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ÃO EM ODO
ONTOLOG
GIA

O Curso de
e Odontolo
ogia da Un
nichristus attualmente encerrou o seu
q
quarto sem
mestre. Desd
de seu iníciio em 2014
4.1 houve a realização de um con
njunto
d
de atividade
es pedagóg
gicas, coord
denadas nu
um projeto de
d implantaação do curs
so de
O
Odontologia
a da Unichrristus. Vária
as foram as
s atividades
s realizadass neste sem
mestre
lletivo que deram
d
seguimento a esste projeto, como o NIC
CS, a Cerim
mônia do Ja
aleco,
a implantaçção da Prim
meira Clínica
a Odontológ
gica da Unic
christus, o ddia do profe
essor,
a
as reuniõess de colegia
ado, Núcleo
o Docente Estruturante
E
e, a implanttação do Es
spaço
d
de Promoçção da Saú
úde, a partticipação ativa
a
em fe
eiras de proofissões, dentre
d
o
outras ativid
dades que serão
s
detal hadamente
e expostas abaixo.
a
D
Dentre
as várias attividades pedagógica
as, o Núccleo de Apoio
A
P
Pedagógico
o (NAP) juntamente co
om a coorde
enação do curso
c
ampliiou as ativid
dades
d
do Seminárrio Interdisc
ciplinar, que
e ganhou força
f
de avaliação parrcial trabalh
hando
ccasos clíniccos na me
etodologia Team Base
ed Learning
g (TBL). S
Somando-se
e aos
sseminários,, foram des
senvolvidass ainda as atividades regulares de revisão
o das
p
provas reallizadas em 2015.2, a avaliação crítica do rendimentoo dos aluno
os no
ssemestre anterior,
a
perrspectiva do
o rendimen
nto no seme
estre segui nte e a refflexão
a
acerca do aproveitame
a
ento individ ual e coletiv
vo dos alun
nos no terceeiro semesttre de
a
atividades deste Curs
so. Neste ssemestre, após
a
extens
sa discussãão em colegiado
ccom os pro
ofessores e aprovaçã
ão no CON
NSU (Conse
elho Superiior) a média do
ccurso de Odontologia
O
a da Unich
hristus subiu de 5,0 para
p
6,0. IIsto melhorrou o
rrendimento dos alunos
s de forma exponencia
al, o que está certamennte otimizan
ndo o
a
aprendizado dos mesm
mos.
C
Com
relação
o ao quadro
o docente, houve
h
um crescimento
c
o do quadro
o com
a contrataçção de mais
s 8 professo
ores e dois
s Cirurgiões
s-Dentistas que têm fu
unção
cclínica na triagem de novos pacie
entes e ate
endimento de
d urgênciaas dos pacientes
d
da clínica odontológica
o
a. Atualmen
nte, o quadro está com
mposto por 37 profissio
onais,
d
dos quais 14
1 apresenttam o título
o de doutora
ado, 35 têm
m a formaçãão de mesttrado,
d
dos quais 13 professorres estão cu
ursando do
outorado e 2 especialist
stas. A instittuição
iincentiva oss professorres em póss-graduação
o através de
d program as de incentivo,
p
propiciando
o o pagamento de bo
olsas mens
sais, além de ajudass de custo para
e
edição de teses,
t
disse
ertações, arrtigos cientííficos e trad
duções de ttextos cienttíficos
o
ou outros cursos de formação doccente.

1
1. RESPO
ONSABILID
DADE SOC
CIAL
Breve histtórico
A atividade
As
es de respo
onsabilidade
e social no Curso de O
Odontologia
a tem
ssido desenvvolvidas desde o perío
odo de 2014
4.1, quando
o foram inicciadas ações nas
á
áreas adsccritas das Unidades
U
Bá
ásicas de Saúde
S
do Frei
F Tito e I rmã Hercíliia, na
R
Regional II do Município de Fo rtaleza. De
essa forma,, nos períoodos de 20
014.1,
2
2014.2, 201
15.1 e 2015.2 as discciplinas currriculares do
o Curso de Odontolog
gia de
IIntrodução à Odontollogia, Saúd
de, Educaç
ção e Sociedade, Saaúde Coletiva I,
S
Saúde Cole
etiva II e Sa
aúde Coletivva III desen
nvolveram várias
v
açõess de promoção à
S
Saúde à po
opulação de
esta região.

N
Neste
semestre, pud
demos som
mar a esttas ações as ativid
dades
d
desenvolvid
das na OCA
A terapêuticca do conjunto São Cristóvão, na Unidade Básica
B
d
de Saúde Melo Jabo
orandir, com
m a promoção de saúde
s
paraa a comunidade
iindígena, numa ação de troca cu
ultural de ex
xtrema importância paara os aluno
os de
O
Odontologia
a. Essa ativ
vidade teve o objetivo de aproxim
mar os alunoos das vivê
ências
p
práticas de
e educação
o popular dentro da perspectiva da polítiica naciona
al de
e
educação popular,
p
con
ntribuindo p
para a huma
anização do
o cuidado em
m saúde.
O
Outra
ação de extrem
ma importâ
ância foi a criação do Espaç
ço de
P
Promoção à Saúde qu
ue se consttitui em um
ma ferramenta pedagóggica, como parte
d
da clínica odontológica
o
a ampliada
a, com foco no sujeito participativvo e centrad
da no
d
diálogo vissando à integralidad
de do cuid
dado. Ness
se contextto, é relevante
e
evidenciar que a boca
a se const itui na partte do corpo
o que faz a mediação
o dos
ssujeitos com
m o mundo
o. Desse m
modo, faz-s
se necessárrio desenvoolver estrattégias
q
que incorpo
orem a rela
ação sujeito
o-corpo-des
sejo, fomentando o auutocuidado como
e
experiência
a singular de sentir--se saudáv
vel ou doente.
Oss princípios de
o
organização
o do espaço são : participa
ação, auto
onomia, pprotagonism
mo e
h
horizontalid
dade nas relações.
C
Com
a cons
strução da clínica odo
ontológica, foi iniciadoo o atendim
mento
cclínico de funcionário
os da instiituição e de
d pacientes da reggião adscritta às
U
Unidades Básicas
B
de Saúde Irmã
ã Hercília e Frei Tito. Para
P
isso fooi realizada
a uma
ttriagem de 160 pacie
entes que t iveram seu
u tratamento odontológgico iniciad
do na
cclínica de Odontologia
O
UNICHRIS
STUS.
1
1.1 O que foi
f desenvo
olvido
- Ações de
e promoção
o de saúde bucal, territtorializaçãoo da área
adscrita às Unidade
es Básicas de
d Saúde do
d Frei Tito e Irmã Herc
cília.
Público alv
vo
- Comunid
dade adscri ta às Unida
ades de Saú
úde do Frei Tito e Irmã
ã
Hercília na Regiona
al II de Forta
aleza
Quantidad
de de partic
cipantes
- 07 professo
ores e 200 alunos
Quantidad
de de pesso
oas atendid
das
- Aproximadamente 800
0 pessoas

Fiigura 1. Aç
ção de prom
moção à Saú
úde bucal da
d escola Frrei Tito.

1
1.2 O que foi
f desenvo
olvido
- Atendimento Odonttológico Clín
nico e ações de promooção à saúd
de no
Espaço de
d Promoçã
ão à Saúde
e UNICHRIS
STUS
Público alv
vo
- Funcioná
ários da UN
NICHRISTU
US e pacienttes da comuunidade
adscritos
s à região d
das Unidade
es Básicas de Saúde F
Frei Tito e Irrmã
Hercília
Quantidad
de de partic
cipantes
- 07 professo
ores e 45 a lunos
Quantidad
de de pesso
oas atendid
das
- 160 pessoa
as

Figu
ura 2. Clínic
ca Odontoló
ógica em attendimento clínico de ppacientes.

Figura 3. Espaço de Promoç ão à Saúde
e Bucal em discussão aativa sobre a
tem
mática Outub
bro Rosa.

1
1.3 O que foi
f desenvo
olvido
- Prática de
d educação
o popular na
n OCA tera
apêutica do conjunto São
S
Cristóvão
Público alv
vo
- 47 Índios
s da comun
nidade do co
onjunto São
o Cristóvão
Quantidad
de de partic
cipantes
- 03 professo
ores e 45 a lunos
Quantidad
de de pesso
oas atendid
das
- 47 pessoas
s

Figura 4.
4 Prática de
d educação
o popular na
a OCA terapêutica do conjunto Sã
ão
Cristóvã
ão.
2. AÇÕES DE INTERC
CÂMBIO (N
NACIONAL
L OU INTER
RNACIONA
AL)
Não se aplica.
3. ACOMPANHAMEN
NTO DE EG
GRESSOS
Não se aplica.
4. POLÍTIC
CA PARA O ENSINO
O Curso
o de Odonto
ologia cont inua a dese
envolver as
s políticas dde metodologias
ativas para
a o ensino. Nesse sem
mestre fora
am realizad
das novas ccapacitaçõe
es de
professoress que fora
am contrata
ados, e co
om as nov
vas contrattações hou
uve a
possibilidad
de de ampliar as açõe
es de Team
m Based Lea
arning (TBLL). As ativid
dades
estão sendo executa
adas base
eadas em norteadore
es naciona is consolid
dados
através da
a Associaç
ção Brasile
eira de En
nsino Odon
ntológico (A
ABENO). Neste
N
período oco
orreu a 50a Reunião da
a ABENO, de 12 a 14 de agosto de 2015, on
nde o
curso de Odontologia
O
foi represe ntado pela sua coorde
enadora gerral e uma equipe
de 5 profe
essores, co
om apresen
ntação de trabalhos
t
acerca
a
da i mplantação
o das
metodologiias ativas no ensino de
e graduação
o.
.

Figura 5. Equipe
E
de professores
p
e coordena
adora geral do Curso dde Odontolo
ogia
na 50a Reu
união da AB
BENO.
4.1 Ações Acadêmicas Adminis
strativas
No que se refere às
à ações accadêmicas administrativas, continnua-se a realizar
as atividades com relação à atua
alização cu
urricular e à estruturaçção dos esp
paços
físicos de clínicas, laboratórios
l
s e acervo
o de biblio
oteca. Nestte semestrre foi
entregue a primeira
a clínica o
odontológic
ca da UNICHRISTUS
S. Um es
spaço
especialme
ente projeta
ado para pro
opiciar o attendimento odontológicco em alto nível,
facilitando o ensino
o da prá
ática clínic
ca odontológica, com
m 28 equipes
odontológiccos, quatro aparelhos d
de raio X periapicais, um
u aparelh o multi-func
cional
(Tomógrafo
o e panorâm
mico).
No mesm
mo espaço estrutural ffoi montado
o o Espaço de Promoçção à Saúde
e, um
espaço que visa a re
ealização d
de rodas de conversa
a, jogos, seessão interrativa,
miniexposiçção, cine-debate, troc a de experriências e exposição
e
ddialogada para a
prática da promoção à Saúde t ransitando desde a saúde buca l como a saúde
s
integral do
o paciente, trazendo a tona tem
mas de disc
cussão com
mo alimentação,
posturas no
n trabalho
o, ginástica
a laboral, sexualidad
de, planejaamento fam
miliar,
doenças sexualmente
s
e transmisssíveis, uso
o de pres
servativos, prevenção
o dos
canceres de
d mama e de colo d
de útero, cá
árie e doen
nça periodoontal, câncer de
boca, prom
moção de saúde buccal, autoes
stima, diabe
etes mellituus, hipertensão,
saúde integ
gral do hom
mem, cânce
er de prósta
ata, sistemas circulatórrio, respirató
ório e
renal, saúd
de integral da mulherr, tensão pré-menstru
p
ual, menoppausa, disfu
unção
temporo-mandibular e sentimento
os natalinos
s.
Todas ass ações aca
adêmico-ad
dministrativa
as têm sido
o realizadass através de
e uma
extensa discussão co
oletiva com
m o colegiado de proffessores doo curso, qu
ue se
reune mensalmente para o plane
ejamento e avaliação das
d atividaddes pedagó
ógicas
desenvolvid
das no sem
mestre vigen
nte. Esta es
stratégia tem
m possibilitaado a perce
epção
em tempo hábil das necessidade
es de ajuste
es e atualiza
ações no cuurrículo do curso
tendo como parâmetrro final a re
esposta qu
ue a implan
ntação do ccurrículo tem do
corpo disce
ente.

Figura 6. Colegiado
C
de professorres do curso
o de Odontologia da U
UNICHRISTUS.
4.2 Cursos
s de qualificação proffissional para profess
sores
4.2.1 Team Based Learning ((TBL)
Breve histórico
A Coordenação do Curso de O
Odontologia
a, juntamen
nte com o N
Núcleo de Apoio
A
Pedagógico
o (NAP) tê
êm ofertad o semestra
almente um
ma capacitaação em Team
T
Based Lea
arning para
a os professsores novos do curs
so de Odoontologia. Nesse
N
semestre ocorreu
o
a 4a capacitaçã
ão em TBL do curso de
e Odontologgia. Metodo
ologia
fundamenta
al e que vem se expan
ndindo no uso
u dentro das
d atividaddes regulare
es do
curso de Odontologia.
O
Tema do
o curso
Curso de
e capacitação em Team
m Based Le
earning (TB
BL)
Público alvo
Professo
ores novatos do curso de Odontologia para o semestre lletivo 2015.2
Quantid
dade de parrticipantes
12 professsores

Figura 7.
7 Capacitaçção em Tea
am Based Learning
L
(TB
BL)

4.2.2 Capacitação no software Prezzi
Breve histórico
Este curso tem o objetivo de apresentar o software Prezzi para os professores,
no intuito de incentivá-los a produzir suas aulas com o auxílio dessa nova
metodologia de apresentações. Este curso também está em sua 3a edição, sendo
realizado com os professores novatos.
Tema do curso
Curso de capacitação em Software Prezzi.
Público alvo
Professores novatos do curso de Odontologia da Unichristus
Quantidade de participantes
Estiveram presentes no evento 10 professores.
4.2.3 Como elaborar perguntas contextualizadas
Breve histórico
Este curso tem o objetivo de realizar o treinamento dos professores a elaborar
perguntas contextualizadas, de acordo com o perfil de questões que o ENAD tem
preconizado para os cursos de Odontologia. A coordenação do curso de
Odontologia tem trabalhado com este curso para a construção de perguntas mais
críticas e de menos memorização.
Tema do curso
Curso de capacitação em Como elaborar Perguntas Contextualizadas.
Público alvo
Professores do curso de Odontologia da Unichristus
Quantidade de participantes
Estiveram presentes no evento 10 professores.
4.3 Cursos ofertados na modalidade ensino para alunos (fora da grade
curricular)
4.3.1 CIOCE DAY 2015
Breve histórico
Foi ofertado para os alunos um curso de 4h com o objetivo de comemorar o
aniversário de 1 ano do curso de Odontologia da Unichristus. Este foi o primeiro
evento que contou duas palestras acerca de novas tecnologias na estética
aplicada à Odontologia, com o tema DSD Smile. Em seguida foi apresentada a
palestra de Marketing na odontologia.
Tema do Curso
CIOCE DAY 2015
Público alvo
Alunos do curso de Odontologia.
Quantidade de participantes
187 alunos

4.3.2 Hands on de sutura
Breve histórico
Os alunos receberam treinamento prático de manuseio de instrumentais e
suturas em esponjas e línguas de boi. Essa foi a primeira edição do curso
realizado pelo Curso de Odontologia da Unichristus.
Tema do curso
Hands on de sutura
Público alvo
Alunos do curso de odontologia da Unichristus
Quantidade de participantes
30 alunos.
4.3.3 Hands on de Endodontia
Breve histórico
Os alunos receberam um treinamento básico em endodontia, com o intuito de
realizar acessos endodônticos em dentes de troqueis que mimetizavam dentes
humanos. Este foi o primeiro curso que foi realizado com este intuito, pela
coordenação do curso de Odontologia.
Tema do curso
Hands on de Endodontia
Público alvo
Alunos do curso de odontologia
Quantidade de participantes
20 alunos.
4.3.4 Hands on de Periodontia
Breve histórico
Os alunos do curso de Odontologia tiveram aulas práticas de tratamento
periodontal em manequins que mimetizavam a doença periodontal instalada, com
a realização de raspagens supra e infra-gengival para remoção de tártaro
dentário. Esta foi a primeira edição do curso promovido pela Coordenação da
Odontologia Unichristus.
Tema do curso
Hands On de Periodontia
Público alvo
Alunos da graduação do curso de Odontologia
Quantidade de participantes
15 alunos.

4.4 Programa de monitoria
4.4.1 Breve descrição
Em Agosto de 2015, o curso de Odontologia da Unichristus teve mais uma
seleção de monitores através do edital No06 de 2015, edital conjunto de todos os
cursos, para seleção de monitores de 12 disciplinas, abaixo listadas. Neste edital
foram ofertadas 24 vagas em 12 disciplinas com 11 professores orientadores.
4.4.2 Quadro com participantes

Disciplina

Nome

Professor Orientador

Heraldo Simões
Anatomia
Humana

Moraes Neto

Prof. João Paulo

Bruno Gaspar
Matheus Sobreira
Anatomia de
Cabeça e
Pescoço

Jayara Aguiar
Yuri Ribeiro

Prof. Ricardo F.
Prof. Phelype M.

Juliana Vechio
Ivna Lúcia
Histologia e
Embriologia
Geral

Amanda Pinheiro

Profa. Clarissa Fernandes
Prof. Paulo Goberlânio

Raquel Moreira
Abrãao Mesquita
Prof. Paulo G.

Imunologia
Luana Cavalcante

Lavina Araújo
Profa. Magnely M.

Bioquímica
Yana Gomes
Farmacologia

Mikaella Edite

Prof. André B.

Iury Ximenes
Prof. Artur Forte

Fisiologia
Maria Thereza
Histologia e
Embriologia
Bucal

Alline Fonseca

Prof. Paulo G.

Isabella Fechine
Profa. Isabeella C.

Odoontogenéticca
Michellly Monteiroo
Mettodologia
Cieentífica

Raissa Pinheiro

Prof. Pauloo G.

Wallysson Sousa
Profa. Dannna M.

Préé-Clínica I
Hellen Jucá
Pattologia Geral Cássia Emanuella

Profa. Caroolina R.

As ativvidades realizadas
r
pelos monitores
m
incluíram
m atendim
mento
sem
manal na biblioteca,
b
, atividadees teóricass em sala
a de aula e práticass em
labooratórios, distribuíd
das em 12hh/semanaiis.

Figurra 8: Atividade teórica em labooratório da discciplina de Anato
omia Humana, 2015.

Figura 9: Atividade
A
prática em laboratóriio da disciplina de Histologia e Embriologia G
Geral, 2015.

Nestta turma de
d monitore
es, os alunos foram selecionaddos por provas
egimento em
m edital unificado núm
mero 06/201
15, e
teóriccas e práticcas em 2015.1 com re
estarrão com a monitoria
m
em
m exercício até 2016.1.

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
5.1 Visitas técnicas
5.1.1 Unidade de Saúde Frei Tito
Breve descrição
Os alunos do primeiro semestre do curso de Odontologia realizaram visita
técnica da Unidade de Saúde Frei Tito, com intuito de realizar o primeiro contato
com o exercício profissional de um Cirurgião-Dentista, além do funcionamento
integral de uma Unidade Básica de Saúde com a interrelação entre os
profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de
enfermagem, entre outros.
Local visitado
Unidade Básica de Saúde Frei Tito
Público alvo
Alunos do curso de Odontologia
Quantidade de participantes
83 alunos e 2 professores
5.1.2 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Breve histórico
Os alunos do 1o semestre de Odontologia realizaram visita ao CEO de
Messejana para conhecer o funcionamento de um serviço especializado em
Odontologia, compreendendo o sistema de referência e contra-referência que
acontece entre os níveis de atenção à Saúde.
Local visitado
CEO de Messejana
Público alvo
Alunos do curso de Odontologia
Quantidade de participantes
83 alunos e 2 professores
5.1.3 Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Breve Histórico
Os alunos de Odontologia do 1o semestre realizaram visita técnica em serviço
de urgência odontológica para conhecer a interrelação entre a odontologia, a
medicina, a enfermagem, serviço social e todos os outros profissionais que
integram um serviço de urgência numa unidade de pronto atendimento. Essa
atividade acontece na sua 3a edição no ano de 2015.1.
Local visitado
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Praia do Futuro
Público alvo
Alunos do curso de Odontologia
Quantidade de participantes
83 alunos e 2 professores

5.2 Estágios
Não se aplica
5.3 Atividades voluntárias
Breve histórico
Os alunos de Odontologia do 1o Semestre foram chamados para realizar ação
de promoção de saúde bucal conjuntamente com alunos do curso de medicina na
comunidade do caça e pesca, num projeto de ação de saúde que já funciona na
comunidade.
O que foi desenvolvido
Foi realizada uma ação de promoção de saúde bucal com os alunos da escola
da comunidade com escovação supervisionada e aplicação de flúor.
Público alvo
Crianças de 6 a 12 anos da comunidade.
Quantidade de participantes
15 alunos e 2 professores
Quantidade de pessoas assistidas
250 alunos
5.4 Alunos em internato (Medicina)
Não se aplica
5.5 Ações didático-pedagógicas, tecnológicas, artística e cultural
Como ações didático-pedagógicas, o curso continuou trabalhando com
metodologias ativas de conhecimento, através do uso do TBL em todos os
semestres do curso. Esta ferramenta foi trabalhada, dentre outras formas, em
seminários interdisciplinares, envolvendo todas as disciplinas do mesmo semestre
através do estudo de um caso clínico.
Os alunos recebem a descrição de um caso clínico, que é construído
previamente em reuniões de todos os professores das disciplinas, com perguntas
disparadoras que envolvem o conteúdo estudado. Ao final, o caso é apresentado
pelos próprios alunos, que respondem as perguntas disparadoras e respondem
uma prova acerca do caso clínico. A prova é realizada inicialmente
individualmente e em seguida é discutida em grupo.
Outra atividade didático-pedagógica é o Núcleo Interdisciplinar dos Cursos de
Saúde (NICS). Neste núcleo, os alunos de todos os cursos de saúde se reúnem
semanalmente para trabalhar a interdisciplinaridade entre os cursos da saúde.
Dentre as atividades desenvolvidas, o núcleo promove semestralmente a
apresentação de um Caso Clínico multidisciplinar para discussão com todos os
alunos de todos os cursos da saúde. Esta atividade é desenvolvida para um
público de aproximadamente 300 alunos em um auditório, uma vez por semestre.
A coordenação promoveu um dia de atividades em auditório para a Recepção
dos novos alunos do curso de Odontologia. Neste momento, os alunos foram
apresentados à grade curricular do curso, e à filosofia de trabalho e metodologias
de ensino que o curso vem trabalhando nestes 3 semestres.
Uma outra atividade realizada foi a cerimônia do jaleco, onde os alunos do 1o
semestre do curso de Odontologia foram reunidos no auditório com um padrinho,
onde receberam pela primeira vez o uso do jaleco. Neste momento faz-se uma
discussão ética do peso e da responsabilidade que os alunos têm ao iniciar a
formação em odontologia.

6. ATIVIDADES DE PESQUISA
6.1 Eventos científicos internos
No semestre de 2015.2, as iniciações científicas permaneceram em vigor, com
o andamento dos projetos aprovados no edital de número 24-2015/2016. Neste edital
foram aprovados os 8 projetos abaixo relacionados que estão em andamento.
Em novembro de 2014, o curso de Odontologia da Unichristus participou do
primeiro edital (número 24-2015/2016) unificado dos cursos da saúde para seleção de
projetos de pesquisas bolsistas e voluntários envolvendo alunos da graduação
(Iniciação Científica). Foram enviados 12 projetos de pesquisa por professores do
curso de Odontologia para avaliação e 8 projetos foram aprovados após as 2 fases de
seleção. Os projetos selecionados, alunos envolvidos, temas e orientadores estão
descritos na tabela abaixo:

– AVALIAÇÃO DE PROJETOS –
EDITAL INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 2015/2016
RESULTADO FINAL
ODONTOLOGIA
CLASSIFICAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

ORIENTADOR

ALUNOS

1.

Percepção de gestantes
sobre a assistência
odontológica no pré-natal

Janaína Rocha
de Sousa
Almeida

Diana Larissa
Leitão Botelho

2.

Avaliação da durabilidade
da dispersão de nanotubos
de carbono nas
propriedades mecânicas
em um cimento
endodôntico à base de
óxido de zinco e eugenol

Danna Mota
Moreira

Avaliação da cicatrização
de úlceras orais em
camundongos Balb/Balb

Paulo
Goberlânio de
Barros Silva

Modelo experimental de
cicatrização tecidual óssea
pós-exodontia em ratos

Clarissa Pessoa
Fernandes

O uso do portfólio na
construção da
aprendizagem em
odontologia: visão de
alunos e professores

Myrna Maria
Arcanjo Frota

3.

4.

5.

1- Amanda Leal
Girão
2- Ana Trícia Soeiro
Florêncio
3 - Ricardo
Gêneses Bastos
Pereira
1 - Erian Bezerra
Belo de Codes
2 - Milena Oliveira
Freitas
1- Maria Emanuela
Ribeiro dos Santos
2 - Francisco Gilvan
de Sousa
1 - Winnie Vieira
Soares
2 - Ivna Falcão
1 - Jeisiana Alves
da Silva Alcantara

6.

Fatores contribuintes para
a evasão estudantil dos
cursos de odontologia do
estado ceara

Patrícia Maria
Costa de
Oliveira

2 -Natalia Barbosa
Miceli
3 - Débora da Silva
Barbosa

7.

Efeitos da aplicação tópica
de alfa-tocoferol no
tratamento de úlceras
traumáticas em mucosa
jugal de ratos.

1 - José de Deus
Pereira Martins
Neto
Francisco Artur
Forte Oliveira

2 - Pedro César
Cals
3 - Thales Serra
Azul
1 - José Carlos
Rodrigues Lima

8.

O uso do 2-etilcianoacrilato na síntese
tecidual após incisão de
mucosa jugal de ratos.
Estudo histomorfométrico

Abrahao
Cavalcante
Gomes de
Souza Carvalho

2 - Gabriela
Vasconcelos Maia
3 - Francisco das
Chagas Alves
Monte

6.2 Eventos científicos externos
6.2.1 V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará
Breve histórico
O V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará tem sido realizado a
cada 3 anos no Centro de Eventos de Fortaleza. Contou com um público de 4500
participantes neste anos de 2015, sendo um sucesso do ponto de vista científico,
além do ponto de vista de sua feira comercial. Contou com 15 salas de atividades
científicas com cursos internacionais e nacionais durante 4 dias de evento, mais
de 750 trabalhos científicos, além de fóruns, simpósios e atividades culturais.
Quadro com participantes
No
1
2

3
4

5

Autor
Diana
Larissa
Botelho

Tema
L. Acolhimento
e
avaliação de risco em
saúde bucal
Camila Alves Garcia
O agente comunitário
de saúde e os riscos
ocupacionais
da
profissão: relato de
experiência
Carlos Wallyson de Anatomofisiologia da
Sousa
ATM: uma revisão da
literatura
Juliana Lima Vecchio
Resposta endócrinometabólica
às
diversas
situações
clínicas
em
odontologia
Cassia
Emanuela Princípios da relação
Nobrega Malta
microorganismo
hospedeiro
nas
infecções associadas
a
tratamento
odontológico

Orientador(a)
Profa. Dra. Janaina
Rocha
de
Sousa
Almeida
Profa. Dra. Janaina
Rocha
de
Sousa
Almeida
Prof.
Dr.
Abrahão
Cavalcante G. De S.
Carvalho
Prof.
Dr.
Abrahão
Cavalcante G. De S.
Carvalho
Prof.
Dr.
Abrahão
Cavalcante G. De S.
Carvalho

6

7

8

9

Erian Bezerra Belo de Choque:
Codes
características
clínicas e relevância
na odontologia
Mikaella Edite Fontes O efeito da redução
Montes
do fluxo salivar na
concentração
dos
tampões de saliva:
relação
com
a
qualidade de vida.
Mikaella Edite Fontes Controle
Montes
Hidroeletrolítico
de
pacientes
hospitalizados e sua
relação
com
a
odontologia hospitalar
Lia Mayra Araújo Indicações da toxina
Laranjeira
botulínica
na
odontologia

Prof.
Dr.
Abrahão
Cavalcante G. De S.
Carvalho
Prof.
Ms.
Paulo
Goberlanio da Barros
Silva

Prof.
Dr.
Abrahão
Cavalcante G. De S.
Carvalho

Prof. Ms. Francisco
Artur Forte Oliveira

Incentivo da IES
A Unichristus teve diversos incentivos como a inscrição de todo o seu corpo
docente, a construção de um stand na feira que promovia atividades de cursos
rápidos e hands on durante todo o evento.
Artigos científicos
Silva, NCF ; SILVA, B. R. ; Vasconcelos, HM ; OLIVEIRA, P. M. C. ; TEIXEIRA, E. H. ;
Aguiar, ASW . Profile of brazilian dental students and its relationship to anxiety levels
Perfil dos alunos de odontologia e sua relação com os níveis de ansiedade. Revista de
Medicina da UFC, v. 55, p. 25-32, 2015.
SILVA, PGB ; CAVALCANTE, GM ; FERNANDES, CP ; SOUSA, FB ; MOTA, RL ;
ALVES, APNN . Clinic-pathological Study and Comparative Analysis of Orofacial
Lesions in a Brazilian Population of Children and Adolescents. Pesquisa Brasileira em
Odontopediatria e Clínica Integrada (Impresso), v. 14, p. 161-173, 2014.

Participações em Banca
COSTA, R. L. C.; ALMEIDA, J. R. S.; OLIVEIRA, P. M. C.. Participação em banca de
Idalmis de La Caridad Urquiola Vento. Intervenção educativa sobre as mudanças no
estilo de vida em hipertensos de uma unidade de saúde do interior do estado do
Ceará. 2015. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Saúde da Família) Universidade Federal do Ceará.
OLIVEIRA, P. M. C.; RODRIGUES, L. K. A.; Costa, FWG. Fórum de Pesquisa
Profissional. 2015. Associação Brasileira de Odontologia - Seção Ceará.
CARVALHO, A.C.G.S. Pôster Digitais. 2015. Congresso de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial – COBRAC. Colégio Brasileiro de CTBMF.

Trabalhos apresentados
ALENCAR, M.S., BOMBONATTI, J. F. S., CONSOLMAGNO, E. C., SOARES,
A. F., MONDELLI, R. F. L. RESTABELECIMENTO DA ESTÉTICA COM
ASSOCIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE CLAREAMENTO EM DENTE DESPOLPADO
E FACETA DIRETA –11 ANOS DE CONTROLE, 2015. XXI ENCONTRO DO
GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTÍSTICA
DANTAS, E. S., ALENCAR, M.S., FREITAS, M. C. C. A., TRENTINO, A. C.,
AZEVEDO, L. M. CONTROLE DE 1 ANO DO TRATAMENTO COM FACETAS DO
TIPO LENTE DE CONTATO: TÉCNICA SEM PREPARO - RELATO DE CASO,
2015 V Congresso Internacional de Odontologia do Ceará;
SOUSA, M. R. R., ALENCAR, M.S., BARROS, L. O., FREITAS, M. C. C. A.,
AZEVEDO, L. M. USO DA GUIA DE SILICONA NA REANATOMIZAÇÃO
DENTÁRIA: RELATO DE CASO, 2015. V Congresso Internacional de Odontologia
do Ceará
SOUSA, A. F. M., LIMA, J. F., AZEVEDO, L. M., FREITAS, M. C. C. A., ALENCAR,
M.S. LESÃO DE ABFRAÇÃO: DO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO AO
TRATAMENTO RESTAURADOR - RELATO DE CASO CLÍNICO, 2015. IV
JORNADA ODONTOLÓGICA DOS ACADÊMICOS DA CATÓLICA
DANTAS, E. S., ALENCAR, M.S., FREITAS, M. C. C. A., TRENTINO, A. C.,
AZEVEDO, L. M. FACETAS INDIRETAS DO TIPO LENTE DE CONTATO:
PLANEJAMENTO AO PROGNÓSTICO - RELATO DE CASO, 2015.
IV
JORNADA ODONTOLÓGICA DOS ACADÊMICOS DA CATÓLICA;
SOUSA, M. R. R., AZEVEDO, L. M., ALENCAR, M.S., BARROS, L. O., FREITAS,
M. C. C. A. REABILITAÇÃO ESTÉTICA ATRAVÉS DE RESTAURAÇÃO DIRETA
EM PACIENTE BRUXÔMANO - RELATO DE CASO, 2015. IV JORNADA
ODONTOLÓGICA DOS ACADÊMICOS DA CATÓLICA

6.3 Livros publicados
Não se aplica
6.4 Incentivos a qualificação profissional
Breve histórico
A Instituição Unichristus incentiva seu quadro docente a aumentar sua
qualificação profissional, custeando parte das despesas de cursos de formação.
No semestre 2015.1 incentivou professores e alunos a participarem de cursos e
congressos conforme quadro sinóptico abaixo:
No
1
2
3
4

Aluno / Professor
Abrahão Cavalcante G. De S. Carvalho
Clarissa Pessoa Fernandes Forte
Francisco Artur Forte Oliveira
João Paulo Veloso Perdigão

5
6
7
8

Renata Mota Rodrigues de Souza Bitu
Fabricio Bitu
Janaina Rocha de Sousa Almeida
Myrna Arcanjo

Nome da atividade
Curso avançado da AOCMF
V CIOCE
VCIOCE
V CIOCE / Congresso da
ABENO
Congresso da ABENO
Congresso da ABENO
Congresso da ABENO
V CIOCE / Congresso da
ABENO

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Anya Pimentel Gomes Fernandes
Vieira
Carlos Eduardo de Sousa Praxedes
Cláudia Freitas
Danna Mota Moreira
Isabella Fernandes Carvalho
Juliana Ximenes Damasceno
Lia Barroso Brandão Aragão
Luiz André Cavalcante Brizeno
Marina Studart Alencar
Myrna Arcanjo
Patricia Maria Costa de Oliveira
Ricardo Franklin Gondim

V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE
V CIOCE

6.5 Grupos de estudo
6.5.1 Grupo de Iniciação à Pesquisa em Saúde (GIPS)
Breve histórico
O Grupo de Iniciação à Pesquisa em Saúde (GIPS) foi criado em 2014, no
início do segundo semestre, e tem o intuito de realizar um estudo de grupo com
alunos com interesse em pesquisa, de uma forma multidisciplinar. Estes alunos
tiveram a oportunidade de construir seus primeiros projetos de iniciação científica,
com uma supervisão semanal de suas atividades.
Tema
Grupo de Iniciação à Pesquisa em Saúde (GIPS)
Alunos e Professores envolvidos
Prof. Dr. Abrahão Cavalcante Gomes de Souza Carvalho
Profa. Ms. Carolina Rodrigues Teófilo
Alunos:
Juliana Lima Vecchio
José Carlos Rodrigues de Lima
Cassia Emanuella Nobrega Malta
Érian Bezerra Belo de Codes
Carlos Wallysson de Sousa
Mikaella Edite Fontes Montes
Gabriela Vasconcelos Maia
Resultados Obtidos
Os alunos do grupo realizaram três projetos de iniciação científica para por em
prática no semestre seguinte e submeteram a um edital de iniciação científica da
Instituição. Paralelamente, apresentaram 5 trabalhos no V Congresso
Internacional de Odontologia do Ceará. Ao final do semestre, realizaram um
processo seletivo para 5 alunos e realizaram visitas técnicas em atividades de
odontologia hospitalar.

7. COMUNICAÇÃO

7.1 Ações que promovem a comunicação com a sociedade
Não se aplica.
7.2 Mídias utilizadas pelo curso
O curso disponibiliza de um site na internet, que pode ser acessado através do
link www.unichristus.edu.br/graduacao/odontologia, onde o aluno pode
acessar os objetivos do curso, bem como a aba de dados gerais, estrutura
curricular, Corpo docente e o perfil do egresso. Este espaço está em contínua
construção já que o curso encontra-se no seu segundo ano de existência.
7.3 Comunicação interna
Com relação à comunicação interna, a coordenação do Curso de Odontologia
utiliza o sistema informatizado chamado de aluno online para troca de
informações, avisos de datas comemorativas, eventos, atividades extras de
disciplinas dentre outras comunicações em geral. Neste sistema, os professores
também se comunicam diretamente com os alunos, através de avisos e
publicações de artigos ou textos online.
Os alunos têm acesso ao setor de ouvidoria, que se localiza no 11o andar, com
amplo horário de funcionamento envolvendo os turnos manhã, tarde e noite da
faculdade. A coordenação se comunica com os representantes de sala através do
aplicativo Whatsapp onde trava uma comunicação intensa e direta entre
coordenação, coordenação de pesquisa, ensino e extensão e núcleo de apoio
pedagógico. Nesta forma de comunicação são discutidas todas as demandas dos
alunos, como necessidades, questões estruturais, biblioteca e até mesmo um
retorno com relação ao aprendizado dentro de sala de aula.
8. PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÕES
A coordenação do curso de Odontologia tem realizado um trabalho junto ao
Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) onde são realizadas atividades de
planejamento acerca da elaboração de questões para as provas parciais. Essa
atividade é realizada para todos os professores, com o estudo das provas
realizadas nos semestres anteriores e o rendimento dos alunos dentro de cada
disciplina.
Para a melhoria da prática docente, foi criado uma extensão do NAP no curso
de Odontologia, onde um professor com experiência em metodologias ativas
auxilia a implementação de atividades discutidas em reuniões de planejamento na
rotina de aulas dos professores. Esse encontro é disponibilizado semanalmente,
com discussões de estratégias de implementação das atividades de sala de aula,
laboratórios e clínicas.
9. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO
9.1 Atendimento de demandas do corpo discente ao longo do semestre
O corpo discente do curso de Odontologia da Unichristus é representado por
líderes de turma, que realizam duas reuniões semestrais com a coordenação
trazendo as demandas no início do semestre e o acompanhamento das soluções
das demandas que são trazidas pelos alunos. A coordenação também tem
horário de atendimento aos alunos diariamente, recebendo as demandas a cada
dia e dando retorno aos alunos das resoluções providenciadas. Todas as
demandas são trabalhadas também em tempo real através de um grupo entre os
coordenadores e os representantes de sala no aplicativo Whatsapp. Esta
ferramenta tem possibilitado a realização de comunicação direta entre alunos e
coordenadores, o que provocou uma maior eficiência na identificação e na
resolutividade das demandas geradas.

9.2 Programa de apoio aos estudantes
O Curso de dispõe de diversos programas, como psicopedagógicos,
pedagógicos, atendimentos de professores, dentre outros que prestam apoio aos
estudantes conforme detalhados a seguir:
SAP: Serviço de Apoio Psicopedagógico
Este serviço conta com duas psicólogas que prestam atendimento aos alunos
do curso com o intuito de realizar programas de estudos individualizados para
alunos que apresentam dificuldade de rendimento no decorrer do semestre.
Eventuais problemas de natureza psicológica também são identificados no setor,
que direciona o aluno para tratamentos específicos.
Atendimento ao aluno
Este serviço é ofertado ao aluno semanalmente, onde cada disciplina
disponibiliza um professor em horário extra ao de sala de aula para tirar dúvidas e
realizar discussões acerca dos conteúdos ministrados em sala de aula. Os alunos
têm utilizado bastante o serviço, o que tem trazido resultado direto no rendimento
das avaliações parciais.
Programa de nivelamento
O curso de Odontologia realiza cursos de nivelamento em áreas fundamentais
para alunos que são identificados com problemas no transcorrer do semestre. As
áreas que são mais procuradas são linguística, matemática e física, sendo
realizadas pela instituição como um todo.
10. LABORATÓRIOS: AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS
DIDÁTICAS
10.1 Descrição dos espaços físicos
Foi realizada a construção do laboratório de Odontologia Pré-Clínica com 60
equipes e 58 simuladores (cabeças para adaptação de manequins para treinamento
pré-clínico), preparada para receber 58 alunos. Um equipo central no laboratório foi
preparado para a demonstração de procedimentos, com equipamento de vídeo e
áudio instalado que transfere som e imagem para 08 televisões de 42` em alta
resolução, onde 5 professores fazem a orientação no procedimento realizado.
Outros laboratórios não específicos da Odontologia, mas que também são
utilizados pelo curso são: Laboratório de Computação, Laboratório de Anatomia,
Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Bioquímica, Laboratório de Histologia,
Laboratório de Morfologia, Laboratório de Comunicação e Biotério.
10.2 Descrição dos serviços ofertados e/ou atividades realizadas
No início da aula os alunos pegam todos os instrumentais que serão
necessários para a prática do dia e organizam seus instrumentais na bancada de
acordo com o roteiro de atividade. Em seguida, o professor realiza a demonstração do
procedimento, como restaurações, raspagens supra-gengivais, esculturas funcionais
em cera, extrações dentárias em troqueis dentre outras atividades. Os alunos são
orientados a realizar os procedimentos em seguida sob supervisão dos professores,
numa proporção de 10 alunos para cada professor, conforme orientação da
Associação Brasileira de Ensino em Odontologia.
Nos demais laboratórios, as atividades práticas são planejadas juntamente com
os planos de ensino da disciplina. Os professores atuam realizando demonstrações
das atividades práticas e em seguida orientam a realização das práticas pelos próprios
alunos. Os monitores também participam desse processo de ensinagem, orientando
os alunos juntamente com os professores.

10.3 Quantidade de alunos e professores participantes por laboratório

10.3.1 Laboratório pré-clínica
a
36 aluno
os
5 Professores
2 Monito
ores
10.3.2 Demais
D
Lab
boratórios
45 Aluno
os
2 Professores
2 Monito
ores
10.4 Qua
antidade de pessoas atendidas por espec
cialidade
Não se aplica
a
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Figura 11.
1 Alunos realizando
r
rrelatório da atividade prática
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execcutada em dia
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