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1. EMENTA 
Interação ensino-serviço-comunidade por meio de atividades práticas 
multiprofissionais em unidades básicas de saúde da região. 
 

2. OBJETIVOS 
Aplicar os conceitos de atuação em equipe multiprofissional com 
responsabilidade do seu papel como profissional e com visão humanística do 
paciente, da família e da comunidade; diagnosticar, planejar e tratar de forma 
integrada usuários Perfil II do Setor de Urgência, enfatizando a necessidade de 
prevenção. 
 
3. PROGRAMA 

1. Atuação em equipes multiprofissionais na Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de 
Maringá e região. 

2. Promoção de saúde bucal e trabalhando com a comunidade. 
3. Estratégias de intervenção e materiais educativos em educação para a saúde no município de 

Maringá e região, articulados com a secretaria municipal de saúde do município. 
4. Atendimento de urgências odontológicas. 
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Verificação da Aprendizagem 

 
- Atividades Coletivas  

Serão avaliadas as participações em atividades coletivas em eventos com a comunidade, 
de acordo com o calendário da secretaria de saúde local. 

 
- Estágio clínico na rede em Maringá 

O preceptor da rede fará uma avalição diária do desempenho do aluno e posteriormente, 
juntamente com os docentes, será feita uma avaliação semestral. Todas as atividades relacionadas 
à Estratégia Saúde da Família serão avaliadas: 

- planejamento familiar de promoção de saúde bucal e clínico; 
- produtividade e resolutividade clínica. 
 

- Estágio na urgência da Clínica Odontológica da UEM 
O preceptor da fará uma avaliação diária do desempenho do aluno e posteriormente, 

juntamente com os docentes, será feita uma avaliação semestral. 
 

- Nota da Clínica Ampliada 
A nota será referente a média de duas provas da Clínica Ampliada, variando de 0 (zero) a 

10 (dez). 
 
Critérios de avaliação 
1. PONTUALIDADE  
Atraso com muita frequência                                                       0,0 à 4,9 
Quase não atrasa, quando atrasa justifica                                    5,0 à 6,4 
Uma vez ou outra atrasa (justifica)                                             8,1 a 9,0 
Pontual                                                                                         9,1 a 10 
 
2. APROVEITAMENTO E INTERESSE  
Inadequado                                                                                        0.0 a 4.9 
Apenas executáveis                                                                           5.0 a 6.4 
Quantidade satisfaz, mas não tem nada de especial                           6.5 a 8.0 

Notas Periódicas Atividades 
coletivas 

Urgência Clínica 
Ampliada 

Estágio em 

Maringá 

Peso 4 1 1 4 



Sempre demonstra desempenho e interesse                                        8.1 a 9.0 
Se interessa sempre e dá conta de todas as atividades com distinção   9.1 a 10 
 
3. RESPONSABILIDADE 
Necessita de constante vigilância para desenvolvimento do trabalho    0.0 a 4.9 
Necessita de fiscalização                                                                         5.0 a 6.4 
Necessita apenas de acompanhamento normal                                        6.5 a 8.0 
Dedica-se bem, bastando uma pequena diretriz                                      8.1 a 9.0 
Necessita de acompanhamento mínimo                                                 9.1 a 10 
 
4. ATITUDE PROFISSIONAL  
Não demonstra atitudes favoráveis                                                         0.0 a 4.9 
Às vezes demonstra atitudes corretas                                                      5.0 a 6.4 
Tem atitudes adequadas, mas às vezes com pouco entusiasmo              6.5 a 8.0 
Esforça-se muito, está sempre disposto e com atitudes positivas           8.1 a 9.0 
Coopera no máximo, sempre disposto, conduta impecável elogiável     9.1 a 10 
 
5. PROVAS 

Serão realizadas 2 provas, sendo uma a cada semestre para avaliação da Clínica 
Ampliada, que terão valor de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Será realizada a média das 2 provas. Os 
alunos que não comparecerem nos dias de prova receberão nota 0. 
 
6- SEMINÁRIOS E CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS 
Insuficiente                                                                                         0.0 a 4.9 
Regular                                                                                               5.0 a 6.4 
Bom                                                                                                    6.5 a 8.0 
Revela grande dedicação e competência                                            8.1 a 9.0 
Revela excepcional dedicação e competência                                     9.1 a 10 
 
7- PRAZOS PARA ENTREGA DE MATERIAL, RELATÓRIOS E EX ECUÇÃO DE 
ATIVIDADES 
Atrasos de mais de 1 mês na finalização de mais de 1 atividade                               0.0 a 4.9 
Atrasos de mais de 1 semana na finalização de mais de 1 atividade                          5.0 a 6.4 
Atrasos de até 5 dias na finalização de mais de 1 atividade                                       6.5 a 8.0 
Quase todas as atividades respeitando os prazos estipulados                                    8.0 a 9.0 
Todas as atividades no prazo estipulado                                                                    9.1 a 10 
 
8- PRODUTIVIDADE EM CLÍNICA 
 A produtividade na clínica será avaliada de acordo com fichas em anexo (Anexo 1). 
 

De acordo com a Resolução no,195/2005-CEP que regulamenta o estágio supervisionado 
do Curso de Odontologia, será considerado reprovado na disciplina de estágio supervisionado o 
acadêmico que não cumprir a freqüência de 100% da carga horária da disciplina e/ou não obtiver 
Nota Final inferior a 6,0 (seis vírgula zero). No caso da impossibilidade de comparecimento ao 
campo de estagio, o acadêmico devera justificar antecipadamente sua ausência, realizando troca 
na escala com um colega do mesmo ano, através de oficio elaborado pela secretaria do 
Departamento de Odontologia, com no mínimo uma semana de antecedência. Todas as faltas  
deverão ser repostas nos dias pré-estabelecidos pela coordenação de estagio e em caso de faltas 
sem aviso prévio ou justificativa, o acadêmico será advertido de acordo com as normas do 
Departamento. 
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