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PLANO DE ENSINO DE COMPONENTE CURRICULAR: 
 

ª 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS CAMARAGIBE 

COMPONENTE CURRICULAR: Orientação Profissional OBRIGATÓRIA (x) 

ELETIVA ( ) 

CARGA HORÁRIA TOTAL:   15 horas                  TEÓRICA: 15 horas                 PRÁTICA:             0 

  

 

EMENTA 

 

Dispõe sobre o estudo e a aplicação dos princípios, conceitos, técnicas e métodos dos elementos estruturadores - 
humanos e materiais - e da filosofia de trabalho na prática odontológica, cujo objetivo terminal é capacitar o estudante 
de Odontologia para a compreensão, a análise e o exercício da prática profissional ergonomicamente orientada, 
cientificamente correta, socialmente justa e eticamente reconhecida, nos primeiros estágios do ciclo profissional do 
curso de graduação. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

PROGRAMA TEÓRICO - 15 horas (cada aula com 50 minutos de apresentação e 10 minutos para perguntas) 

 

1. Introdução ao estudo da Orientação Profissional 

2. História da Odontologia 

3. Relações humanas no trabalho 

4. Ergonomia 1 - aspectos conceituais 

5. Ergonomia 2 - ambiente físico de trabalho 

6. Ergonomia 3 - Sistema TAM e posições de trabalho 

7. Posto de trabalho odontológico 

8. Filosofia de trabalho e de noções de administração aplicadas à Odontologia 

9. Biossegurança aplicada à Odontologia 1 

10. Biossegurança aplicada à Odontologia 2 

11. Doenças profissionais em Odontologia 1 

12. Doenças profissionais em Odontologia 2 

13. Trabalho a 4 mãos - pessoal auxiliar em Odontologia 

14. Empreendedorismo aplicado á Odontologia 

15. Responsabilidade profissional em Odontologia 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO  

 

 Para aulas teóricas, estudo de texto dirigido previamente enviado aos estudantes e apresentação oral com apoio de    

 material audiovisual. 

 

  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

   

  O sistema de avaliação inclui a realização de três provas escritas sobre os assuntos do programa retro citado, não   

 cumulativos. 

  Sistema de Julgamento das Etapas de Avaliação e Aferição de Notas  

1.As provas escritas poderão ser do tipo objetivo, subjetivo ou misto.  
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2.Para resolução da prova será concedida no mínimo 90 minutos e no máximo 110 minutos.  

3.A prova deverá ser respondida com caneta de tinta azul ou preta.  

4.Respostas em lápis grafite serão consideradas erradas.  

5.Erros de ortografia da língua portuguesa (Brasil), de termos científicos, nomes de autores, equipamentos, 
instrumentos ou técnicas, serão punidos com desconto no valor do quesito.  

6.Tentativa ou consumação de uso de recursos ilícitos para resolução da prova será punido com sua imediata retirada 
e atribuição de nota zero. 

7.A nota da prova variará de zero (0) a dez (10) admitindo-se  fracionamento centesimal de acordo com o Regimento 
da UPE.  

8.Não haverá arredondamento de nota.  

9.A média parcial será obtida aritmeticamente a partir das três notas das avaliações escritas. 

10.Será aprovado por média e dispensado do exame final o(a) estudante que obtiver Média Parcial igual ou superior a 
sete (7,0).  

11.O exame final constará de todo o programa ministrado. 

 

Será dispensado do exame final o (a) estudante que obtiver média parcial igual ou superior a 7 (sete inteiros) 
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