam seus tutorados. Este acompanhamento 

permite uma melhor percepção do desempenho clínico do estudante e também possibilita uma 

avaliação da sua evolução ao longo do semestre.  

  Mediante o exposto, a customização de um software específico sobre a produtividade 

executada dentro das atividades clínicas e estágios permite o lançamento de relatórios 

qualitativos de produção por tipo de Clínica, por área de atuação clínica e por estudante. Com o 

uso dessa ferramenta é possível verificar e acompanhar a formação do estudante de maneira 

personalizada durante toda a fase clínica e de estágios do Curso.  As atividades práticas diárias, 

as avaliações teóricas, e seminários interdisciplinares, também são executados com o intuito de 

verificar o desempenho do estudante ao longo do semestre.  

  Os pacientes atendidos também conferem uma avaliação ao atendimento dispensado 

pelo estudante ao longo do semestre. São programadas revisões permanentes das avaliações 
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visando dirimir eventuais dúvidas existentes. As diversidades das modalidades avaliativas vêm 

ao encontro de um foco formativo mais abrangente do processo ensino-aprendizagem.   

  O Curso de Odontologia também instituiu, para os componentes clínicos e de estágios 

supervisionados, a entrega de uma análise crítica individual e facultativamente anônima ao final 

de cada semestre, pelo estudante. Esse recurso visa diagnosticar e aprimorar o processo de 

ensino-aprendizagem e, consequentemente, melhorar a qualidade do Curso. A análise desses 

relatórios possibilita ainda uma rica ferramenta de gestão, promovendo o aprimoramento de 

processos internos e adequações qualitativas nas esferas administrativa e didático-pedagógica 

do Curso. 

 

3 INFRAESTRUTURA  

3.1 Instalações Gerais  

A Instituição reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes espaços 

acadêmicos e extrapola o ambiente da sala de aula tradicional. Entretanto, não há como negar 

que, na atualidade, a sala de aula ainda se revela um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem. Para atender a comunidade universitária, a sala de aula dos 

tempos modernos precisa incorporar elementos de conforto ambiental e de modernização, a 

exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas tais como recursos audiovisuais, internet, 

entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas metodologias de ensino e 

imprimem uma nova dinâmica às aulas, motivam estudantes e professores e elevam a qualidade 

do ensino. 

A integração entre ensino, pesquisa e extensão, também demanda laboratórios bem 

equipados que respondam à pluralidade e às especificidades dos cursos oferecidos pela 

instituição no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação, bem como a implantação de ações de 

inovação técnico-científica. 

A Universidade, a partir de uma perspectiva de crescimento e atualização constantes, 

exige um contínuo redimensionamento da sua estrutura física, particularmente dos espaços de 

aprendizagem, de investigação e de cultura. Nesse sentido, a reorganização e a ampliação de 

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

diretrizes de mobilidade e acessibilidade, a harmonia das suas edificações, a criação de espaços 

acolhedores, as finalidades acadêmicas, e de conservação. Entre as inovações presentes, 

destacamos as salas de aula inovativas. 



 
 

25 
 

3.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais tais como projetores, tela 

interativa, máquina fotográfica, filmadora, videocassete, DVD e equipamentos de som para 

atender a demanda de professores e estudantes da instituição. 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blu-ray 4 

Sistema de som portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 

3.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Nesse contexto, o 

curso dispõe de salas de aula com microcomputadores ligados à internet, recursos multimídia 

como data show e caixas de som, além de quadro branco. 

Os estudantes também contam com auditórios nos quais são realizadas atividades das 

disciplinas e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais convidados externos 

à Instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela Universidade. 

 A Universidade Católica de Brasília possui instalações compatíveis com sua estrutura 

organizacional e necessidade administrativa. A Escola de Saúde e Medicina está localizada na 

sala 211, do Bloco S, Câmpus I. Sua área total é de 265 m2 , utilizados pelo diretor, colaboradores 

administrativos, coordenadores, assessores e docentes para as atividades administrativas da 

Escola. Além disso, a Escola conta com um anexo, com área de 31 m2, utilizado como Sala de 

Reuniões e que também funciona como Arquivo Geral da Escola de Saúde e Medicina. 

  As instalações da Escola de Saúde e Medicina são adequadas ao pleno desenvolvimento 

das atividades administrativas e acadêmicas. Apresenta uma ampla área de recepção, com 

cadeiras, mesas, armários e computadores individuais para a realização de atendimento ao 

corpo discente e docente. A equipe administrativa é constituída por seis auxiliares, sendo cinco 

para atendimento à graduação e pós-graduação e um para as atividade de extensão 

universitária; dois assistentes; sete analistas de suporte acadêmico-administrativo, sendo dois 

analistas destinados ao atendimento da Pós-Graduação. Além disso, no mesmo espaço, estão 
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localizadas a Direção, as Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, as 

Coordenações de Extensão e o Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e Medicina. 

Também existe uma área para os assessores dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação. Dispõe ainda de dois sanitários, um feminino e outro masculino, uma copa e um 

toucador. 

 Todas as salas dos coordenadores de Cursos e Programas estão devidamente equipadas 

com mesa, cadeiras, armário e computador, com acesso a um pool de impressoras. No espaço é 

possível a realização de atendimentos individualizados ou em grupos com privacidade. 

 O formato arquitetônico e organizacional possibilita a agilidade dos processos 

acadêmico-administrativos, a padronização dos processos e do atendimento discente; a 

integração de ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como a melhor comunicação entre os 

coordenadores de cursos e programas. 

 O Curso de Odontologia da UCB oferece aos estudantes uma infraestrutura específica 

moderna e de qualidade. Localizado no Bloco S, com três andares, possui três laboratórios de 

habilidades específicas pré-clínicos equipados com televisores em HD e câmeras para 

demonstrações de procedimentos; Cinco clínicas odontológicas que totalizam 115 

equipamentos ( cadeiras odontológicas) com dois ambientes para recepção para pacientes 

(secretarias) e 4 escovódromos, além de laboratórios de próteses, salas individuais de 

radiografias e almoxarifado; Sala própria para demonstrações de procedimentos odontológicos, 

equipado com poltronas para observação e recursos audiovisuais para transmissão simultânea 

no local e a distância. Possui ampla central de esterilização com dois andares, comunicando-se 

entre si por meio de elevador para instrumentos, porém com funcionamentos independentes. 

A estrutura ainda conta com um laboratório de Imagenologia e Radiologia Odontológica com 

sala de interpretação de imagens e tecnologia digital. O Curso possui também um estúdio para 

o desenvolvimento de recursos audiovisuais (fotografias e vídeos) que fomentam a produção de 

materiais didáticos pelos docentes e apoio para trabalhos acadêmicos dos discentes.   

 A infraestrutura do Curso garante a formação pautada na excelência e os serviços 

odontológicos prestados nesses espaços permitem o acesso à população a um tratamento 

odontológico digno e de qualidade, permitindo a extensionalidade das atividades didático-

pedagógicas desenvolvidas no Curso. 

 Além desses, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 
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A Universidade Católica de Brasília dispõe, em seu Câmpus I, de cinco salas de 

professores, uma em cada um dos seguintes blocos: Prédio São João Batista de La Salle 

– Bloco Central (sala B108); Prédio São Gaspar Bertoni – Bloco M (sala M112); Prédio 

São Marcelino Champagnat – Bloco K (sala K241); Prédio São João Bosco – Bloco G (sala 

G102); Prédio Ciências da Saúde – Bloco S (sala S212). Em todas as salas de professores, 

existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos professores, com computadores e 

recursos de software e internet, além de espaços propícios a pequenas reuniões. 

Atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação, acessibilidade, instalações sanitárias e comodidades necessárias às 

atividades desenvolvidas. 

 GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

Em todas as salas de professores existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos 

professores, com computadores e recursos de software e internet. 

 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

 Todas as salas dos Coordenadores de Cursos e Programas estão devidamente equipadas 

com mesa, cadeiras, armário e computador, com acesso a um pool de impressoras dentro da 

estrutura da Escola de Saúde e Medicina. No espaço é possível a realização de atendimentos 

individualizados ou em grupos com privacidade. O formato arquitetônico e organizacional 

possibilita a agilidade dos processos acadêmico-administrativos, a padronização dos processos 

e do atendimento discente; a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como a 

melhor comunicação entre os coordenadores de cursos e programas. 

 O Curso de Odontologia possui ainda um espaço dedicado exclusivamente para o 

gerenciamento das supervisões de clínicas odontológicas, laboratórios específicos e estágios 

supervisionados. Possui recepção para atendimento aos discentes e usuários dos serviços 

odontológicos, sala para os professores do curso, com área para reuniões, equipada com 

projetor e laptop. O espaço conta ainda com uma copa para pequenas refeições.  

 SALAS DE AULA 

A UCB dispõe atualmente de 171 salas de aula, equipadas com projetor, equipamento 

de som, computador com monitor e acesso à internet, cinco dessas salas possuem 

projetor com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras 

estofadas e sistema de ventilação ou ar-condicionado. A quantidade de salas atende à 

demanda de oferta dos componente curriculares. 
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 SALAS INOVATIVAS 

Referência de utilização nas melhores universidades do mundo, a sala inovativa é 

sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, na 

tecnologia e em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: serem 

um elo facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. 

 SALAS GOOGLE 

Resultado da parceria da UCB com a Google, as salas Google são espaços de 

aprendizagem diferenciados, estruturados para fomentar a criatividade, a 

aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. Nesse sentido, além 

de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização de 

estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

3.2 Sistema de Bibliotecas  

Desde que foi instituído, o Sistema de Bibliotecas (SIBI) tem disponibilizado mecanismos 

de apoio ao processo pedagógico, implantando ferramentas utilizadas nas melhores bibliotecas 

universitárias do Brasil e exterior, visando fornecer aos seus usuários subsídios para 

embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI também é responsável 

por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela comunidade universitária, e 

também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção da UCB. 

O SIBI participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem 

acesso à informação especializada, para atender melhor à necessidade do seu público. Entre 

seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e Rede Pergamum. 

A Biblioteca Central localizada no Câmpus I, em Taguatinga, ocupa uma área de 4.197m², 

distribuídos em andar térreo e pavimento superior e a Biblioteca de Pós-Graduação, localizada 

no Câmpus II, Asa Norte, ocupa uma área de 357,41m². Para melhor atender seus usuários, a 

biblioteca conta com os seguintes espaços: 

 Sala Google: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a realização 

de treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e projeção de 

vídeos. Sua estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; Aparelho de DVD; 

Vídeo cassete; Projetor multimídia; 8 computadores com acesso à internet. 
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 Sala e.e.cummings: disponível para apresentações, reuniões, treinamentos, 

entre outros. 

 Cabine de estudo em grupo: a utilização das cabines para estudo em grupo 

atende, exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central 

possui 25 unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-

Graduação, três unidades. 

 Espaço de estudo coletivo: estes espaços dispõem de inúmeras mesas e 

também algumas baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para 

estudos e/ou realização de trabalhos. 

 Salas docentes: espaço destinado para uso exclusivo dos docentes, mediante 

agendamento. 

 Esquina da ciência: é um espaço Americano criado para divulgar e promover as 

ciências. Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em 

obter mais informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, 

entre outros, com foco nos estudos e pesquisas realizadas em parceria dos 

Estados Unidos com o Brasil. 

 Espaço para exposições. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas (SIBI) é composto por, aproximadamente, 300 mil 

volumes diversificados. São eles: livros, teses e dissertações, folhetos, DVDs, fitas VHS, CD-

ROMS, jornais e revistas técnico-científicas impressas (mais de 1900 títulos). O SIBI, por meio do 

Repositório Institucional e o Portal de Revistas Eletrônicas reuni, organiza, preserva e dissemina 

o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica; promovendo a acessibilidade e 

visibilidades a esses conteúdos. 

Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), 

que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e as mais 

renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também 

uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na 

web. 

3.3 Laboratórios Formação Geral 

A Seção de Laboratórios de Informática – SLAB oferece aos estudantes e professores os recursos 

de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica disponibilizando 
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uma estrutura de 27 Laboratórios de Informática, instalados nos câmpus I, II e Unidade Dom 

Bosco. Dentre estes, sete são salas públicas, que têm por finalidade: 

 Apoiar a condução dos componentes curriculares de todos os cursos da UCB que 

necessitam pedagogicamente de recursos computacionais. 

 Oferecer suporte para treinamentos e capacitação de docentes e discentes. 

 Disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades extraclasse 

para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos acadêmicos e 

pesquisas na Internet. 

Das sete salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os estudantes 

dos cursos de Tecnologia de Informação que encontram neste espaço todas as características e 

softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20 laboratórios distribuídos entre os câmpus I, II e Asa Sul(Unidade Dom 

Bosco) são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos mais diversos cursos, 

conforme descrição a seguir: 

Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 

Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de rede de computadores  X  C103 77 30 

Laboratório de Informática – Perícia Digital  x  B007 74 35 

Laboratório de Informática X X  A013 52 27 

Laboratório de Informática X X  B106 78 35 

Laboratório de Informática X X  B107 78 34 

Laboratório de Informática X X  C102 77 35 

Laboratório de Informática X X  R01A 80 40 

Laboratório de Informática x x  R01B 80 36 

Laboratório de Informática x x  K033 40 21 

Laboratório de Informática x x  K134 54 27 

Laboratório de Informática x x  K261 54 21 

Laboratório de Informática x x  M107 93 54 

Laboratório de Informática x x  M108 80 44 

Laboratório de Informática x x  M109 61 34 

Laboratório de Informática x x  M110 61 34 

Laboratório de Informática x x  M111 80 48 

Laboratório de Informática x x  M113 80 48 

Laboratório de Informática x x  M114 80 44 
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3.4 Laboratórios de Formação Específica 

 Com o intuito de favorecer o ambiente universitário de diálogo e convívio entre futuros 

profissionais, a UCB oferta disciplinas comuns aos cursos da Escola de Saúde e Medicina, 

entendendo que este é um caminho importante para a formação do egresso, uma vez que 

estimula a atuação interdisciplinar e multiprofissional, preconizadas pelas diretrizes curriculares 

nacionais. Os espaços de aprendizagem comuns aos cursos são os laboratórios de anatomia, 

biologia celular e molecular, histologia/patologia, imunologia/microbiologia, microscopia, 

parasitologia e química.  Todos esses ambientes são bem equipados e atendem às 

particularidades de cada área do conhecimento do Núcleo de Formação Básica da Escola de 

Saúde e Medicina, nos quais são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Ademais, o suporte técnico às atividades práticas nestes espaços é realizado por profissionais 

habilitados.  

 Os laboratórios são coordenados por uma área específica da Universidade, que gerencia 

administrativamente estes espaços de aprendizagem, visando à aquisição de equipamentos e 

reagentes necessários ao funcionamento adequado das aulas práticas das disciplinas atendidas, 

bem como o acompanhamento dos profissionais que desempenham atividades de suporte 

técnico. Cabe destacar ainda que, nos laboratórios nos quais a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária solicita um colaborador responsável técnico, esta exigência é obedecida. 

LABORATÓRIOS DE ANATOMIA HUMANA 

Os laboratórios de Anatomia Humana atendem estudantes das disciplinas: Integração 

Morfofuncional do Corpo Humano e Bases Biológicas Aplicadas à Odontologia, além de 

atividades extraclasse. Esses espaços apresentam um acervo adequado de peças humanas bem 

como um excelente acervo de peças sintéticas do corpo humano. As aulas acontecem em turmas 

de 25 estudantes, nas quais as peças anatômicas são expostas em bancadas adequadas e grupos 

de estudantes se revezam para observar as principais estruturas do corpo humano, com a 

orientação do professor. 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR  

O laboratório de Biologia Celular e Molecular, além de ser utilizado para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, está adequadamente equipado para atender aulas 

práticas das disciplinas: Biologia Molecular, Genética e Biotecnologia, Mecanismos de Lesão e 

Reparo. Os equipamentos desse laboratório possibilitam a espectrofotometria, cultura e 

transformação bacteriana, extração, purificação e caracterização de proteínas, extração de DNA 
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e proteínas e amplificação de regiões específicas de DNA de diferentes genomas via reação em 

cadeia da polimerase (PCR), testes sorológicos, dentre outros. Nesses espaços as aulas 

acontecem em turmas de 25 estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes realizam as 

atividades práticas, com orientação do docente. 

LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA 

Os laboratórios de Microscopia compreendem o laboratório de Histologia e Embriologia, 

laboratório Multidisciplinar e laboratório de Histopatologia. Nesses ambientes são 

desenvolvidas as aulas práticas das disciplinas: Integração Morfofuncional do Corpo Humano, 

Desenvolvimento embrionário e tecidos, Mecanismos de Lesão e Reparo e Bases Biológicas 

Aplicadas à Odontologia visto que estas disciplinas contemplam conteúdos de histologia, 

embriologia e patologia. Nesses espaços, as aulas acontecem com turmas de 25 estudantes e 

estão equipados com microscópios para uso individual, sistema de captação de imagem 

microscópica, laminário histológico e histopatológico. Além disso, para o estudo 

anatomopatológico, os laboratórios de microscopia e histopatologia disponibilizam peças 

anatômicas com processos patológicos, alguns dos quais são raros, representando, portanto, 

uma oportunidade de aprendizado. 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA E HIGIENE DOS ALIMENTOS 

No laboratório de Microbiologia e Higiene de Alimentos acontecem as atividades 

práticas da disciplina Mecanismos de Lesão e Reparo e Bases Biológicas Aplicadas à Odontologia, 

a qual contempla o conteúdo de microbiologia. Nesses espaços as aulas ocorrem com turmas 

de 25 estudantes, nos quais grupos de até cinco estudantes realizam as atividades práticas, com 

orientação do professor. Durante as aulas práticas, os estudantes aprendem sobre as principais 

características relacionadas à classificação dos microrganismos, fatores relacionados ao 

crescimento microbiano, dentre outros. 

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

 Nos laboratórios de química da UCB são desenvolvidas as atividades práticas das 

disciplinas: Biologia Molecular. Esse espaço está adequadamente equipado para a realização de 

práticas de Bioquímica, realizada nessas disciplinas. Nesses espaços as aulas acontecem em 

turmas de 25 estudantes, nos quais grupos de até cinco alunos realizam as atividades práticas, 

com a orientação docente. 

LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA 
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 No laboratório de Parasitologia acontecem as aulas práticas da disciplina Mecanismos 

de Lesão e Reparo. Esse ambiente apresenta microscópios binoculares, lupas estereoscópicas 

binoculares, lâminas parasitológicas permanentes, além de equipamentos e materiais 

adequados ao preparo de lâminas a fresco. Durante as aulas práticas, são realizados estudos da 

identificação e diagnóstico parasitológico, genético e imunológico.  As aulas acontecem com 

turmas de 25 estudantes com o uso de um microscópio para cada dois estudantes. 

LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 
ÁREA 
(M2) 

CAPACI-
DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de anatomia X X  M317 70 25 

Laboratório de anatomia x x  M318 64 25 

Laboratório de anatomia X X  M320 61 25 

Laboratório de Biologia Celular e 
Molecular 

X X  
M326/M32

7 
123 25 

Laboratório de Microscopia X X  M312/S203 61 25 

Laboratório de Microbiologia e Higiene 
dos alimentos 

X X  
M123/M12

4 
158 25 

Laboratório de Química X X  M301 97 25 

Laboratório de Parasitologia X X  M122 79 25 

Laboratório de Histopatologia X X  S202/203 142 25 
Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 

LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS ODONTOLÓGICAS- S 204, S-205 e S206 

 Os laboratórios de habilidades específicas do Curso de Odontologia S-204, S-205 e S-206 

são utilizados para prática de técnicas odontológicas em manequins simuladores e para práticas 

de procedimentos clínicos. Esses laboratórios possuem capacidade para 30 estudantes cada um, 

com bancadas de granito, refletores, seringa tríplice e adaptadores para micromotor, alta 

rotação, aparelhos radiográficos e equipamentos de apoio.  Possuem ainda seis smart 

televisores com qualidade HD e câmera de bancada EPSON que permite a demonstração de 

técnicas passo a passo para os estudantes do Curso. Possuem também sistema audiovisual 

equipado com projetores e caixas de som acústicas. Esses laboratórios são utilizados para as 

seguintes disciplinas do Curso de Odontologia: Bases Morfológicas e Escultura Dentária; 

Imagenologia e Cariologia; Estomatologia e Patologia Bucal; Oclusão Dentária e Ortodontia 

Reabilitações Diretas; Terapêutica Medicamentosa e Cirurgia em Odontologia; Reabilitações 

Indiretas I; Periodontologia; Odontologia Pediátrica; Endodontia; Reabilitações Indiretas II e 

Princípios de Implantodontia. 

LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- IMAGENOLOGIA E RADIOLOGIA 

ODONTOLÓGICA 
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 Os laboratórios de habilidades específicas do Curso de Odontologia S-111 e S-112 são 

utilizados para a prática das disciplinas de: Imagenologia e Cariologia; Estomatologia e Patologia 

Bucal; Periodontologia; Endodontia; Práticas Clínicas Integradas; Práticas Clínicas Integradas 

para Pacientes Pediátricos; Práticas Clínicas Integradas para Pessoas com Deficiências e Grupos 

Especiais e Estágios Supervisionados I, II e III.  A sala S-111 possui um aparelho radiográfico 

panorâmico digital, seis aparelhos radiográficos periapicais, com tecnologias analógica e digital, 

uma processadora automática, além de uma câmara escura contendo cuba de revelação manual 

e secadora para as radiografias. A sala S-112 possui 30 negatoscópios com luz LED para prática 

de interpretação de exames de imagem. 

LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- S214- SALA DE DEMONSTRAÇÕES CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS 

 A sala de demonstrações para procedimentos clínicos é dotada de poltronas 

acolchoadas para os estudantes com desnível semelhante ao de um anfiteatro. Uma cadeira 

odontológica completa é separada das poltronas por uma parede de vidro que possibilita a 

visualização da atuação do profissional operador. Três smart televisores com qualidade HD 

transmitem o procedimento que está sendo filmado com câmeras filmadoras intra e extraorais 

e de ambiente para os estudantes espectadores ou a distância que estejam conectados ao 

sistema de transmissão via Internet. Existe ainda a presença de um sistema de som que permite 

a interação entre os espectadores presenciais e profissional operador. Um televisor voltado para 

o profissional operador permite a ele a visualização da transmissão realizada. Uma sala 

conjugada à sala de demonstrações é equipada com computador no qual softwares de edição 

de vídeos e transmissão das filmagens estão instalados, além da presença de sistema de som 

profissional. Um banheiro privativo e sala para armazenamento de equipamentos audiovisuais 

ainda compõem este ambiente.  O espaço conta ainda com um equipamento de laser diodo 

cirúrgico. 

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

 As Clínicas de Odontologia são utilizadas para as atividades práticas intramuros dos 

estágios supervisionados e para práticas de atendimentos de pacientes nos diferentes ciclos da 

vida, além de pessoas com deficiências e grupos especiais. São disponibilizadas três clínicas com 

capacidade para 60 estudantes cada uma, contando com 30 equipos odontológicos da marca 

Kavo. Cada uma delas possui ainda uma sala de radiologia, sala de apoio para trabalhos de 

prótese dentária, sala de apoio para professores e sala para armazenamento de materiais de 

consumo para alunos e professores. Possuem ainda aparelhos ultrassônicos, aparelhos de jato 
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de bicarbonato, aparelhos de laser de baixa intensidade, aparelhos endodônticos mecanizados, 

localizadores foraminais, fotopolimerizadores LED de última geração (sem fio).  Além disso, 

possuem escovódromos que complementam as estruturas clínicas, amplas secretarias para a 

recepção de pacientes e software SISB (Sistema Integrado de Saúde Bucal) para controle de 

agendamentos, entradas e saídas de prontuários clínicos, encaminhamentos e 

acompanhamento das atividades práticas dos discentes. Outras duas clínicas, de menor porte, 

também são disponibilizadas para práticas específicas das disciplinas, bem como em triagens e 

em projetos de pesquisa e extensão do Curso. Os estudantes também contam também com 

armários individualizados em salas monitoradas com câmeras de segurança. 

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO- CME 

 A Central de Material Esterilizado (CME) é a unidade responsável pelo processamento, 

limpeza, esterilização, estocagem e distribuição dos instrumentais dos estudantes do Curso de 

Odontologia. Possui autoclaves de barreiras, cubas ultrassônicas, seladoras para 

empacotamento de materiais, destiladores de água e incubadora para teste biológico rápido. 

Na sala de armazenamento existe um controle de temperatura e armários individualizados. O 

monitoramento e controle de entrada e saída de materiais é realizado por meio do software 

SISB (Sistema Integrado de Saúde Bucal) desenvolvido de maneira personalizada para o Curso. 

LABORATÓRIO ESTÚDIO PARA TÉCNICAS ODONTOLÓGICAS 

 O estúdio para produção de material didático audiovisual é equipado com fundos 

fotográficos, flashes, tripés e bancada para a produção de vídeos e fotografias. A sala conta 

ainda com armários para armazenamento de equipamentos de áudio (microfones com e sem 

fio, microfone de lapela e headset), câmeras filmadoras, materiais odontológicos diversos e 

livros acadêmicos.  

FICHA DE LABORATÓRIO ESPECÍFICOS 

LABORATÓRIO DE: Clínica Laranja (Térreo) 

Área (m2): 310,06m2 Capacidade: 60 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Equipos Odontológicos da KaVo 30 

Fotopolimerizador portátil 13 

Mocho 60 

Motor de polimento 03 

Delineador 01 

Avental Plumbífero 01 

Plastificadora de godiva 02 

Aparelho de Radiografia Periapical 01 

Recortador de Gesso 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO ESPECÍFICOS 

LABORATÓRIO DE: Clínica Laranja (Térreo) 

Área (m2): 310,06m2 Capacidade: 60 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Negatoscópio 01 

Câmara escura 03 

Balança de 5 kg 02 

Geladeira 01 

Balança com Medidor de estatura 01 

Kit help 01 

Vibrador 01 

Barreiras de ar 03 

Lixeira c/ Pedal (Pequena) 33 

Lixeira c/ Pedal (Grande) 02 

Lixeira pequena 01 

Lixeira grande 11 

Mesa Auxiliar 32 

Glicosímetro 01 

Termômetro 01 

Estetoscópio 01 

Esfigmonanômetro pediátrico 01 

Motor de prótese 03 

Vibrador 01 

Amalgamador 01 

Estabilizador 01 

Oximetro 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Purificador de água 01 

Ar-condicionado + controle 09 

Cadeiras estofadas 06 

Mesa redonda 01 

Armários de aço c/ porta 01 

Armários de madeira c/ 4 gavetas 01 

Prateleira de aço 01 

Mesas de madeira (tipo escolar) 02 

Quadro vidro 01 

Quadro de aviso c/ chave 01 

Barreiras de ar 03 

Aparelho Telefônico s/ fio 01 

Armário de madeira c/ 2 portas 01 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Clínica Azul (Térreo) 

Área (m2): 319,94m2 Capacidade: 60 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Equipos Odontológicos da KaVo  30 

Fotopolimerizadores  08 

Motor de polimento  01 

Delineador  02 

Avental de Plumbífero (adulto)  01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Clínica Azul (Térreo) 

Área (m2): 319,94m2 Capacidade: 60 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Motor de prótese 03 

Polidor de prótese 01 

Aparelho de Radiografia Periapical  01 

Recortador de Gesso  01 

Negatoscópio  01 

Câmara escura  03 

Geladeira  01 

Kit help 01 

Termômetro 01 

Glicosímetro 01 

Estetoscópio 01 

Mesas Auxiliares 32 

Lixeiras de Plástico Grande 18 

Lixeira de Plástico Grande c/ Pedal 04 

Lixeira Pequena 15 

Lixeira Pequena c/ Pedal 34 

Amalgamador  01 

Localizador Apical para Endodontia 01 

Vibrador 01 

Esfigmonanômetro 01 

Motor de Endodontia 01 

Localizador apical de endodontia 01 

Protetor para polimento gabinete 01 

Plastificadora de Godiva 02 

Oxímetro 01 

Mocho 60 

Laser de baixa potencia 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Quadro de avisos de vidro 01 

Mesa de madeira c/ 2 gavetas  01 

Relógio de Parede 01 

Purificador de água 01 

Barreiras de Ar 05 

Ar-condicionado + controle  10 

Cadeiras Estofadas 07 

Mesa redonda  01 

Armários de aço  02 

Mesas de Madeira 02 

Armário de Aço c/ 2 Portas e 2 Gavetas (não) 01 

Quadro de aviso c/chave 01 

Aparelho Telefônico s/ fio 01 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Central de Material Esterilizado  (térreo) 

Área (m2): 53,30m2 Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Autoclave Vertical de Porta Dupla  01 

Seladoras 02 

Mesa Auxiliar 08 

Lixeiras abertas 05 

Lixeiras com pedal 03 

Carrinho para Autoclave  01 

Incubadora 01 

Cuba ultrassônica 05 

Computador 02 

Leitor para códigos de barras 02 

Ultrassom 12 

Software (Sistema Integrado de Saúde – SIS) 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Aparelhos telefônicos 02 

Ar-condicionado + controle 02 

Cadeiras 04 

Mesa de escritório 01 

Armários de aço c/ 2portas e 2 gavetas 01 

Armários de aço c/ 12 portas 04 

Armários de aço c/ 16 portas 06 

Armário de madeira c/ 2 portas  02 

Banco de madeira 02 

Banquetas de aço 02 

Quadro de aviso 03 

Relógio de parede 04 

Armário de madeira 7 portas 01 

Lixeira c/ pedal pequena 01 

Balcão de madeira 01 

Exaustor 01 

Termômetro 01 

Carrinho para transporte de instrumentais 01 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Central de Material Esterilizado  (1º andar) 

Área (m2): 53,30m2 Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Autoclave Vertical de Porta Dupla  01 

Seladoras 03 

Mesa Auxiliar 10 

Lixeiras aberta 06 

Lixeiras de pedal (pequena) 03 

Carrinho para Autoclave  01 

Incubadora 01 

Cuba ultrassônica 03 

Computador 02 

Leitor para código de barras 02 

Software (Sistema Integrado de Saúde – SIS) 01 

Ultrassom 10 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Aparelhos telefônicos 02 

Ar-condicionado + controle 02 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Cadeiras 04 

Mesa de escritório 01 

Armários de aço c/ 2portas e 2 gavetas 01 

Armários de aço c/ 12 portas 04 

Armários de aço c/ 16 portas 06 

Armário de madeira c/ 2 portas  02 

Banco de madeira 02 

Banquetas de aço 02 

Quadro de aviso 02 

Relógio de Parede 03 

Armário de madeira com 7 portas 01 

Exaustor 01 

Termômetro 01 

Carrinho para transporte de instrumentais 01 

Balcão de madeira 01 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Clínica Verde (1º andar) 

Área (m2): 322,35m² Capacidade: 60 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Equipos Odontológicos da KaVo  30 

Fotopolimerizadores portáteis  10 

Motor de prótese 03 

Motor de Endodontia 02 

Delineador  02 

Avental de Plumbífero (adulto) 01 

Avental de Plumbífero (infantil) 01 

Articulador 01 

Plastificadora de godiva 01 

Aparelho de Radiografia Periapical Fixo 01 

Recortador de Gesso 01 

Negatoscópio 01 

Câmara escura 03 

Balança de gesso 01 

Balança 01 

Geladeira 01 

Kit help 01 

Vibrador 01 

Barreiras de ar UV110  08 

Motor de Chicote 01 

Mesas Auxiliares 34 

Mochos 60 

Estetoscópio 01 

Esfigmonanômetro 01 

Glicosímetro 01 

Lixeira de plástico c/ Pedal (pequena) 33 

Lixeira de plástico c/ Pedal (grande) 02 

Lixeira aberta (grande) 17 

Localizador apical  02 

Amalgamador digital 01 

Oxímetro 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Clínica Verde (1º andar) 

Laser de baixa potência  01 

  

  INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Telefone s/ fio 01 

Quadro de aviso de vidro 01 

Armário de madeira 6 portas 01 

Purificador de água 01 

Ar-condicionado + controle 09 

Cadeiras estofadas 05 

Mesa redonda 01 

Armários de aço c/ porta 02 

Mesas de madeira (tipo escolar) 02 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Clínica Lilás 

Área (m2): 135,52m² Capacidade: 26 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Equipos Odontológicos da KaVo 13 

Lixeira grande c/ pedal – infectante 01 

Kit Help 01 

Mesas auxiliares 10 

Barreiras de ar UV 1100  04 

Lixeiras de plástico Grande 04 

Geladeira  01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Ar-condicionado + controle 04 

Armário – Tipo guarda-roupas 02 

Armário de Madeira c/ 4 Portas 02 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- S214- SALA DE 
DEMONSTRAÇÕES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

Área (m2): 63,14m2 Capacidade: 48 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Equipo Odontológico Kavo  01 

Mochos  02 

Laser de alta potência diodo- DMC 01 

Amplificador cíclotron wattsom dbk 360 01 

Caixas de som 100watts – csr 570 passiva 06 

Câmara de bancada SMART SDC 330 01 

Câmara móvel z5 Sony 01 

Mesa de som Staner WX0803 8 canais 01 

Microfone auricular shure slx14/wh30 02 

Microfone sem fio karsect modelo kru302 02 

Recarregador de Pilha Sony 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- S214- SALA DE 
DEMONSTRAÇÕES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS 

Área (m2): 63,14m2 Capacidade: 48 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Televisor 32 LED Full HD 4 HDMI 04 

Tripé Profissional p/ filmagem BENRO KH-25 Pan e Tilt 01 

Pedestal Visão Microfone Suporte Girafa Cachimbo 1 Mic Loja 01 

Microfone Profissional Shure Sm 58 Lc Cardióide Sm58-Ic 01 

Placa de Captura 02 

Lase Strahlung 01 

Diagnodent, KaVo, modelo 2095 01 

Amalgamador Digital 01 

Lixeira com Pedal 02 

Suporte para Televisão 04 

Aparelho de Pressão Digital 01 

Negatoscópio 01 

Laser Er: YAG Kavo 01 

Mesa Auxiliar 01 

Cadeira Auditório 36 

Headset 02 

Microjato Removedor 01 

Go Pro Heroz 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 
Mesa para Computador 01 

Cadeira Giratória 01 

Estabilizador 2000 watts 04 

Nobreak 2kva 01 

Microcomputador 01 

Mesa de som Wattsom 01 

Cadeira 01 

Headset 02 

  
FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Clínica Rosa (1º Andar) 

Área (m2): 131,52m² Capacidade: 12 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Equipo Odontológicos da KaVo  06 

Fotopolimerizador  01 

Kit help 01 

Mesa Auxiliar 02 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Ar-condicionado + controle 02 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- IMAGENOLOGIA E 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA S-112 
 

Área (m2): 86,80 m² Capacidade: 30 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- IMAGENOLOGIA E 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA S-112 
 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Negatoscópio de bancada, Unemol- LED 30 

Mochos 30 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Mesa de Escritório 01 

Cadeira 01 

Bancada 03 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIOS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS- IMAGENOLOGIA E 
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA S-111 
 

Área (m2): 86,80 m² Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Aparelho de Raio – X Panorâmico digital 01 

Aparelho de Raio – X Periapical digital 01 

Avental Plumblífero (adulto) 07 

Avental Plumblífero (pediátrico)  02 

Processadora Gendex 01 

Secadora de roupa 01 

Identificadora de radiografia 01 

Cubas de revelação manual 02 

Impressora para radiografia  01 

Negatoscópio de parede, Unemol 02 

Estabilizador para Raio X Panorâmico 01 

Mesa auxiliar 06 

Aparelho de Raio X Periapical 06 

Cadeira de Raio X 06 

Estabilizador para Raio X Periapical 06 

Estabilizador para o computador Periapical e Panoramica  01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Mesa de Apoio para impressora 01 

Mesa de Madeira p/ computador 03 

Cadeira 02 

Mesa de Escritório 01 

Aparelho Telefônico 01 

Computador 03 

Arquivo 02 

Lixeira com pedal (pequena) 07 

Lixeira com pedal (média) 01 

Lixeira (grande) 02 

Lixeira (pequena) 01 

Banqueta de madeira 01 

Guilhotina 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Habilidades Específicas S-204 

Área (m2): 118,88m2 Capacidade: 43 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Motor de prótese 08 

Micromotor elétrico portátil 01 

Mocho 43 

Televisor smart TV HDTV + controle 03 

Câmara digital de bancada EPSON para transmissão de procedimentos 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeira 02 

Bancada grande de mármore 03 

Armários de bancada de madeira 01 

Ar-condicionado + controle 02 

Quadro branco 01 

Armários com 9 portas  01 

Mesa 01 

Televisor + controle  03 

Caixa de som + controle 01 

Projetor 01 

Lixeira de plástico aberta 01 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Habilidades Específicas S-205 

Área (m2): 86,56 m² Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição: Qtde. 

Equipo estação de trabalho odontológica 30 

Manequins 30 

Amalgamador 01 

Bancadas grandes de mármore 03 

Cortador de Gesso 02 

Balança 04 

Motor de Polimento 02 

Vibrador de Gesso 03 

Prensa 01 

Motor de Chicote 02 

Caixa de som 01 

Câmara digital de bancada EPSON para transmissão de procedimentos 01 

Estante para prótese 02 

Delineador  35 

Televisor smart TV HDTV + controle 06 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Quadro Branco 01 

Armários de bancada de madeira 02 

Ar-condicionado + controle 02 

Armários com 21 portas  02 

Mesa 01 

Relógio 01 

Lixeira de plástico aberta 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: Laboratório de Habilidades Específicas S-206 

Área (m2): 111,88m² Capacidade: 30 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Mochos 30 

Equipos odontológicos da Dabi Athante 30 

Manequins 30 

Câmaras escuras 08 

Negatoscópio 01 

Aparelhos de Radiografia Peripical 02 

Estabilizador 02 

Televisor smart TV HDTV + controle 06 

Câmara digital de bancada EPSON para transmissão de procedimentos 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancadas grandes de mármore 03 

Armários de bancada de madeira 15 

Ar-condicionado + controle 02 

Quadro branco 01 

Armários com 21 portas cada 02 

Mesa 01 

Relógio 01 

Caixa de Som 01 

Lixeira de plástico aberta 02 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIO STÚDIO PARA TÉCNICAS ODONTOLÓGICAS 
 

Área (m2): 32,88m² Capacidade: 06 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Fundos Fotográficos 02 

Flash para fotografia 01 

Tripes 01 

Microfone com fio 01 

Microfone sem fio 01 

Câmera filmadora 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancadas de mármore 02 

Armários de bancada de madeira 02 

Mesa 01 

Cadeira 06 

Estante  01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: 
LABORATÓRIO STÚDIO PARA TÉCNICAS ODONTOLÓGICAS 
 

Área (m2): 32,88m² Capacidade: 06 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Fundos Fotográficos 02 

Flash para fotografia 01 

Tripes 01 

Microfone com fio 01 

Microfone sem fio 01 

Câmera filmadora 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancadas de mármore 02 

Armários de bancada de madeira 02 

Mesa 01 

Cadeira 06 

Estante  01 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: SECRETARIA DE ESTÁGIOS INTRAMUROS TÉRREO 

Área (m2): 13,75m² Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Computador 02 

Notbook  01 

Leitor de código de barras 01 

Transformador de energia 01 

Software (Sistema Integrado de Saúde – SIS) 01 

Negatoscópio 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Mesa de escritório 04 

Cadeiras de escritório 02 

Cadeira almofadada 01 

Mocho 02 

Armário 4 portas 01 

Armário 4 portas e 8 gavetas 01 

Prateleira de madeira 08 

Sofá de espera 01 

Telefone sem fio 02 

Ar-condicionado 01 

Escaninho  01 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: SECRETARIA DE ESTÁGIOS INTRAMUROS 1º ANDAR  

Área (m2): 22,62m² Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Computador 02 

Notbook  01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: SECRETARIA DE ESTÁGIOS INTRAMUROS 1º ANDAR  

Área (m2): 22,62m² Capacidade:  

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Leitor de código de barras 01 

Impressora de código de barras 01 

Transformador de energia 01 

Software (Sistema Integrado de Saúde – SIS) 01 

Negatoscópio 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Mesa de escritório 04 

Cadeira de escritório 02 

Cadeira almofadada 02 

Mocho 01 

Sofá de espera 01 

Armários com 6 portas e 8 gavetas 01 

Armários com 2 portas 01 

Prateleira de madeira  08 

Telefone sem fio 02 

Ar-condicionado 01 

Escada 01 

Quadro de aviso 02 

  



 
 

47 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. MEC. Referenciais de Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 2013. Disponível em: 
<http://www.ampesc.org.br/_arquivos/download/1382550379.pdf>. Acesso em: 13 de ago. 
2015. 

________. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Resolução 
CNE/CP nº 1, de30 de maio de 2012. Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos /direito-
para-todos/pdf/ParecerhomologadoDiretrizesNacionaisEDH.pdf. Acesso em: 13 de ago. 2015. 

________. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de 
junho de 2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf. 
Acesso em: 13 de ago. 2015. 

________. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.  Resolução CNE/CP nº 
2 de 15 de junho de 2012. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-
rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 13 de ago. 2015. 

BRASIL. INEP/MEC. Censo Escolar da Educação Básica 2013 Resumo Técnico. 2014. Disponível 
em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tec
nico_censo_educacao_basica_2013.pdf>. Acesso em: 9 set. 2015. 
 
______. Resumo Técnico Censo da Educação Superior de 2012. Julho de 2014. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2012/resumo_tecnico_censo_educa
cao_superior_2012.pdf>. Acesso em: 9 set. 2015. 
 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Educação. Indicadores de acesso e participação 2014: rede 
pública estadual DF. 2014. Disponível em: 
<http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/suplav/lei4850_dados_indicadores_educaci
onais/ii_c_taxa_escolarizacao_totaldf_2014.pdf>. Acesso em: 9 set. 2015. 
 
IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 
2013. 2013. Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66777.pdf>. 
Acesso em: 12 set. 2015. 

MAGALHÃES, Maria Carmem Côrtes. Síntese Histórica UCB - 39 Anos de Educação Superior, 18 
Anos de Universidade. Página UCB, Out, 2013. 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA. Carta de Princípios da Universidade 
CatólicadeBrasília.Brasília:UCB,1998. 15p. 

_________. Estatuto. Série UCB Legislação e Normas. Brasília, DF. 2010. Disponível 
em<http://portal.ucb.br/docs/estatuto2010.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2014. 

_________. A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA. Portaria UCB nº 154 de 27/05/2004. 
BRASÍLIA, 2010. 



 
 

48 
 

_________. INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. Resolução CONSEPE, 
63/2009. BRASÍLIA: UCB, 2009. 

_________. NORMAS E PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO. 
BRASÍLIA: UCB, 2007.  

_________. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE. Parecer CONSEPE n.º 91de 24 de agosto de 
2010. BRASÍLIA, 2010. 

________. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL. BRASÍLIA: UCB, 2008. 

________. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. BRASÍLIA: UCB, 2013. 

________. Regimento Interno da UCB. Brasília, DF. 2010. 
Disponívelem:<http://www.ucb.br/textos/2/1358/UniversidadeCatolicaDeBrasilia/?slT=1>. 
Acesso em: 3fev. 2014. 


