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                      UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC  
 PRÓ-REITORIA ACADÊMICA – PROACAD  

 DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

 
 

EDITAL n. 311/2020 

  

Altera o Edital n. 309/2020, que dispõe sobre a abertura de 
inscrição e seleção de estudantes de graduação para 
atividades de monitoria junto aos cursos de graduação da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 

                            
A Diretoria de Ensino de Graduação, vinculada a Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense, torna público a alteração do Edital n. 309/2020, nos seguintes termos: 
 
1  - DAS ALTERAÇÕES 
  

1.1 O anexo I “RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS COM VAGAS PARA MONITORIA E RESPECTIVAS 
DESCRIÇÕES”, do Edital n.309/2020 passa vigorar com as seguintes inclusões de disciplinas: 
 

 

Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

Ciências 
Econômicas 

Métodos 
Quantitativos 
Aplicados à 
Economia 

Diferenciação: taxa média de 
variação; derivada de uma 

função no ponto; derivada de 
uma função; regras de 

derivação; derivada de uma 
função composta (regra da 

cadeia); derivadas sucessivas; 
aplicações da derivada (taxa de 
variação, máximos e mínimos de 

uma função, problemas de 
maximização e minimização). 
Integração: primitivas de uma 
função e integral indefinida; 

propriedades da integral 
indefinida; métodos de 

integração; integração por 
substituição; integral definida. 

Limite de uma função. 

2ª 01 

Segunda-
feira 

19h às 
22h3 

*e/ou à 
combinar 
com os 

alunos e 
professor. 

8h 

ODONTOLOGIA 

Odontologia Diagnóstico Oral I 

Metodologia do Exame Clínico: 
anamnese, exame físico intra e 

extra-oral, sinais vitais e 
diagnóstico diferencial. Lesões 

elementares ou fundamentais da 
cavidade oral. Alterações dos 

tecidos mineralizados dos 
dentes. Semiologia dos tecidos 

moles da cavidade oral. 
Aspectos clínicos, 
imaginológicos e 

histopatológicos das alterações 
de desenvolvimento da região 

bucomaxilofacial. 

3ª 02 
Quarta-

feira, 19h 
às 22h30 

04h 
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Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 
Oclusão e ATM 

 

Técnicas de Enceramento. 
Relação dentária. Formação da 

ATM. Anatomia e aspectos 
funcionais do sistema 

estomatognático. Músculos 
articuladores, arco facial e 

montagem clínica de modelos. 
Posições mandibulares. 
Registros interoclusais. 
Cinemática mandibular. 

Dimensão vertical. Relação 
central. Determinantes da 

oclusão. Introdução ao estudo da 
oclusão patológica. Doenças 
periodontais. Traumatismo 

oclusal. Consequências da perda 
dentária. Hábitos orais. Síndrome 
dor-disfunção miofacial. Exame 
da oclusão patológica. Ajuste 
oclusal da dentição natural. 

Odontologia restauradora como 
tratamento oclusal. Análise 
oclusal. Ajuste oclusal em 

modelos montados em 
articulador. Enceramento 

progressivo. 

5ª 01 
Segunda-

feira 
5h 

Odontologia 
Prótese Dentária I 

Turma A 

Aplicação dos princípios teóricos 
e laboratoriais das Próteses 

dentárias removíveis, totais e 
parciais na prática clínica. 
Tratamento de pacientes 

parcialmente ou totalmente 
edêntulos através da confecção, 

instalação e proservação de 
prótese parciais removíveis e 

próteses totais. Conceitos 
teóricos da associação de 

implantes e próteses fixas com 
próteses removíveis. 

6ª 02 Sexta-feira 5h 

Odontologia 

Prótese Dentária 
II 

Turma B 
 

Aplicação clínica do conteúdo de 
Prótese dentária removíveis, 

totais e parciais. Considerações, 
anamnese, exame clinico e 

planejamento voltado a 
reabilitação oral através de 

próteses removíveis. Moldagem 
anatômica e funcional, 

transferência das relações 
intermaxilares para o articulador 

semi ajustável, confecção, 
instalação e ajustes das próteses 

removíveis. 

7ª 02 Terça-Feira 5h 
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Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 
Dor Orofacial 

 

Introdução aos aspectos da dor. 
Fisiologia da dor. Anamnese e 

diagnostico das dores orofaciais 
com a introdução ao uso do 
RDC/TMD. Estudo da dor 

envolvendo o nervo trigêmeo, 
assim como das disfunções 

temporomandibulares. 
Propiciando ao acadêmico o 

desenvolvimento das habilidades 
técnicas para o diagnóstico e as 

possibilidades de tratamento para 
os pacientes com dor orofacial, 
com intuído de restabelecer e 
manter a saúde do sistema 
estomatognático, através do 

correto tratamento e manejo da 
dor. 

Optati
va 

02 Quarta-feira 5h 

Odontologia 

Estágio Curricular 
Supervisionado I 
em Odontologia 

em Saúde Coletiva 

Controle Social. Flúor em 
Odontologia. Saúde do 

Trabalhador. Especialidades e 
Habilitações em Odontologia. 

Atendimento clínico de 
colaboradores da IES. 

8ª 
fase 

02 

Quarta-
feira, das 
7h30 às 
11h55 

5h 

Odontologia 

 
Endodontia I 

(Serão 2 Turmas 
Simultâneas 

Devido 
APandemia) 

Treinamento laboratorial em 
dentes naturais e artificiais 

visando adquirir conhecimentos 
básicos de natureza mecânica e 
biológica que permitam o contato 
futuro com o paciente. Anatomia 
da cavidade pulpar, cirurgia de 
acesso à câmara pulpar e canal 

radicular, características do 
instrumental especializado bem 

como técnicas do preparo 
químico-cirúrgico e obturação do 
sistema de canais radiculares. 

 

6ª 04 
Quarta-feira 

7h30h 
às12h 

5h 

Odontologia Endodontia II 

Operacionalização dos 
ensinamentos teóricos e 

laboratoriais de endodontia na 
clínica odontológica – 
atendimento paciente. 

7ª 02 
Quinta-feira 

7h30 às 
12h 

5h 
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Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 
Clínica Integrada 

II 

Atendimento clínico integrado, 
referente principalmente ao 
diagnóstico, planejamento, 

execução do tratamento com 
grau crescente de 

complexidade. Educação 
sanitária do paciente. 

Terapêutica medicamentosa. 
Urgências e Emergências em 

Odontologia. 

7ª 01 
Sexta-feira 

7h30 às 
11h50 

5h 

Odontologia 
Clínica Integrada 

III 
 

Atendimento clínico integrado, 
referente principalmente ao 
diagnóstico, planejamento, 

execução do tratamento com 
grau crescente de 

complexidade. Educação 
sanitária do paciente. 

Terapêutica medicamentosa, 
com ênfase em endodontia, 

prótese total e prótese parcial 
removível. 

 

8ª 01 
Quarta-feira 

13h30 às 18h 
 

5h 

Odontologia 
Patologia Bucal 

 

Anomalias de desenvolvimento 
dos maxilares e cistos de 

desenvolvimento. 
Anormalidades dentárias; 

alterações ambientais e de 
desenvolvimento. Doenças da 
polpa e do periápice.  Doenças 
periodontais. Patologia óssea; 
lesões fibro-ósseas, cistos e 

tumores odontogênicos, cistos 
não odontogênicos e pseudo 

cistos. Patologia epitelial. 
Patologia das glândulas 

salivares. Patologia dos tecidos 
moles; tumores dos tecidos 

moles. Manifestações orais de 
doenças sistêmicas. 

 

3ª 01 A combinar 5h 

Odontologia 
Diagnóstico Oral II 

 

Aparelhos de raiox. Filmes. 
Processamento radiográfico. 

Efeitos biológicos da radiação. 
Fatores que influenciam na 

imagem radiográfica. Técnicas 
radiográficas intra bucais, extra 

bucais e de localização. 

 

4ª 01 

Quinta e 
sexta-feira 
a tarde nos 

dia de clínica 

8h 

Odontologia 

Odontologia para 
Pacientes com 
Necessidades 

Especiais 
 

Conceitos sobre pacientes com 
deficiência e desvios 

comportamentais. Legislação 
específica. Atendimento 

odontológico aos pacientes 
adultos e infantis com 
deficiência no âmbito 

ambulatorial, e domiciliar. 
Síndromes. Encefalopatias. 

Doenças neurológicas e 
endócrinas. Exames 

necessários e emergências 
médicas e odontológicas. 
Promoção e educação em 

saúde. 

8ª 01 
Quinta-feira 

08h às 
12h 

4h 



5/8 

 

 

Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 

Estágio Curricular 
Supervisionado II: 
Clínica Integrada 

de Atenção a 
Saúde da Criança 

e Adolescente 
 

Acompanhamento de casos 
clínicos. Pesquisa e análise de 
artigos científicos pertinentes 
aos conhecimentos adquiridos 

e praticados na disciplina. 
Seminários para troca de 
experiências e construção 
coletiva de conhecimento. 

8ª 02 

Segunda-
feira 

14h às 
18h 

4h 

Odontologia 

Estágio Curricular 
Supervisionado 

III: Clínica 
Integrada de 

Atenção a Saúde 
da Criança e 
Adolescente 

17804 

Acompanhamento de casos 
clínicos. Pesquisa e análise de 
artigos científicos pertinentes 
aos conhecimentos adquiridos 

e praticados na disciplina. 
Seminários para troca de 
experiências e construção 
coletiva de conhecimento. 

Atendimento bebês 0-3 anos. 

9ª 01 
Quarta-feira 

14h às 
18h 

4h 

Odontologia 
Histologia 

 

Estudo morfológico e 
histofisiológico dos tecidos e 

suas inter-relações. Estudo dos 
aspectos histológicos e 

histofisiológicos dos sistemas: 
Tecidos e órgãos humanos: 
estruturas microscópicas. 

Observação ao microscópio 
óptico. 

1ª 01 
Segunda-

feira 19h às 
22h35 

 
 
 

4h 

Odontologia 

Fundamentos de 
Microbiologia e 

Imunologia 
 

Métodos e procedimentos 
básicos utilizados no estudo de 
microrganismos. Taxonomia: 

estrutura, nutrição, 
crescimento, metabolismo, 

genética, controle por agentes 
físicos e 

químicos, mecanismo de ação 
e resistência a drogas 

antimicrobianas e relações com 
o meio. Características 

imunológicas e de 
patogenicidade das bactérias e 
vírus patogênicos ao homem. 

2ª 01 

Quinta-feira 
de manhã. 
Horário a 
combinar. 

 
 
 
 
 

2h 

Odontologia 
Dentística I 

 

Conceito, histórico, divisão e 
finalidade. Cárie dental: 

prevenção. Nomenclatura e 
classificação das cavidades. 

Técnicas operatórias. 
Isolamento do campo 

operatório. Conhecimento e 
utilização de instrumental 

especializado para Dentística. 
Técnica do preparo de 

cavidades e restauração com 
materiais de uso direto em 

laboratório. 

4ª 01 
Quinta-feira 

8h20 
às 12h 

4h 

Odontologia 
Dentística II 

 

Operacionalização dos 
conceitos teóricos aprendidos e 

o desenvolvimento de 
habilidades e competência 

aplicáveis em laboratório da 
Dentística I. Realização de 
procedimentos básicos de 

restaurações de classe 
I,II,III,IV,V com isolamento 

absoluto. 

5ª 01 
Terça-feira 

07h30 
às 12h 

5h 
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Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 
Dentística 
Avançada 

 

Estabelecer conceitualmente e 
na prática laboratorial as 

técnicas e preparo para as 
restaurações indiretas 

realizadas com materiais 
cerâmicos e resinosos, núcleo 
de preenchimento e/ou núcleos 

retidos por fibra de vidro, 
facetas diretas de resina 
composta, princípios de 

estética aplicados à 
Odontologia, forma, tamanho, 
proporção, cor e textura dos 
dentes e aspectos oclusas. 

9ª 01 

Segunda-
feira 
7h30 

às 12h 
concentrad

a 

5h 

Odontologia 
Histologia e 

Embriologia Oral 
 

Noções de microscopia, tecidos 
básicos, tecidos 

especializados, processos de 
formação embrionária do ser 
humano de áreas específicas 
como a cavidade oral e todo o 
seu complexo morfofuncional 

(tecidos dentários e de suporte 
dos dentes, formação da face e 

da cavidade oral e defeitos 
congênitos). 

2ª 01 

QUALQUE
R DIA 

17h20 às 
19h 

2h 

Odontologia 
Anatomia e 

Escultura Dental 

Introdução à Anatomia 
Dentária. Morfologia Geral e 

Comparada. 
2ª 01 

Sexta- feira 
08h20 as 

11h55 
2h 

Odontologia 
Ecs: Clínica Inte. 

Criança E Do 
Adolescente I 

Atendimento clínico de crianças 
e adolescentes. Introdução ao 

estudo da Ortodontia 
preventiva e interceptativa. 

7ª 01 
Quarta-feira 

08h às 
11h55 

4h 

Odontologia 
Anatomia 
Humana 

Introdução ao estudo da 
Anatomia, nomenclatura 
anatômica, constituição e 

morfologia dos sistemas do 
corpo humano: esquelético, 

articular, muscular, tegumentar, 
respiratório, cardiovascular, 
digestório, linfático, genital, 

urinário, endócrino e nervoso. 

 

1ª 01 A combinar 2h 

Odontologia 
Anatomia Aplicada 

À Odontologia 

Morfologia da cabeça e do 
pescoço, antropologia crânio 

facial e morfologia aplicada ao 
sistema estomatognático. 

2ª 01 A combinar 
3h 
 

Odontologia 

Estágio Curricular 
Supervisionado- 
Clínica Integrada 

IV 

Atendimento clínico integrado, 
referente principalmente ao 
diagnóstico, planejamento, 

execução do tratamento com 
grau crescente de 

complexidade.Educação 
sanitária do paciente. 

Terapêutica medicamentosa. 

9ª 01 
Quinta-

feira-13h às 
18h 

5h 

Odontologia 
Materiais 

Odontológicos 

História, propriedades 
físicoquímicas, mecânicas e 
biológicas e aplicações de 

materiais estruturais (metais, 
polímeros e cerâmicas 

odontológicas) e materiais 
restauradores diretos e 
indiretos. Manipulação, 

moldagem dos materiais 
odontológicos auxiliares. 

3ª 02 
Sexta–feira 

19h às 
22h35 

4h 
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Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 

Estágio Curricular 
Supervisionado 

Clínica Integrada 
V 

Atenção integral a saúde do ser 
humano, atendimento clínico 

integral aos pacientes 

10ª 01 

Segunda-
feira 07h30 
às 11h30 

Sexta-Feira 
13h30 às 

17h30 
 

8h 

Odontologia 

Prótese 
Odontológica II 

Turma A 
 

Aplicação clínica do conteúdo 
de Prótese dentária removíveis, 

totais e parciais. 
Considerações, anamnese, 

exame clinico e planejamento 
voltado a reabilitação oral 

através de próteses removíveis. 
Moldagem anatômica e 

funcional, transferência das 
relações intermaxilares para o 

articulador semi ajustável, 
confecção, instalação e ajustes 

das próteses removíveis. 

 

7ª 01 

Segunda-
feira 

13h30 às 
17h30 

4h 

Odontologia 

Prótese 
Odontológica I 

Turma B 
 

Aplicação dos princípios 
teóricos e laboratoriais das 

Próteses dentárias removíveis, 
totais e parciais na prática 

clínica. Tratamento de 
pacientes parcialmente ou 

totalmente edêntulos através 
da confecção, instalação e 

proservação de prótese 
parciais removíveis e próteses 
totais. Conceitos teóricos da 
associação de implantes e 

próteses fixas com próteses 
removíveis. 

 

6ª 01 

Ter 
disponibilidad

e fora do 
horário 

normal da 
disciplina 

4h 

Odontologia 
Prótese 

Odontológica III 

 
Introdução à prótese fixa. 
Mecânica das atividades 
biológicas. Diagnóstico e 
planejamento em prótese 

fixa. Relação 
interdisciplinar. Materiais e 

técnicas referentes a 
moldagem. Métodos e 
planejamentos para 

realização de provisórias. 
Próteses unitárias e 

múltiplas. Prótese fixa 
sobre implante. 

 

8ª 02 
Terça-feira 

07h30 às 12h 
5h 

Odontologia 
Odontologia em 

Saúde Coletiva V 

Educação em saúde: conceito, 
legislação, espaços de 
construção, comissão, 

integração Ensino-Serviço 
(CIES). Educação continuada, 

Educação Permanente em 
Saúde, Educação Popular em 

Saúde, Estratégias e 
Dinâmicas. Planejamento 

estratégico em saúde. Matriz 
de intervenção em UBS 

relacionadas à educação em 
saúde bucal. Participação em 

reunião ordinária da CIES 
região carbonífera. 

 

5ª 01 
Segunda-
feira tarde 

4h 
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2 - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

 

2.1. Ficam ratificadas todas as demais condições do Edital n. 309/2020. 

 

Criciúma, 21 de setembro de 2020. 

 

 
Prof. Me. Marcelo Feldhaus 

Diretor de Ensino de Graduação 

Curso Disciplina EMENTA FASE VAGAS 
DIA E 

HORÁRIO 
CH 

Semanal 

Odontologia 
Odontologia em 

Saúde Coletiva VI 

Inserção da Saúde Bucal na 
Estratégia saúde da Família: 

panorama nacional e regional, 
relaço de equipes, legislação, 

trabalho multiprofissional, GOT`s. 
Núcleos municipais de Educação 
Permanente em Saúde. Gestão 

em Saúde: aspectos 
administrativos essenciais. 

Estágios em Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) de municípios 

da Região Carbonífera para 
aplicação de conhecimentos 

técnicos sob supervisão direta. 

6ª 01 
Terça-feira 

manhã 
4h 

Odontologia Cirurgia Oral II 

 
Aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na disciplina de 
cirurgia oral I. Exame clinico e 
físico dos pacientes. Avaliação 

dos sinais vitais e solicitações de 
exames laboratoriais para as 

realizações dos procedimentos 
cirúrgicos de extrações 

odontológicas. Remoção de 
hiperplasias da cavidade oral, 

biópsias incisionais e excisionais. 
Enucleação e marsupialização 

Císticas 
 

5ª 02 

Quinta- 
feira 

 
7h30 às 
11h50 

5h 

Odontologia 
Suporte Básico de 

Vida 

Desenvolvimento de habilidades 
no Suporte Básico de vida em 
saúde para a comunidade e 

sinais vitais. 

1ª 01 

Quinta-feira 
19h às 
22h35 

 
24/09 a 
22/10 

 

4h 


