
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 

portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 

desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 

desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 

Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 

presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 

para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 

atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 

pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

SOBRE O CURSO  

O curso de Odontologia da UNINORTE prepara o estudante para os desafios da profissão de forma ética e 

responsável. Além de contar com uma metodologia de ensino inovadora, na qual o aluno é o protagonista do 

seu processo de aprendizagem. O curso possui uma completa estrutura de laboratórios e clínicas específicas, 

nos quais você poderá realizar atividades práticas e vivenciar situações reais de trabalho durante toda a 

graduação. Neste modelo de ensino, o aluno é inserido na vivência clínica desde o primeiro período.  

Nosso corpo docente é formado por professores titulados e qualificados, que possuem amplo conhecimento 

e experiência em suas áreas de atuação. Nosso conteúdo é totalmente atualizado de acordo com as novas 

tecnologias e realidades da profissão, o que proporciona um significativo diferencial para a sua inserção no 

mercado de trabalho.  
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OBJETIVO GERAL DO CURSO  

O objetivo geral do Curso de Odontologia é capacitar agentes responsáveis pela promoção de mudanças no 

processo saúde-doença, mediante ações baseadas em princípios do conhecimento técnico-científico e da 

consciência do seu papel social e de cidadania e o objetivo específico é formar o Cirurgião Dentista para atuar 

como agente promotor da saúde, com ênfase na prevenção e na manutenção da saúde bucal, promovendo a 

qualidade da assistência odontológica à comunidade 

 

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  

 

 

 

PÚBLICO ALVO  

O curso se destina a pessoas interessadas a desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na 

área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que 

podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de: odontologia legal, 

endodontia, saúde coletiva, ortodontia e ortopedia facial, ortopedia funcional, cirurgia e traumatologia buco-

maxilo-facial, dentística restauradora, periodontia, prótese dentária, prótese buco-maxilo-facial, 

implantodontia, oclusão, odontopediatria, odontogeriatria. 

Ao fim da formação, o estudante deverá ter desenvolvido as seguintes competências/habilidades:  

I. Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, econômico, cultural e ambiental entendendo-

a como uma forma de participação comunitária; 
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II. Respeitar e manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos os aspectos da 

vida pessoal e profissional; 

III. Desenvolver ações de promoção, prevenção, reabilitação, manutenção e vigilância da saúde, em nível 

individual e coletivo, reconhecendo a relação da saúde bucal com as condições sistêmicas do indivíduo; 

IV. Coletar, interpretar dados e analisar informações clínicas e epidemiológicas relevantes para a construção 

do diagnóstico, terapêutica e controle em relação às principais doenças e agravos bucais; 

V. Realizar procedimentos odontológicos adequados para prevenção, tratamento e controle das principais 

doenças e agravos bucais; acompanhando e incorporando inovações tecnológicas durante o exercício da 

profissão; 

VI. Participar de investigações científicas, considerando as diretrizes éticas da pesquisa, capacitando-se a 

obter, gravar e armazenar eficientemente dados confiáveis, analisar e interpretar os resultados, elaborar e 

divulgar trabalhos acadêmicos científicos, e aplicar os resultados para melhoria da saúde de indivíduos e 

comunidades; 

VII. Aplicar os fundamentos da epidemiologia e do conhecimento da comunidade, como fatores fundamentais 

à gestão, ao planejamento e à avaliação das ações profissionais; 

VIII. Planejar, administrar e executar serviços de saúde comunitária de forma humanizada e compartilhada, 

respeitando o usuário e a equipe de trabalho; acompanhando e incorporando inovações tecnológicas no 

exercício da profissão; 

IX. Compreender e aplicar conhecimentos relacionados a outros aspectos da saúde, visando solucionar de 

forma mais adequada, problemas individuais e coletivos; 

X. Conhecer e aplicar as normas dos trabalhadores da área da saúde bucal na sociedade e no desenvolvimento 

da profissão; 

XI. Conhecer os movimentos sociais e as formas de participação da população; 

XII. Conhecer leis, portarias e regulamentações sobre saúde bucal; 

XIII. Informar e educar a equipe interprofissional e a população a respeito de saúde bucal; 

XIV. Planejar e desenvolver atenção odontológica individual e coletiva, considerando a família como uma 

unidade de cuidado, respeitando os ciclos de vida; 

XV. Diagnosticar doenças e agravos em saúde bucal e suas relações com as condições sistêmicas do indivíduo; 

XVI. Organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde de forma efetiva e eficiente; 

XVII. Participar das ações de educação permanente. 

XVIII. Reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças circunstanciais; 

XIX. Promover o autocuidado para prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais; 

XX. Promover ações e políticas inclusivas; 

XXI. Supervisionar as atividades do técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal; 

XXII. Gerenciar os insumos necessários ao adequado funcionamento do consultório odontológico. 
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DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
 
Analisa as representações sociais e construções de identidade nos diferentes ambientes e suas inter-relações 
e influências no desenvolvimento humano. Discute desafios e avanços na sociedade brasileira dos grupos 
sociais tradicionalmente excluídos. Explora processos e práticas por meio dos quais os sujeitos constroem e 
reconstroem conhecimentos nos diferentes contextos formativos de seu cotidiano. 
 
ESTRUTURA E FUNÇÃO HUMANA 
 
Aborda os aspectos da estrutura dos órgãos que compõem o corpo humano, integrando o conhecimento da 
estrutura e dos diferentes mecanismos homeostáticos de controle e regulação das funções do organismo 
normal, as variações anatômicas e as relações tridimensionais. Estuda os órgãos do aparelho locomotor, 
nervoso, circulatório, respiratório, digestório, urinário, genital feminino, genital masculino, bem como os 
tecidos fundamentais. 
 
ÉTICA E PROFISSIONALISMO EM ODONTOLOGIA  
 
Estudo da legislação e da ética relacionadas ao exercício profissional na Odontologia, documentação 
odontológica, análise de problemas éticos no exercício profissional, estudo da bioética e de aspectos éticos da 
pesquisa em saúde. Responsabilidade profissional do Cirurgião-Dentista. 
 
PROCESSOS BIOLÓGICOS 
 
Abordagem sobre a organização, estrutura e função dos seres vivos de forma integrada, com ênfase nos 
componentes celulares e moleculares. Discussão sobre a dinâmica das principais vias metabólicas bioquímicas 
e a transmissão das informações genéticas. 
 
MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA   
 
Estudo de aspectos da Imunologia, Microbiologia e Parasitologia. Exploração dos mecanismos de virulência 
dos organismos patogênicos (bactérias, fungos, vírus e parasitas) e sua interação com o sistema imune na 
manutenção da saúde e no processo de doença.  
 
PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS I 
 
Estudo sobre a organização histórica e social da Odontologia no campo da saúde, formação profissional 
contemporânea, mercado de trabalho, áreas de atuação, serviços de saúde, clínica odontológica e seus 
principais equipamentos, instrumental e materiais, biossegurança, ergonomia, noções das estruturas 
dentárias e dos biomateriais odontológicos, suas propriedades físico-mecânicas, biológicas e óticas. 
 
ESTILO DE VIDA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Trata do conceito de saúde pública e saúde global e dos determinantes e condicionantes em saúde. Aborda as 
organizações e funções da saúde pública e global, bem como a importância da promoção e da proteção da 
saúde e prevenção de doenças. 
 
SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO  
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Abordagem do desenvolvimento intrauterino do aparelho estomatognático, da estrutura macro e 
microscópica e da função dos órgãos que o compõem, promovendo uma linha de raciocínio para o 
entendimento de possíveis alterações da homeostasia deste aparelho. 
 
MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA BUCAL  
 
Mecanismos de virulência dos organismos patogênicos (bactérias, fungos, vírus e parasitos) e sua interação 
com o sistema imune na manutenção da saúde e no processo de doença da cavidade oral, das estruturas 
dentárias e periodontais. Métodos de esterilização e uso de desinfetantes e antissépticos em odontologia. 
 
INTERAÇÃO CLÍNICO-PATOLÓGICA 
 
Abordagem do conceito de saúde e doença, estimulando o estudante a compreender as respostas celulares 
frente às disfunções orgânicas, processo inflamatório, reparativo, neoplásico e alterações hemodinâmicas. 
Aborda as doenças mais prevalentes na população, suas manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, 
etiologia, patogenia e princípios terapêuticos. 
 
PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS II 
 
Estudo sobre a morfologia dos grupos dentários e dos princípios da oclusão normal, técnicas de escultura 
dentária, parciais e totais, além da fundamentação sobre a neurofisiologia da Dor e uso dos anestésicos em 
Odontologia 
 
SAÚDE COLETIVA 
 
Aborda as políticas de saúde, os sistemas de saúde no Brasil e as características das modalidades de atenção 
à saúde. Discute os desafios num contexto de mudanças demográfica e epidemiológica, as crescentes 
demandas de saúde e as novas expectativas das populações. Apresenta uma visão global de prevenção de 
doenças, promoção e recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida das populações. 
 
TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA  
 
Estudo dos conceitos básicos de farmacocinética e farmacodinâmica, relacionados com a biodisponibilidade, 
posologia e interações medicamentosas. Discussão sobre a terapêutica medicamentosa aplicada para reparar 
as disfunções bioquímicas e fisiológicas do organismo. 
 
SAÚDE E CONDIÇÕES BUCAIS 
 
Estudo sobre a abordagem sistêmica ao paciente na clínica odontológica, com ênfase no diagnóstico, 
metodologia do exame clínico e exames complementares, radiologia e imaginologia odontológica, elaboração 
de plano de tratamento, etiopatogenia e características dos processos patológicos gerais e suas correlações 
com as patologias e distúrbios mais comuns no complexo buco-maxilo-facial. 
 
ODONTOLOGIA RESTAURADORA I  
 
Estudo da cariologia, suas sequelas, prevenção e terapêutica básica, técnicas de preparo cavitário, 
restaurações diretas e materiais restauradores associados. Técnicas restauradoras em cavidades extensas, sua 
relação com o complexo dentino-pulpar e com os materiais de proteção. 
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PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS III  
 
Fundamentação sobre as doenças biofilme dependentes, seus métodos de controle e prevenção.  Estruturas 
periodontais normais e as características, etiologia e prevenção da doença periodontal. Tratamento 
periodontal não invasivo, instrumental e material utilizados e as técnicas de afiação do instrumental, além dos 
princípios de Biossegurança, bioética e exame clínico. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA 
 
A disciplina discute o conhecimento e o método científico. O enfoque recai nas etapas de pesquisa científica 
e nas normas e apresentação de trabalhos acadêmicos. Versa ainda sobre os gêneros textuais científicos e 
aspectos éticos na pesquisa. 
 
SAÚDE BUCAL COLETIVA 
 
Abordagem sobre as bases conceituais da Saúde Bucal Coletiva, sua história e organização no Sistema de 
Saúde Brasileiro. Estudo da vigilância e saúde bucal, análise do trabalho do Cirurgião-Dentista em equipes 
multiprofissionais, epidemiologia em Saúde Bucal Coletiva e a abordagem educativa e coletiva na Odontologia 
 
ODONTOLOGIA RESTAURADORA II 
 
Estudo sobre o tratamento endodôntico em dentes anteriores e posteriores, materiais e instrumental 
utilizado, doenças da polpa e do periápice, fundamentos da endodontia clínica, urgências endodônticas e 
terapêutica sistêmica aplicada à endodontia, retratamento endodôntico. 
 
CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO BUCAL 
 
Reflexão sobre a abordagem sistêmica ao paciente para diagnóstico, baseados em seus aspectos clínicos, 
radiográficos e histopatológicos; plano de tratamento e prognóstico para as patologias da cavidade bucal, 
identificação de alterações na cavidade bucal, repercussões bucais de doenças sistêmicas, conceitos de 
odontologia para pacientes com necessidades especiais 
 
ODONTOLOGIA ESTÉTICA 
 
Fundamentação sobre a abordagem estética em Odontologia com enfoque nas restaurações diretas e 
indiretas, no clareamento dental, além dos princípios de harmonização facial. 
 
FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO 
 
Conceitos básicos sobre alimentos e nutrição, bem como estratégias que podem ser incorporadas ao seu dia-
a-dia para manter uma alimentação saudável. Princípios de digestão e absorção, função dos nutrientes, 
prevenção de doenças, atividade física, gestão de peso e segurança dos alimentos. Efeitos das escolhas 
alimentares e nutricionais feitas diariamente. 
 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SAÚDE COMUNIDADE  
 
Desenvolvimento do conhecimento de diferentes áreas de atenção em saúde e bem-estar e aprendizado em 
grupos interprofissionais, contribuindo para a formação integral do estudante.  Exploração da integração 
teórico-prática na promoção de saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida a partir da 
prática colaborativa em instituições e comunidades. 
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REABILITAÇÃO ORAL I  
 
Estudo da biomecânica da Prótese Dentária. Planejamento em prótese dentária. Moldagem de estudo e de 
trabalho.  Conceitos de Oclusão em Prótese Dentária total e removível. 
 
CIRURGIA ORAL  
 
Estudo dos conceitos fundamentais da prática da cirurgia oral menor, da implantodontia e dos principais 
acessos cirúrgicos periodontais. Bases teóricas e práticas para a realização de procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais. Princípios de Cirurgia e traumatologia Buco maxilo-facial. Complicações médicas e atendimento 
pré-hospitalar, suporte básico de vida em situações clínicas e traumáticas. 
 
ESTÁGIO NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE I  
 
Desenvolvimento de estágio em serviços de saúde com estudo sobre o primeiro nível de atenção à saúde para 
a integralidade do cuidado, diagnóstico e planejamento de ações de saúde bucal, estratégias e atividades 
realizadas em âmbito coletivo nos serviços de saúde para a promoção, prevenção e tratamento das doenças 
mais prevalentes. 
 
REABILITAÇÃO ORAL II  
 
Estudo da biomecânica da Prótese Dentária. Planejamento em prótese dentária. Moldagem de estudo e de 
trabalho.  Conceitos de Oclusão em prótese fixa. Confecção de preparos protéticos. Cimentação de próteses. 
Distúrbios da articulação têmpora mandibular. 
 
CLÍNICA INTEGRAL INFANTIL I  
 
Abordagem integral ao paciente infantil com enfoque no conhecimento dos aspectos de crescimento e 
desenvolvimento infantil desde a primeira infância até a adolescência, com ênfase no manejo 
comportamental por métodos específicos de psicologia infantil. Estudo do diagnóstico, plano de tratamento 
e prognóstico das doenças bucais na infância com vistas à promoção da saúde e à prevenção de doenças. 
 
CLÍNICA INTEGRAL DO ADULTO I 
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral ao paciente adulto e 
adolescente, considerando os procedimentos diagnósticos, preventivos, restauradores e reabilitadores, com 
ênfase nas Próteses Total e Parcial Removível, das principais alterações da cavidade oral inerentes ao perfil 
epidemiológico da faixa etária. 
 
ESTÁGIO NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE II  
 
Desenvolvimento de estágio em serviços de saúde com estudo sobre a atenção básica em saúde, trabalho em 
equipe interprofissional, redes de atenção, procedimentos de prevenção, promoção e controle das doenças 
bucais mais prevalentes em âmbito coletivo e individual, atenção especializada em Odontologia, práticas 
integrativas e complementares em saúde. 
 
BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA 
 
Discute aspectos epidemiológicos de doenças e agravos no Brasil. Vigilância epidemiológica. Desenhos de 
estudo em Epidemiologia e Indicadores de saúde. Conceitos de estatística e bioestatística. Estatística 
descritiva. Medidas de dispersão. População e mostra.   
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ODONTOLOGIA DIGITAL 
 
Estudo da captura das imagens digitais utilizadas na Odontologia envolvendo sua aplicação na organização e 
arquivo da documentação odontológica, bem como para o planejamento e tratamento clínico digital. 
 
CLÍNICA INTEGRAL INFANTIL II 
 
Estudo das maloclusões considerando a classificação, etiologia e alterações do crescimento e desenvolvimento 
crânio facial, bem como a Ortodontia preventiva. Atendimento clínico do paciente infantil, considerando o 
manejo comportamental da criança, o diagnóstico e o plano de tratamento com vistas à promoção da saúde, 
prevenção de doenças e a reabilitação bucal infantil. 
CLÍNICA INTEGRAL DO ADULTO II  
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica multidisciplinar com abordagem integral ao paciente 
adulto e adolescente, considerando os procedimentos diagnósticos, preventivos, restauradores, cirúrgicos e 
reabilitadores, com ênfase na Prótese Parcial Fixa, das principais alterações da cavidade oral inerentes ao perfil 
epidemiológico da faixa etária. 
 
 
ESTÁGIO NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE III 
 
Desenvolvimento de estágio em serviços de saúde nos três níveis de atenção, redes de atenção à saúde, 
atenção especializada em Odontologia, práticas integrativas e complementares em saúde. Atendimento 
odontológico a pacientes com abordagem integral, envolvendo diagnóstico, prevenção e tratamento 
odontológico com ênfase em procedimentos preventivos, periodontais e restauradores. 
 
EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE  
 
Concepção de educação em saúde, ações educativas para a promoção da saúde. Estilo de vida saudável e 
autocuidado. Educação em saúde nos diferentes contextos socioculturais. Princípios da comunicação 
interpessoal e interprofissional. 

 
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS I 
 
Abordagem sobre a saúde bucal de pessoas com necessidades especiais, considerando as políticas de saúde 
relacionadas, conhecimento sobre seus distúrbios neuropsicomotores, sistêmicos e oncológicos, atendimento 
clínico, anamnese e avaliação, cuidados especiais durante o atendimento, prevenção de doenças bucais e 
tratamento odontológico. 
 
CLÍNICA INTEGRAL INFANTIL III  
 
Abordagem integral ao paciente infantil, considerando o manejo comportamental da criança, o diagnóstico e 
o plano de tratamento com vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças e a reabilitação bucal infantil, 
associada a ortodontia preventiva. 
 
CLÍNICA INTEGRAL DO ADULTO III 
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral do paciente adulto, 
considerando os procedimentos diagnósticos, preventivos, restauradores, cirúrgicos e reabilitadores das 
principais alterações da cavidade oral inerentes ao perfil epidemiológico da faixa etária. 
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CLÍNICA INTEGRAL DO IDOSO I  
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral ao paciente idoso, abrangendo 
os procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, restauradores e reabilitadores e o manejo de 
alterações sistêmicas na Clínica Odontológica. 
 
GESTÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS  
 
Estudo do ambiente de negócios na saúde, regulamentação, princípios de marketing estratégico, 
empreendedorismo, operação de clínicas e consultórios, sustentabilidade, planejamento financeiro, gestão 
de pessoas e liderança, responsabilidade social e ética em saúde, saúde suplementar no Brasil, qualidade e 
segurança do paciente. 
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS II 
 
Abordagem integral em saúde bucal a pessoas com necessidades especiais e assistência em âmbito 
ambulatorial, hospitalar, domiciliar e em práticas integrativas e complementares para a saúde e qualidade de 
vida. 
 
CLÍNICA INTEGRAL DO ADULTO IV 
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral ao adulto, considerando os 
procedimentos diagnósticos, preventivos, restauradores, cirúrgicos, reabilitadores e tratamentos estéticos 
das principais alterações da cavidade oral inerentes ao perfil epidemiológico da faixa etária, envolvendo 
também o uso de práticas integrativas e complementares para a qualidade de vida. 
 
CLÍNICA INTEGRAL DO IDOSO II  
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral do paciente idoso, abrangendo 
os procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, restauradores e reabilitadores, com ênfase manejo de 
alterações sistêmicas. 
 
SEMINÁRIOS INTEGRATIVOS I 
 
Análise e elaboração de hipóteses acerca de problemas envolvendo a atuação do profissional na Odontologia. 
Discute as evidências científicas e a fundamentação das intervenções como profissional de saúde integrante 
de equipes multiprofissionais. Considera a reflexão, análise e tomada de decisões para situações concretas e 
definidas da Odontologia. 
 
OPTATIVA 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Aborda as fases de elaboração de um projeto de pesquisa, enfatizando investigações no âmbito de sua futura 
profissão. Apresenta os aspectos éticos da pesquisa científica e os trâmites de trabalhos envolvendo seres 
humanos: Comitê de Ética e Plataforma Brasil. Analisa criticamente a produção científica da área de 
Odontologia. 
 
CLÍNICA INTEGRAL DO ADULTO V 
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral ao adulto, considerando 
procedimentos diagnósticos, preventivos, restauradores, cirúrgicos e reabilitadores das principais alterações 
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da cavidade oral inerentes ao perfil epidemiológico da faixa etária. Manejo das possíveis alterações sistêmicas 
na clínica Odontológica. 
 
CLÍNICA INTEGRAL DO IDOSO III  
 
Desenvolvimento de estágio em clínica odontológica com abordagem integral do paciente idoso, abrangendo 
os procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, restauradores e reabilitadores, incluindo manejo de 
alterações sistêmicas. 
 
SEMINÁRIOS INTEGRATIVOS II 
 
Discussão sobre as evidências científicas e a fundamentação das intervenções como profissional de saúde 
integrante de equipes multiprofissionais. Estudo sobre casos clínicos em Odontologia, serviços de saúde e 
atuação no mercado profissional. 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 

adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 

estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 

a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 

aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 

desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversas unidades com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 

abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus Centro – Av. Joaquim Nabuco, 1232 – Centro – Manaus/AM 

 Campus Plaza – Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada – Manaus/AM 

 Campus Cidade Nova – Av. Noel Nutels, 1006 – Cidade Nova – Manaus/AM 

 

 


