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PLANO DE ENSINO DE COMPONENTE CURRICULAR: 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS CAMARAGIBE 

DISCIPLINA – CLÍNICA DE ATENÇÃO BASICA III OBRIGATÓRIA (x)    

ELETIVA (  ) 

CARGA HORÁRIA TOTAL:         150h                  TEÓRICA:                  PRÁTICA:  150h (prática clínica)                 

EMENTA 

 

Desenvolver nos estudantes habilidades e competências para a realização em ambiente clínico ambulatorial 
odontológico do diagnóstico, planejamento e execução de procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos da atenção básica e 
de média complexidade, com base nos conhecimentos cognitivos, psicomotores e afetivos, adquiridos nas disciplinas 
do ciclo básico e das áreas de dentística, periodontia, endodontia e cirurgia, de forma transdisciplinar, seguindo os 
princípios da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando a formação generalista, humanista, crítica 
e reflexiva do cirurgião-dentista. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Prática clínica odontológica ambulatorial 
 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

 

  - Odontológica  

COMPETÊNCIAS para 

 

- Estimular o raciocínio lógico e a análise crítica na 
abordagem ao indivíduo que necessita de promoção e 
atenção à saúde bucal; 
 

- Decidir o adequado planejamento e conduta 
terapêutica  odontológica, de forma integral, individual 
e/ou coletiva; 

 

- Aplicar os princípios técnico-científicos no atendimento 
clínico e ambulatorial integral odontológico, com 
qualidade e baseado em evidências; 

 
- Atuar como cirurgiões-dentistas na implantação e 

fortalecimento da atenção à saúde no SUS; 

 

- Utilizar a liderança, administração, comunicação e o 
sigilo na atividade profissional; 
 

- Implementar a humanização do cuidado clínico-
ambulatorial em indivíduos com necessidades de 
atenção e assistência odontológica; 

 

HABILIDADES de 

 

-  Buscar e Interpretar documentos científicos na área da 
saúde; 

 

-  Discutir estratégias para solucionar situações-problema 
em saúde geral e bucal;  

 

- Executar a propedêutica clínica e a terapêutica 
odontológica nas  áreas de dentística, periodontia, 
endodontia e cirurgia, de forma transdisciplinar, com 
princípios ergonômicos e de segurança do trabalho; 

 

- Opercionalizar os princípios e diretrizes dos SUS na 
integralidade da atenção à saúde; 

 

-  Exercitar a boa convivência com os pares, corpo 
docente, auxiliares técnicos, pacientes e seus familiares, 
no ambiente acadêmico; 

 

-  Gerenciar as atividades organizacionais para o serviço 
odontológico (agendamento de pacientes; necessidades 
de recursos físicos e meteriais; gestão financeira e de 
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- Demonstrar atitudes e comportamentos que reflitam o 
bem-estar emocional, a consciência social, a ética, 
bioética, cidadania e que promovam a inclusão. 

 
 

- Investir na educação continuada e permanente 
buscando o empreendedorismo e transformação da 
prática profissional, na complexidade dos cenários de 
prática do SUS.  
 

 

 

 

custos do tratamento; atendimento; registro de 
informações nos prontuários clínicos; comunicação verbal 
e não verbal com os pacientes e equipe de trabalho); 

 

-  Aplicar os principios bioéticos com respeito à dignidade 
e direitos humanos, diversidade cultural, autonomia, 
confidencialidade, beneficência, não maleficência, 
igualdade, justiça, equidade, responsabilidade social e do 
meio ambiente durante a prática ambulatorial; 

 

-  Aprender a aprender novas informações, atualizações 
científicas, tecnológicas e do processo de trabalho a partir 
da observação dos problemas nas múltiplas dimensões 
(organizacional, técnica e humana) que ocorrem em sua 
realidade de forma dinâmica. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Supervisão e acompanhamento da prática clínica odontológica ambulatorial. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Os estudantes serão avaliados nos domínios COGNITIVO, PSICOMOTOR e AFETIVO. 

No domínio COGNITIVO serão realizadas duas provas escritas com questões subjetivas e/ou objetivas, versando sobre 
casos clínicos e/ou questões dos conteúdos das disciplinas e componentes curriculares vivenciados anteriormente, nas 
áreas da Estomatologia, Patologia, Radiologia, Endodontia, Cirurgia, Periodontia, Dentística, Terapêutica, Saúde 
Coletiva. As provas serão elaboradas obedecendo o modelo ENADE. 

No domínio PSICOMOTOR/AFETIVO, os estudantes serão avaliados continuamente durante as atividades clínicas 

e atribuídas NOTAS DIÁRIAS formuladas a partir da avaliação dos seguintes itens: 

 

a. Assiduidade e Pontualidade; 

b. Prática clínica ergonomicamente orientada e trabalho a 4 mãos; 

c. Uniforme de trabalho; higiene e asseio corporal; uso de jaleco, luvas, máscara, gorro e óculos de proteção; 

d. Arrumação da bandeja de instrumental e do box (consultório); 

e. Completude do material necessário para o procedimento clínico; 

f. Princípios de biossegurança; 

g. Qualidade do trabalho com exigência técnica e científica de todos os procedimentos a serem realizados; 

h. Relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos com o procedimento clínico; 

i. Planejamento e organização do atendimento clínico; 

j. Proatividade e ações colaborativas; 

k. Zelo pelo equipamento, instrumentais e materiais da clínica; 

l. Respeito ao horário dos pacientes e do colega de trabalho; 

m. Qualidade das radiografias iniciais e finais; 

n. Organização dos prontuários, plano de tratamento e fichas radiográficas; 

o. Qualidade das radiografias iniciais e finais; 

p. Cumprimento do plano de tratamento; 

q. Administração do tempo clínico; 

r. Relacionamento com pacientes, funcionários, colegas e docentes. 

s. Acolhimento dos pacientes de forma humanizada; 

t. Comunicação verbal e não verbal; 

u. Conduta ética das atividades; 

 

Composição das NOTAS: 
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O componente curricular será composto por duas unidades. Em cada unidade, será atribuída uma NOTA para cada 
estudante matriculado. Esta NOTA será composta pela média aritmética obtida no somatório da NOTA das avaliações 
parciais (AV1/AV2) e a média das notas das atividades práticas clínicas diárias (AC1/AC2). Todas as NOTAS terão 
pontuação de zero a dez (0 a 10). Na hipótese de a nota ser igual ou superior a 7 (SETE INTEIROS), o estudante será 
considerado aprovado por média. Caso contrário, o estudante será submetido ao exame final, e a média parcial será 
somada à nota dessa prova e dividida por 2 (dois) obtendo-se a média final que garantirá aprovação se for igual ou 
superior a 5 (CINCO INTEIROS). 
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