
 

 

 
 
 

ANEXO F 

OFERTA DE DISCIPLINA PARA 2º SEMESTRE LETIVO/2018 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 NOME DA DISCIPLINA: Estágio clínico   

 COORDENADORA: Nádia do Lago Costa 

 EQUIPE DOCENTE: João Antônio Chaves de Souza 

 CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 32 horas (2 créditos) 

 DATA INÍCIO: 23/08/2018   DATA TÉRMINO: 22/11/2017 

 HORÁRIO: encontros presenciais definidos no cronograma. As demais atividades serão definidas 
no plano de atividades desenvolvido pelo aluno e orientador. 

 NÚMERO DE VAGAS:  
o Alunos do PPGO: 12 
o Alunos de outros PPG_UFG: 0 
o Alunos especiais: 0 

 LOCAL: sala 1004, disciplinas de estágios clínicos e projetos de extensão da FO/UFG. 
 

2 – OBJETIVO: Proporcionar ao aluno de pós-graduação a capacidade de realizar o exame clínico, 

diagnosticar, elaborar e executar tratamentos para pacientes com necessidades odontológicas, 

compatíveis com práticas clínicas baseadas em evidências científicas. 

 

3 – EMENTA: Integração entre áreas (especialidades) odontológicas. Interdisciplinaridade clínica e 

científica. Planejamento e Tratamentos em Odontologia. 

 

4 – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS: 

1. Admissão na Disciplina:  

- Para admissão na disciplina, o aluno e orientador deverão elaborar um plano de atividades que será 

entregue no início da disciplina (ANEXO I). Este será apreciado e aprovado pela Coordenação da disciplina, 

mediante as seguintes condições 

a. Indicação do local onde será realizado o estágio. 

b. Indicação e respectiva anuência de um orientador de estágio, o qual será o responsável pelo 

acompanhamento das atividades clínicas realizadas pelo aluno. 



 

 

c. Indicação expressa que existirão todas as condições 

necessárias (materiais, equipamentos, etc...) para a execução da disciplina 

no local. Caso não tenha condições para realização do caso clínico devido a quaisquer razões, o aluno não 

será admitido na disciplina. 

 

 

- Caberá ao Orientador do estágio, ao final do mesmo, emitir uma avaliação final do aluno, segundo os 

seguintes critérios: apresentação pessoal, pontualidade e frequência, motivação para o trabalho, 

interesse científico, respeito e atenção aos demais membros da equipe de trabalho e desempenho clínico 

do aluno. 

- O aluno, com a anuência do orientador, deverá selecionar um caso para ser apresentado no final da 

disciplina, como parte do processo avaliativo. O caso finalizado deverá ser apresentado em formato 

PowerPoint, juntamente com um relatório final descrevendo o caso selecionado de acordo com os 

seguintes tópicos: dados da identificação do paciente, queixa principal, objetivo, diagnóstico, tratamento 

proposto, conduta detalhada do que foi realizado, considerações finais. 

- O aluno estagiário, além de cumprir as determinações da disciplina e o regulamento geral do curso, 

deverá executar as tarefas determinadas pelo orientador de estágio, dentro da programação 

estabelecida. 

- A infração a qualquer uma das cláusulas, bem como danos morais ou materiais causados pelo estagiário, 

poderá resultar em penalidades definidas pela Coordenadoria do Curso, ficando o aluno estagiário sujeito 

a pagamento do dano material, advertência e/ou exclusão. 

2. Desenvolvimento da disciplina: 

Esta disciplina terá caráter eminentemente clínico-científico em que casos clínicos deverão ser 

planejados, discutidos e executados baseando-se em evidências científicas atuais. Para tanto os alunos 

deverão documentar os casos por meio de fotografias, modelos, exames por imagens, exames 

anatomopatológicos e demais exames complementares/procedimentos que forem necessários. Os 

tratamentos executados deverão ser registrados e documentados e posteriormente utilizados na 

apresentação do resultado final. 

Para a execução dos casos, os alunos inscritos poderão atuar individualmente ou em conjunto, 

selecionando seu caso clínico e executando-o de acordo com o planejamento estabelecido com seu 

orientador. Todos os casos realizados devem ser inéditos e de complexidade tal que lhes permita um bom 

nível de aprendizado. 

 



 

 

5 – AVALIAÇÃO:  

A avaliação da disciplina será composta por:  

- Relatório final redigido pelo aluno  

- Apresentação final do caso concluído. 

- Avaliação final emitida pelo orientador 

 
De acordo com NORMA CPG/PPGO Nº 03-2017, Art. 9º. O rendimento acadêmico do estudante em cada 

disciplina deverá ser avaliado pelos meios previstos na sua programação acadêmica e expressos mediante 

os seguintes conceitos: 

Conceito Significado Equivalência numérica 

A Muito bom, aprovado com direito a crédito 9,0 a 10,0 

B Bom, aprovado, com direito a crédito 7,5 a 8,9 

C Regular, aprovado, com direito a crédito 6,0 a 7,4 

D Insuficiente, reprovado, sem direito a crédito 0,0 a 5,9 

§ 1º. Será reprovado o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na 

disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a designação “RF”. 

 
 
6 – CRONOGRAMA  

Dia Horário Atividade Professor 

23/08/2018 

Quinta-feira 
09:00-10:00 

Entrega do plano de atividades para 

participação na disciplina. 

Apresentação inicial da disciplina. 

Nádia 

19 a 21/11/2018  08:00-12:00 

Entrega do relatório final do aluno* 

Entrega da avaliação emitida pelo 

orientador* 

-- 

 

22/11/2018 

Quinta -feira 
08:00-12:00 

Apresentação Final dos casos 

concluídos 

Todos os 

professores 

* Deverão ser entregues impressos na secretaria do PPGO. 

 
 

Goiânia, 03 de julho de 2018. 

 

 



 

 

 

_________________________________ 

Nádia do Lago Costa 

 
 

                                                           ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO DA DISCIPLINA ESTÁGIO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno(a): 

Orientador(a):  

Tutor(a): 

Coordenadora da disciplina: Profa. Dra. Nádia do Lago Costa 

 

 

 

Goiânia - 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO DA DISCIPLINA ESTÁGIO CLÍNICO 

 

 

1 – Local onde será realizado o estágio: 

 

2 - Cronograma de atividades do estágio: 

 Início das atividades: 

 Término previsto:  

 Horário das atividades:  

 

3 - Atividades a serem desenvolvidas no período do estágio: 

 

4 – Impactos esperados: 

 

 

Goiânia, 23 de agosto de 2018. 

  

 
 
__________________________________     _________________________________                        
 
       Nome e assinatura pós-graduando                   Nome e assinatura do orientador(a) 

 


