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CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
PROPOSTA DE DIRETRIZES CURRICULARES
1. PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL
Cirurgião dentista, profissional generalista, com sólida formação técnico-científica,
humanística e ética, orientada para a promoção de saúde, com ênfase na prevenção de
doenças bucais prevalentes.
O cirurgião dentista deve atuar tendo como preocupação a promoção da saúde bucal
da população, num contexto onde embora exista um trabalho preventivo, ainda é muito
evidente a prevalência de cárie e doenças periodontais.
Dentro desse panorama, deve-se formar um cirurgião dentista com conhecimentos,
habilidades e competências que permitam decidir e atuar com segurança e propriedade na
promoção da saúde e na prevenção para atender às necessidades sociais, mas que não seja
um “operário da odontologia”, com mentalidade puramente tecnicista. Que seja um
profissional capaz de interagir com a sociedade e que tenha capacidade de liderança e
sensibilidade social. Que tenha uma vasta vivência clínica, com técnicas sofisticadas de cura
sustentada por uma sólida base em ciências básicas. Que possa exercer a profissão em
consultório privado, mas que se adapte a equipes multidisciplinares e serviços socializados.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Competências Gerais:
• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional,
devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional
deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e continua com
as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus
serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da
ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto
a nível individual como coletivo;
• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia
e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de
procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades
para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada;
• Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação
verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma
língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;
• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde
deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o
bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade,
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de
forma efetiva e eficaz;
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• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o
gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem
gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
• Educação permanente : os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os
profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e
compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de
profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando
condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços.
Competências e Habilidades Específicas:
1. Nível de conhecimento e compreensão: o aluno deverá ser capaz de demonstrar
conhecimento e compreensão sobre:
1.1. terminologia básica corrente da odontologia e de áreas correlatas;
1.2. aplicação, integração e relevância dos princípios gerais das ciências médicas e
correlatas para a saúde bucal e para as doenças;
1.3. características comuns dos distúrbios buco-maxilo-faciais e doenças;
1.4. características das doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais incomuns que têm
conseqüências potencialmente sérias;
1.5. interrelações entre doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais e aquelas que afetam
outras partes do corpo;
1.6. características das doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais que podem ter especial
significância para comunidades específicas;
1.7. interrelação entre os efeitos de tratamentos específicos e inespecíficos à
odontologia;
1.8. as principais aplicações de especialidades da área da saúde e técnicas com relação
à saúde bucal;
1.9. regras potenciais de odontologia e de pessoal para cuidados de saúde na
comunidade e suas responsabilidades éticas e médico-legais;
1.10. relevância para, e o impacto sob re saúde bucal, de políticas sociais, ambientais e
de saúde;
1.11. processo de investigação científica;
2. Nível de habilidades: o aluno deverá ser capaz de:
2.1. identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios bucomaxilo-faciais e realizar procedimentos adequados para suas investigações, prevenção,
tratamento e controle;
2.2. cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios;
2.3. promover a saúde bucal e prevenir doenças e distúrbios bucais;
2.4. comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área da saúde
e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações;
2.5. obter e eficientemente gravar informações confiáveis e avaliá-las objetivamente;
2.6. aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados de saúde na
busca de soluções mais adequadas para os problemas clínicos no interesse de ambos, o
indivíduo e a comunidade;
2.7. analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais,
epidemiológicas e clínicas;
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2.8. organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde efetiva e
eficientemente.
3. Nível de atitudes: o aluno deverá ter sido estimulado para:
3.1. aplicar conhecimentos de saúde bucal, de doenças e tópicos relacionados no
melhor interesse do indivíduo e da comunidade;
3.2. 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;
3.3. partic ipar de investigações científicas sobre doenças e saúde bucal e estar
preparado para aplicar os resultados de pesquisas para os cuidados de saúde;
3.4. buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os problemas de saúde
bucal e áreas relacionad as e necessidades globais da comunidade;
3.5. manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos os
aspectos da vida profissional;
3.6. estar ciente das regras dos trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade e ter
responsabilidade pessoal para com tais regras;
3.7. reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças
circunstanciais.
O graduando de odontologia, com base no conhecimento básico e aplicado, deverá
para suas competências profissionais, desenvolver as seguintes habilidades:
• colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico;
• identificar as afecções buco-maxilo-faciais prevalentes;
• desenvolver raciocínio lógico e análise crítica;
• propor e executar planos de tratamento adequados;
• realizar a proservação da saúde bucal;
• comunicar-se com pacientes, com profissionais da saúde e com a comunidade em geral;
• trabalhar em equipes interdisciplinares e atuar como agente de promoção de saúde;
• planejar e administrar serviços de saúde comunitária;
• acompanhar e incorporar inovações tecnológicas (informática, novos materiais,
biotecnologia) no exercício da profissão.
A formação do Cirurgião dentista deverá contemplar as necessidades sociais da
saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).
3. CONTEÚDOS CURRICULARES
As matérias do curso de graduação em odontologia serão classificadas em
matérias de formação: básica, profissional e social. Estas matérias constituir-se-ão em
um núcleo comum a todos os cursos de odontologia.
•

As matérias de formação básica incluirão as de formação geral e as ciências sociais.
Aqui se incluem as chamadas “línguagens básicas”, como português, inglês
instrumental, espanhol nas áreas de influência do Mercosul e informática. Deverão ser
orientadas para estimular sua capacidade crítica, para ler e interpretar trabalhos
científicos, participar de seminários e discussões de casos clínicos e “questões
problemas”, bem como atividades científicas extra-curriculares. A formação científica
básica será aprofundada e sólida. Sua integração com a área clínica será feita total e
permanentemente. A formação científica básica será aprofundada, sólida e integrada
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com a área clínica. Esta formação deverá permitir que se vislumbre o futuro, com um
raciocínio lógico e análise crítica. O profissional assim formado cuidará de seu
crescimento pessoal buscando novas habilidades tais como: o uso de computadores,
habilidades efetivas de acesso e processamento de informações, capacidade de fazer
pesquisa e interpretar e aplicar dados, estabelecer e avaliar metas de aprendizagem e
de trabalho para toda a vida, capacidade de auto-disciplina, de adaptabilidade e
flexibilidade.
A formação social ou humanística e ética, serão adquiridas não apenas através do
oferecimento de disciplinas de cunho social, mas também através de conteúdo
programático das demais disciplinas, uma vez que todos os professores devem estar
engajados no processo educacional, que obviamente inclui estes aspectos. Desta
maneira, consciência social, humanismo, ética, prevenção, cidadania serão
abordagens distribuídas em todas as disciplinas, por ser de responsabilidade de todos
os educadores (ação sinérgica). Além disso, esta faceta da educação estará presente
na variedade de realidades sociais do aprendizado, tais como as clínicas intra e extramuros, serviço rural (onde se aprende também racionalização e simplificação do
trabalho), campanhas de educação em escolas, creches (educação da comunidade),
etc. Nestas situações de relação interpessoal o aluno será estimulado para criar um
grau de consciência de forma a não permitir que os valores ético-morais e bioéticos
sejam substituídos por outros valores. Durante o curso (em todas as etapas) o
paciente, o colega, o professor e o funcionário devem ser vistos como seres humanos,
com respeito à individualidade, a direitos e a um relacionamento interpessoal
adequado.
Esta formação inclui a racionalização de trabalho e delegação de funções, conseguida
quando o aluno adquire a consciência de que será um agente de saúde capaz de
transmitir conhecimentos, disseminando o saber, e que poderá trabalhar em equipe
multiprofissional, delegando atribuições aos Técnicos em Higiene Dental, Técnicos em
Prótese, Atendentes de Consultório Dental. Para esta desmonopolização do
conhecimento e de função o aluno deve ser treinado a se comunicar com os
pacientes, com a comunidade e com os auxiliares, a trabalhar a quatro mãos, a
aumentar a produtividade sem prejudicar a qualidade.
A formação profissional deverá ser adequada à realidade em que atuará o profissional e
com espírito crítico e aberto para eventual absorção de tecnologias, sem ênfase a
tecnologias sofisticadas. O ensino técnico objetivará competências e destrezas
necessárias ao exercício profissional.
A clínica (por disciplinas) poderá ter seu lugar, mas haverá oportunidades de ensino
em clínica integral, com carga horária alta em “clínica odontológica”, “clínica extra
muros” na região e fora da região, “serviço de urgência” e “clínica de férias”. A
formação do cirurgião dentista, que o permita trabalhar adequadamente em todas as
áreas clínicas e conseguida através de uma seqüência de experiências de
treinamento bem organizada, segundo a época, a oportunidade e a prioridade. Essas
experiências devem culminar com o oferecimento de um longo curso em clínica
odontológica, no qual será requerida a competência geral.

Matérias e tópicos para a formação:
As matérias de formação básica compreenderão:
1. Ciências Morfológicas, onde serão ministrados conhecimentos de genética, evolução,
histologia, embriologia e anatomia.
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2. Ciências Fisiológicas, onde serão ministrados conhecimentos de bioquímica, fisiologia e
farmacologia.
3. Ciências Patológicas, onde serão ministrados conhecimentos de patologia geral,
microbiologia geral e bucal, parasitologia e imunologia.
4. Ciências Sociais, onde serão ministrados conhecimentos de sociologia, antropologia e
psicologia aplicados à odontologia.
5. Metodologia científica, que compreenderá os fundamentos científicos e recursos
tecnológicos atuais aplicados à pesquisa em geral.
6. As matérias de formação básica como ciências sociais e metodologia científica, poderão
ser ministradas por disciplinas constituídas de:
• todos os assuntos de uma ou mais matérias;
• parte dos assuntos de uma ou mais matérias .
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

As matérias de formação profissionalizante compreenderão:
Propedêutica clínica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia bucal,
semiologia e radiologia.
Clínica odontológica, onde serão ministrados conhecimentos de materiais dentários,
oclusão, dentística, endodontia, periodontia, prótese, implantodontia, cirurgia e
traumatologia buco-maxilo-faciais.
Odontologia pediátrica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia, clínica
odontopediátrica e de medidas ortodônticas preventivas.
Odontologia Social, onde serão ministrados conhecimentos de saúde coletiva, orientação
legal, profissional, ética e deontologia.
Entre as matérias de formação profissional, deverão ser ministrados conhecimentos que
possibilitem o atendimento de pacientes com necessidades especiais, treinamento em
planejamento e administração de serviço de saúde comunitária, trabalho em equipe de
saúde e com pessoal auxiliar.
A promoção de saúde, a biotética e a biossegurança constituir-se-ão no fundamento
básico do ensino e focalizadas nas diferentes disciplinas ou atividades.
As atividades extra-murais sob a forma de estágio supervisionado, preferencialmente em
sistemas públicos de saúde.

4. ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
• Estágio Curricular:
Na formação do bacharel em odontologia, além dos conteúdos teóricos e práticos
desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o
estágio supervisionado, pelos professores do curso, em serviços de saúde e comunidades.
•

Atividades Complementares:
As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de
Graduação em Odontologia e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos
de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e
práticas independentes presenciais e/ou a distância.
Podem ser reconhecidos:
• Monitorias e Estágios;
• Programas de Iniciação Científica;
• Programas de Extensão;
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•

Estudos Complementares;
Cursos realizados em outras áreas afins.

5. ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O Curso de Graduação em Odontologia deverá ter um projeto pedagógico, construído
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor
como facilitador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar
a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão/assistência.
As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico deverão orientar o Currículo do
Curso de Graduação em Odontologia para um perfil acadêmico e profissional do egresso.
Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação,
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em
um contexto de pluralismo e diversidade cultural.
O projeto pedagógico deverá ser uma proposta de trabalho integrado que descreverá
um conjunto de capacidades a serem desenvolvidas em uma dada clientela, os referenciais a
elas associados e a metodologia a ser adotada. As capacidades compreendem dimensões
cognitivas
(raciocínio/memória),
afetivas
(valores/atitudes)
e
psico-motoras
(condicionamentos/habilidades), consideradas em suas inter-relações e em níveis
progressivos de detalhamento. O projeto pedagógico corresponde a uma necessidade de
formação do sujeito pelo desenvolvimento de capacidades relevantes para sua atuação na
sociedade. Implica, pelo menos, em uma dimensão cognitiva (conhecimento/raciocínio) e
uma dimensão moral (ética). Envolve a capacitação nas dimensões profissionais e de
cidadania.
O projeto pedagógico do curso de odontologia deverá:
• estabelecer com clareza aquilo que se deseja obter como um perfil do
profissional integral; na sua elaboração, substituir a decisão pessoal pela
coletiva. Deverá explicitar como objetivos gerais: a definição do perfil do sujeito
a ser formado, envolvendo dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras, nas
seguintes áreas:
1. formação geral: conhecimentos e atitudes relevantes para a formação
científico-cultural do aluno;
2. formação
profissional:
capacidades
relativas
às
ocupações
correspondentes;
3. cidadania: atitudes e valores correspondentes à ética profissional e ao
compromisso com a sociedade.
• aproximar o conhecimento básico da sua utilização clínica; viabilização pela
integração curricular;
• rever cargas horárias criando condições de tempo para pesquisas bibliográficas e
auto-aprendizagem; a eventual redução na carga horária diária poderia ser
compensada pelo aumento da duração do ano letivo;
• utilizar metodologias de ensino/aprendizagem, que permitam a participação ativa
dos alunos neste processo e a integração dos conhecimentos das ciências
básicas com os das ciências clínicas e, instituir programas de iniciação científica
como método de aprendizagem;
• flexibilizar o currículo para possibilitar o aprofundamento da aprendizagem sobre
assuntos específicos; viabilização pela oferta de elenco de disciplinas optativas.
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A organização do Curso de Graduação em Odontologia deverá ser definida pelo
respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral,
sistema de créditos ou modular.
Para conclusão do curso de graduação, o aluno deverá elaborar um trabalho sob
orientação docente.
É importante e conveniente que a estrutura curricular do curso, preservada a sua
articulação, contemple mecanismos capazes de lhe conferir um grau de flexibilidade que
permita ao estudante desenvolver/trabalhar vocações, interesses e potenciais específicos
(individuais).
6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares de odontologia deverão
ser acompanhados e permanentemente avaliados, a fim de permitir os ajustes que se
fizerem necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento.
As avaliações somativa e formativa do aluno deverão basear-se nas competências,
habilidades e conteúdos curriculares.
O Curso de Graduação em Odontologia deverá utilizar metodologias e critérios para
acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em
consonância com o sistema de avaliação definido pela IES à qual pertence.
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