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Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     Unidades de Internação

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Unidades de internação que prestam atenção em nível terciário e
que tem como tripé o ensino, a pesquisa e a extensão.

atenção

     Ambulatório de CTBMF

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Este serviço oferece atendimento especializado em CTBMF e
atende a pacientes da demanda local e regional com afecções
buco-maxilo-faciais, desde a recepção do caso, passando por
todas as fases do diagnóstico, burocracia hospitalar, necessidades
de avaliações de especialidade correlatas, tratamentos e alta
hospitalar.

atenção



     Centro Cirúrgico

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O Centro Cirúrgico oferece atenção em procedimentos cirúrgicos
de baixa, média e alta complexidade, no cenário de ensino e
pesquisa da UFU. Possibilita a prática desta modalidade de
atenção e de várias outras profissões.

atenção

     Unidade de Terapia Intensiva

Descrição do Cenário de Prática Tipo

As UTIs do HC/UFU estão equipadas e preparadas para o
atendimento a pacientes que requerem o atendimento intensivo,
desde o neonato até adultos em diferentes necessidades de
atenção e realidades. Possibilita a inserção de graduando e
pós-graduandos em suas atividades teórico-práticas de
aprendizado.

atenção

     Clínica de Cirurgia

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Este serviço oferece atendimento especializado em CTBMF
atendendo pacientes da demanda local e regional que necessitam
de atendimento em exodontias, llesões ósseas, cirurgias
para-protéticas e parendodônticas, infecções de origem dentária e
traumatismos dentários.

atenção

     Pronto Socorro de Cirurgia

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O serviço prestado por esta unidade é especializado e atende a
demanda local e regional em todas as especialidades, incluindo a
de CTBMF e conta com corpo de profissionais especializados,
além de docentes envolvidosmcom o ensino e a pesquisa.

atenção



     Pronto Socorro Odontológico

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O serviço prestado po esta unidade atende a demanda local e
regional, composto por atividades práticas em Serviço de Ptonto
Atendimento, em regime de plantões hospitalares referentes ao
diagnóstico, prognóstico e tratamento de urgências/emergências
das patologias agudas, dos traumatismos, das complicações
pós-operatórias do complexo maxilo-mandibular.

atenção

Projeto Pedagógico

Área(s) de Temática, de Concentração e Profissional(is)

VAGAS

Área de Concentração: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial

Área Temática: Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades Cirúrgicas

Ano: 2010

Profissão Vagas Solicitadas

Odontologia 3

Ano: 2011

Profissão Vagas Solicitadas

Odontologia 3

Ano: 2012

Profissão Vagas Solicitadas

Odontologia 3

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Odontologia 3

Justificativa

A especialidade de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial exige, para que possa ser bem
ministrada e tenha aproveitamento pelos alunos, determinadas condições de trabalho e integração
com outras áreas que não são rotineiramente encontradas em muitas escolas de Odontologia. Um
exemplo claro é a necessidade de integração total com a área médica e o Pronto Socorro,
permitindo que os alunos adquiram uma vivência hospitalar, fundamental para a especialidade.



Esta integração encontra-se presente no Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco -Maxilo-Facial,
comandado pela Área de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, da Faculdade de
Odontologia, da Universidade de Uberlândia. O serviço de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial, perfeitamente integrado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia, realiza, em média, 250 cirurgias hospitalares por ano e um número enorme de
cirurgias ambulatoriais, nas clinicas de Cirurgia do Hospital Odontológico. Os docentes do Serviço
participam do atendimento emergencial à pacientes traumatizados, provenientes do Pronto Socorro
do Hospital de Clinicas, da Universidade de Uberlândia e das urgências odontológicas do Pronto
Socorro Odontológico do Hospital Odontológico. Considerando a existência destas condições em
nossa Universidade, a qualificação acadêmica e experiência clinica do corpo docente da área de
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, julgamo-nos no dever de continuar oferecendo à
Odontologia um programa de formação de recursos humanos que possa dar resposta a uma
necessidade clara ao Sistema Único de Saúde.

Objetivos

Objetivo Geral

Formar profissionais de saúde aptos a trabalharem em equipes multiprofissionais e
qualificados para o exercício da Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, com
visão humanista, reflexiva e crítica, fundamentado no rigor científico, intelectual e
em princípios éticos, sendo conhecedores e capazes de atuar com competência na
área específica de formação nos diferentes cenários da rede de saúde.

Objetivos Específicos

O Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia, especialidade em
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Universidade Federal de
Uberlândia, deverá ainda capacitar o profissional para: • Atuar,
multiprofissionalmente, com competência na área específica de especialização, nas
ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos usuários do
serviço; • Planejar e executar, no seu âmbito de atuação, a assistência ao usuário no
ambiente hospitalar em caráter emergencial e ambulatorial; • Atuar na promoção da
saúde, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); • Atuar na
administração do processo do trabalho e da assistência no âmbito de sua atuação em
hospital geral, ambulatório e rede básica de saúde; • Atuar na Pesquisa,
desenvolvendo estudos de caráter científico e intelectual. • Atuar como educador e
preceptor de residentes de sua área profissional, trabalhando com dinamismo e
postura crítica frente à realidade; • Atuar como educador consciente de seu papel na
formação dos cidadãos, orientando e mediando o ensino; • Atuar
interdisciplinarmente como educador e membro da equipe de saúde; • Aprender
continuamente tanto na sua formação como na sua prática profissional. • Tratar o
paciente como um complexo físico-mental-social e aplicar as ações de saúde em
seus diversos níveis de prevenção: primária (promoção e proteção específica),
secundária (diagnóstico precoce e tratamento imediato) e terciária (limitação do
dano e reabilitação).

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde



Articulação com políticas de saúde

A definição da Residência Uniprofissional em Odontologia – especialidade cirurgia
e traumatologia Buco-Maxilo-Facial deverá considerar as demandas locorregionais e
a capacidade operacional da instituição. A capacidade operacional da Instituição
definirá se ela possui toda infra-estrutura necessária, em termos de recursos
humanos, equipamentos, estrutura física e outros, para o bom aproveitamento do
residente. A articulação com os Gestores Estadual e Municipal e com o Controle
Social, através da Comissão de Acompanhamento de Contratos do Hospital, é
importante, pois devem ser consideradas as demandas do Sistema de Saúde, para que
o egresso tenha uma formação que lhe permita visualizar a organização e o
funcionamento deste sistema.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: Gladstone Rodrigues da Cunha Filho
 Secretário Municipal de SaúdeFunção Representante:

 Gladstone Rodrigues da Cunha FilhoNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 30/12/2004Data de assinatura:
 CONVENIO Nº 201/2004 DE COOPERAÇÃO TÉCNICOTipo de Documento:

ADMINISTRATIVO
Descrição do documento de pactuação:

CONVENIO Nº 201/2004 DE COOPERAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
QUE ENTRE SI CELEBRAM UM MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ASSINADO EM 30/12/2004.

Parcerias

Instituição Parceira Proponente: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
Hospital Odontológico da Universidade Federal de Uberlândia Instituição Parceira Participante:
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia

Diretrizes Pedagógicas

Na estruturação deste Programa de Residência Uniprofissional, a Comissão encarregada de
elaborá-lo, partiu dos pressupostos apresentados pelo Programa de Residência Integrada
Multiprofissional em Atenção Hospitalar dos HUs Federais e de outros considerados importantes
para o alcance de bons resultados. A Integração Academia-Serviço é fundamento primordial, pois
para que o alcance dos objetivos propostos para o programa será necessária a articulação e
comunicação constante entre residentes, preceptores do serviço e tutores docentes. Esta articulação
permitirá, dentre várias outras coisas, o planejamento e o acompanhamento das atividades teóricas
e práticas, de ensino e de pesquisa, da forma que possibilite os melhores resultados. A integração
profissional e a atenção individualizada são essenciais para uma assistência integral ao usuário.
Assim, na construção deste Projeto Pedagógico optou-se por uma organização que permite a
integração dos conhecimentos dos diferentes segmentos envolvidos, de forma a proporcionar ao
residente uma visão da totalidade do ser Humano e sua capacidade de tomar decisões necessárias a
reabilitação física, mental e social dos pacientes. Pensando nisto, as atividades de assistência ao



usuário a serem desenvolvidas pelos residentes do curso, serão desenvolvidas em ambiente
hospitalar e ambulatorial. O conhecimento da Rede de Serviços de saúde e do caminho percorrido
pelo usuário durante a solução de seu problema também é fundamental para a formação do
residente deste Programa. Por isto, na estruturação deste Programa, os residentes terão uma carga
horária significativa de plantões hospitalares, para o pronto atendimento à comunidade necessitada.
A utilização de estratégias pedagógicas que estimulem o crescimento pessoal e profissional do
residente é de fundamental importância. Assim, os métodos utilizados e as ações pedagógicas
devem articular o saber; o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a
aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer
que constituem atributos indispensáveis à formação de um profissional capaz de atuar num
ambiente de multidisciplinaridade. Neste sentido, o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos,
por favorecerem a discussão coletiva e as relações interpessoais é uma das estratégias a serem
utilizadas. Outro princípio que sempre estará presente e direcionando as ações a serem realizadas
em todos os momentos é a valorização das dimensões éticas e humanísticas. Isto permitirá o
desenvolvendo, no residente e em todos os envolvidos, atitudes e valores orientados para a
cidadania e para a solidariedade. A Educação Permanente é uma estratégia indispensável ao
desenvolvimento dos serviços de saúde. A Residência Uniprofissional, enquanto estratégia de
educação permanente traz a oportunidade da aprendizagem em equipe inserida na realidade
concreta dos serviços de saúde. Neste contexto, ressaltamos a possibilidade de que o processo de
trabalho seja potencialmente construído e reconstruído, buscando articular o conhecimento
interdisciplinar e a prática multiprofissional e intersetorial, nas diferentes áreas de atuação. O
cumprimento destes princípios e fundamentos, que nortearam a organização do currículo, garantirá
ao Programa a qualidade que se pretende e o alcance das competências e habilidades previstas no
perfil estipulado para o egresso.

Processo seletivo

O ingresso ao Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia – especialidade Cirurgia e
Traumatologia Buco-maxilo-facial do HCU/HO da Universidade Federal de Uberlândia será por
meio de processo seletivo realizado conforme edital elaborado especificamente com esta
finalidade, amplamente divulgado. Poderão ser candidatos às vagas do Programa todos os
profissionais com graduação em Odontologia. A matrícula será realizada pela Universidade
Federal de Uberlândia, conforme as condições e datas previamente divulgadas em edital. Período
de Inscrição Ocorrerá anualmente, até o mês de julho, em data a ser estipulada no edital específico.
Perfil inicial dos candidatos para ingresso O candidato deverá estar formado em Odontologia,
inscrito no conselho de classe e assinar termo de dedicação exclusiva ao curso de Residência, com
carga horária semanal de 60 hs. Documentação Necessária Documentos pessoais, documento de
inscrição no conselho de Classe, cópia do diploma de graduação de sua área profissional. Critérios
/ Etapas de Seleção No processo de seleção será utilizada, para classificação dos candidatos, uma
prova escrita e análise curricular, na qual serão consideradas atividades desenvolvidas enquanto
aluno de graduação e atividades profissionais realizadas na área profissional, conforme disposto
em edital específico.

Avaliação discente

Para obter o certificado de especialista o residente deverá ter pelo menos 75% de presença nas
atividades teóricas e 100% nas atividades práticas. Caso tenha faltas justificadas nas atividades
práticas deverá repor as atividades realizadas no dia da falta, conforme orientação do tutor
responsável, da coordenação, dos professores ou preceptores do estágio, durante o semestre letivo.
A cada atividade teórica serão atribuídos 100 pontos e, para ser aprovado, o residente deverá ter
nota igual ou superior a 70 pontos. As atividades teóricas serão avaliadas pelos professores
envolvidos que terão autonomia para propor as formas ou instrumentos avaliativos que julgar mais



adequados às suas especificidades e peculiaridades de seu trabalho pedagógico. Será recomendado,
entretanto, que os instrumentos de avaliação sejam feitos de modo diversificado e aplicados ao
longo do processo de aprendizagem e não apenas ao final de cada semestre letivo. As propostas
dos docentes para a avaliação da aprendizagem, dentro de cada atividade teórica, constarão nos
planos de curso feitos anualmente e apresentados no início de cada ano. A avaliação do residente
nas atividades práticas será realizada considerando a freqüência, a responsabilidade demonstrada
durante as atividades, o conhecimento e habilidade no desempenho das atividades e o
relacionamento interpessoal durante sua participação no programa. A avaliação das atividades
práticas será um processo contínuo e permanente com função diagnóstica e processual e será feita
através de portfólios, de maneira a possibilitar a constante reflexão sobre o processo formativo do
aluno. Deverá ainda ocorrer de tal forma que possibilite o desenvolvimento pleno do discente em
suas múltiplas dimensões: humana, cognitiva, política, ética, cultural, social e profissional. Deverá
ainda ocorrer de tal forma que possibilite o desenvolvimento pleno do discente em suas múltiplas
dimensões: humana, cognitiva, política, ética, cultural, social e profissional. O processo de
avaliação do residente será realizado pelos preceptores com participação dos tutores e dos próprios
residentes que deverão fazer sua auto-avaliação. Para ser aprovado, o residente deverá obter a nota
mínima de 70 pontos em 100. Esta avaliação se dará mensalmente ou ao final das atividades em
cada local de prática.

Auto-avaliação do programa

A avaliação do programa se dará ao final de cada semestre, com data estipulada no calendário de
atividades, conduzida pelo coordenador do Programa de Residência Uniprofissional em
Odontologia – especialidade CTBMF da Universidade Federal de Uberlândia. Nela serão
levantados os pontos positivos e negativos, bem como elencadas as ações a serem desenvolvidas
para correção dos problemas e para melhoria do aprendizado. As atividades avaliativas a serem
desenvolvidas são as seguintes: • AVALIAÇÃO DISCENTE: Avaliações periódicas conforme
legislação vigente e realizadas em diferentes formatos: portfólio, avaliação interpares,
autoavaliação, avaliação cognitiva. • AVALIAÇÃO DOCENTE: Avaliações periódicas conforme
determinação da COREUN: portfólio, avaliação interpares, autoavaliação, avaliação discente,
produção profissional. • AVALIAÇÃO DO PROGRAMA: Avaliações periódicas conforme
determinação da COREUN: o Interna: Avaliação discente e docente: questionário auto-informe
não identificado e grupos focais o Externa: Analisar a visibilidade institucional do programa, os
convênios firmados, os programas implantados e desenvolvidos e a participação da população na
construção dos programas de saúde, o impacto na comunidade e os indicadores de saúde.

Infra-estrutura

Instalações

O Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia – especialidade em
cirurgia e traumatologia Buco-maxilo-facial da Universidade Federal de Uberlândia
será desenvolvido em parceria com Hospital Odontológico e Hospital de Clinicas da
UFU, destinado a profissionais graduados em Odontologia que atuarão no setor de
saúde, com vivência prática do cuidado e atenção à saúde nas diversas
complexidades que compõem o Sistema Único de Saúde. Tal parceria propiciará a
infra-estrutura necessária ao alcance dos objetivos propostos. Ao possibilitar o
conhecimento de diferentes redes de serviços disponibilizada à população, o
resultado será a dotação de habilidades que os torne plenamente resolutivos e aptos a
atuar em diversos cenários. Do mesmo modo, conhecendo, compreendendo,
circulando, participando da organização dos serviços ou da assistência direta aos
usuários, é possível desenvolver também compromissos com os princípios



norteadores do SUS. A saber: a integralidade, universalidade e equidade desde a
atenção primária, passando pela secundária até terciária ou alta complexidade, já
numa perspectiva de horizontalidade, avançado em relação à verticalização
tradicional. Neste sentido, o projeto pedagógico prevê uma formação dinâmica e
itinerante pela rede de serviços de saúde de Uberlândia, no decorrer de três anos de
curso. Rede de serviços de saúde de Uberlândia O Município de Uberlândia até
2006, segundo dados do IBGE, possuía aproximadamente 620.367 habitantes. Para
assistir a esta população em sua integralidade, conforme preceitos do SUS, a gestão
municipal dispõe de uma ampla e complexa rede de serviços de saúde com dezenas
de unidades, milhares de profissionais em atuação e fluxos de procedimentos
interreferenciados. Diariamente procedimentos distribuídos entre a atenção primária,
secundária e terciária são realizados simultaneamente nesta rede de serviços
composta por Unidades Básicas de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde
Tradicionais, Unidades de Atendimento Integral, Setor de Planejamento em Saúde,
Vigilância Sanitária, Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia.
Além de um ambulatório de DST e AIDs, Centros de Atenção Psicossocial e de
outras unidades de apoio. Unidades Básicas de Saúde - UBS; Unidade de
Atendimento Integrado - UAI Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia – HCUFU O HCUFU é um hospital geral, que disponibiliza serviços em
diversas especialidades médicas e está totalmente integrado à rede de serviços do
Sistema Único de Saúde. Sua área de abrangência é composta por 59 municípios da
região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No ano de 2007 o hospital realizou
um total de 2.134.855 atendimentos aos usuários do sistema único de saúde
provenientes destes municípios. Possui 510 leitos, todos disponibilizados
exclusivamente aos usuários do SUS. Os municípios da área de abrangência do
hospital possuem juntos 3.710 leitos, dos quais 2.614 são disponibilizados ao
sistema. O hospital é referência em média e alta complexidade para estes municípios
necessitando manter o padrão de atendimento que vem disponibilizando aos
usuários. Possui em sua estrutura os diferentes serviços e setores indispensáveis ao
alcance dos objetivos propostos pelo Programa de Residência Uniprofissional em
Odontologia – especialidade Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. O
HCUFU possui, ainda, uma estrutura montada com as salas de aulas e material
didático que serão necessários para o desenvolvimento das atividades teóricas
previstas no Programa. Além disso, no campus Umuarama da Universidade existe a
estrutura de biblioteca, salas e auditórios que poderão também ser solicitadas para as
atividades do Programa. O Pronto socorro é referência em média e alta
complexidade para sua área de abrangência em diferentes especialidades, com
atendimento nas 24 horas do dia. O Centro cirúrgico, com 12 salas operatórias,
realiza procedimentos de diferentes graus de complexidades, funcionando durante 12
horas diárias para cirurgias eletivas e 24 horas para cirurgias de urgência. O
HO-UFU conta com odontólogos atuantes nos setores de Oncologia e Pronto
Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e no
atendimento de urgências e emergências, além de cirurgias eletivas no centro
cirúrgico do HC-UFU. O Curso de Odontologia conta com um corpo docente
formado por professores mestres e doutores. Dentre estes profissionais, muitos estão
capacitados e disponíveis para participar como preceptores e orientadores nas
atividades do programa.

Salas

Salas de aulas do Bl. 4L-A ou da Área de CTBMF e Implantodontia - Bl.4T -
Campus Umuarama, da Faculdade de Odontologia.

Estudo

Salas da biblioteca e laboratórios de informática da UFU



Equipamentos

Laboratórios de Informática da UFU

Biblioteca e Periódicos

As três Bibliotecas da UFU e todos os periódicos nelas existentes usados pelos
cursos de graduação e pós-graduação da UFU.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Lair Mambrini Furtado 01285126602 Mestrado - Especialidades Cirúrgicas / 2008

Iris Malagoni Marquez 18269818615 Doutorado - Especialidades Cirúrgicas / 1991

Odorico Coelho Da Costa Neto 12381152687 Mestrado - Especialidades Clínicas / 2006

Darceny Zanetta Barbosa 05851463813 Doutorado - Especialidades Cirúrgicas / 1991

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Claudia
Jordao Silva

72910780678 Doutorado - Especialidades
Cirúrgicas / 1998

Odontologia 2

Darceny
Zanetta
Barbosa

05851463813 Doutorado - Especialidades
Cirúrgicas / 1991

Odontologia 2

Jonas Dantas
Batista

03094866450 Mestrado - Especialidades
Cirúrgicas / 2007

Odontologia 2

Lair
Mambrini
Furtado

01285126602 Mestrado - Especialidades
Cirúrgicas / 2008

Odontologia 2

Marcelo
Caetano
Parreira Da
Silva

93161670604 Mestrado - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas /
2003

Odontologia 2

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Claudia
Jordao
Silva

72910780678 Doutorado - Especialidades
Cirúrgicas / 1998

Odontologia 1

Darceny
Zanetta
Barbosa

05851463813 Doutorado - Especialidades
Cirúrgicas / 1991

Odontologia 1

Jonas 03094866450 Mestrado - Especialidades Odontologia 1



Dantas
Batista

Cirúrgicas / 2007

Lair
Mambrini
Furtado

01285126602 Mestrado - Especialidades
Cirúrgicas / 2008

Odontologia 1

Marcelo
Caetano
Parreira
Da Silva

93161670604 Mestrado - Apoio Diagnóstico
e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades
Cirúrgicas / 2003

Odontologia 1

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Guilherme
De Araujo
Almeida

56980507672 Doutorado -
Ortodontia e
Ortopedia Facial
/ 1991

Cirurgia e
Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

1

Roberto
Bernardino
Junior

93182481649 Mestrado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2001

Cirurgia e
Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

1

Ronan
Machado
De
Alcantara

71167994604 Especialização -
Especialidades
Clínicas / 2001

Cirurgia e
Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

1

Rosana Ono 43881424687 Doutorado -
Especialidades
Clínicas / 1997

Cirurgia e
Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

1

Sergio
Vitorino
Cardoso

03617762689 Doutorado -
Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
1996

Cirurgia e
Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

1

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Adriano
Mota
Loyola

33875367634 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico / 1996

Odontologia 1

Alberto De
Oliveira
Barbosa

59169192634 Especialização em
Formato de
Residência -
Especialidades
Cirúrgicas / 1989

Odontologia 1

Antonio
Francisco
Durighetto
Junior

92320708804 Doutorado -
Especialidades
Clínicas / 1981

Odontologia 1

Carlos Jose
Soares

51776839668 Doutorado -
Especialidades
Clínicas / 2003

Odontologia 1

Claudia
Jordao

72910780678 Doutorado -
Especialidades

Odontologia 1



Silva Cirúrgicas / 1998

Darceny
Zanetta
Barbosa

05851463813 Doutorado -
Especialidades
Cirúrgicas / 1991

Odontologia 1

Guilherme
De Araujo
Almeida

56980507672 Doutorado -
Ortodontia e
Ortopedia Facial /
1991

Odontologia 1

Iris
Malagoni
Marquez

18269818615 Doutorado -
Especialidades
Cirúrgicas / 1991

Odontologia 1

Jonas
Dantas
Batista

03094866450 Mestrado -
Especialidades
Cirúrgicas / 2007

Odontologia 1

Lair
Mambrini
Furtado

01285126602 Mestrado -
Especialidades
Cirúrgicas / 2008

Odontologia 1

Marcelo
Caetano
Parreira Da
Silva

93161670604 Mestrado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico /
Especialidades
Clínicas /
Especialidades
Cirúrgicas / 2003

Odontologia 1

Marcelo
Simao
Ferreira

28816471620 Especialização em
Formato de
Residência -
Especialidades
Clínicas / 1982

Odontologia 1

Odorico
Coelho Da
Costa Neto

12381152687 Mestrado -
Especialidades
Clínicas / 2006

Odontologia 1

Roberto
Bernardino
Junior

93182481649 Mestrado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2001

Odontologia 1

Rogerio
Moreira
Arcieri

55806686868 Doutorado - Saúde
Funcional / 2000

Odontologia 1

Ronan
Machado
De
Alcantara

71167994604 Especialização -
Especialidades
Clínicas / 2001

Odontologia 1

Rosana Ono 43881424687 Doutorado -
Especialidades
Clínicas / 1997

Odontologia 1

Sergio
Vitorino
Cardoso

03617762689 Doutorado - Apoio
Diagnóstico e
Terapêutico / 1996

Odontologia 1

Matriz Curricular

1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

O Sistema Único de Saúde Teórica ou
teórica-prática

48



ÉTICA E BIOÉTICA Teórica ou
teórica-prática

24

METODOLOGIA DO ESTUDO Teórica ou
teórica-prática

48

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Cirurgia Buco-Maxilar Teórica ou teórica-prática 36

Traumatologia da Face Teórica ou teórica-prática 48

Plantões Hospitalares Prática 576

Implantodontia Teórica ou teórica-prática 48

Ambulatório em CTBMF Prática 96

Estomatologia Cirúrgica Prática 34

Centro Cirúrgico Prática 288

Eixo Específico de Área Profissional

Odontologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estomatologia Teórica ou
teórica-prática

18

Anatomia Teórica ou
teórica-prática

48

Anestesiologia Teórica ou
teórica-prática

36

Discussão casos clínincos Teórica ou
teórica-prática

24

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

O Sistema Único de Saúde Teórica ou
teórica-prática

48

ÉTICA E BIOÉTICA Teórica ou
teórica-prática

24

METODOLOGIA DO ESTUDO Teórica ou
teórica-prática

48

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Cirurgia Buco-Maxilar Teórica ou teórica-prática 36

Traumatologia da Face Teórica ou teórica-prática 48

Plantões Hospitalares Prática 576

Clínica Cirúrgica Prática 192

Implantodontia Teórica ou teórica-prática 48



Ambulatório em CTBMF Prática 96

Estomatologia Cirúrgica Prática 34

Centro Cirúrgico Prática 288

Eixo Específico de Área Profissional

Odontologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estomatologia Teórica ou
teórica-prática

18

Anatomia Teórica ou
teórica-prática

48

Discussão casos clínincos Teórica ou
teórica-prática

24

3 Semestre

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Cirurgia Buco-Maxilar Teórica ou teórica-prática 36

Traumatologia da Face Teórica ou teórica-prática 48

Plantões Hospitalares Prática 576

Clínica Cirúrgica Prática 192

Implantodontia Teórica ou teórica-prática 48

Ambulatório em CTBMF Prática 96

Estomatologia Cirúrgica Prática 35

Centro Cirúrgico Prática 288

Deformidades Dento-Faciais Teórica ou teórica-prática 48

Eixo Específico de Área Profissional

Odontologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estomatologia Teórica ou
teórica-prática

18

Emergência e Terapêutica Teórica ou
teórica-prática

54

Discussão casos clínincos Teórica ou
teórica-prática

24

4 Semestre

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Cirurgia Buco-Maxilar Teórica ou teórica-prática 36



Traumatologia da Face Teórica ou teórica-prática 48

Plantões Hospitalares Prática 576

Clínica Cirúrgica Prática 192

Implantodontia Teórica ou teórica-prática 48

Ambulatório em CTBMF Prática 96

Estomatologia Cirúrgica Prática 35

Centro Cirúrgico Prática 288

Deformidades Dento-Faciais Teórica ou teórica-prática 48

Eixo Específico de Área Profissional

Odontologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Estomatologia Teórica ou
teórica-prática

18

Emergência e Terapêutica Teórica ou
teórica-prática

54

Discussão casos clínincos Teórica ou
teórica-prática

24

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: R1, R2 e R3-Clínica de Cirurgia Bucal
(8h-12h)

R1, R2 e R3-Centro Cirúrgico
(13h-19h)

R1-Aula Teórica (17h-19h) R1,
R2 e R3-Plantões conforme
escala

Terça: R1, R2 e R3-Aula teórica (8h-9:30h)
R1-Aula teórica (10h-12h)

R1, R2 e R3-Aula teórica
(14h-15:30h) R1-Aula teórica
(16h-18h)

R2 e R3-Aula teórica (18h-20h)
R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

Quarta: R1, R2 e R3-Ambulatório (8h-12h)
R1, R2 e R3-Aula teórica
(11:30h-12:30h)

R1, R2 e R3-Aula teórica
(14h-16h)

R1-Aula Teórica (17h-18h) R1,
R2 e R3-Plantões conforme
escala

Quinta: R1, R2 e R3-Clínica de Cirurgia Bucal
(8h-12h)

R1, R2 e R3-Centro Cirúrgico
(13h-19h)

R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

Sexta: R1, R2 e R3-Ambulatório
Estomatologia (8h-10:30h) R1-Aula
teórica (10h-12h)

R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

Sábado: R1, R2 e R3-Plantões conforme escala R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

Domingo: R1, R2 e R3-Plantões conforme escala R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

R1, R2 e R3-Plantões conforme
escala

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Os profissionais, egressos do Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia –
Especialidade em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do HCU/HO da Universidade



Federal de Uberlândia, terão uma formação multiprofiisional, humanista, crítica e reflexiva,
fundamentado no rigor científico, intelectual e em princípios éticos.

Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial

Os profissionais devem possuir capacidade de entender as relações
multi-profissionais e sua importância no tratamento global dos pacientes que
necessitam de atendimento do Serviço de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial, intergindo em equipe para a recepção, diagnóstico e tratamento
integrado humanizado e de alto nível técnico.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial

Área Profissional Decrição

Odontologia Os profissionais devem possuir também, competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: 1. Tratar o paciente como
um complexo físico-mental-social e aplicar as ações de
saúde em seus diversos níveis de prevenção: primária
(promoção e proteção especifica), secundária ( diagnóstico
precoce e tratamento imediato) e terciária ( limitação do
dano reabilitação). 2. Manter o melhor relacionamento com
o paciente e seus familiares, procurando compreender suas
necessidades e seus conflitos e contribuir para sua
adaptação ao meio em que vive. 3. Tratar e acompanhar a
evolução dos processos mórbidos, transmitindo as
informações necessárias ao paciente e a seus familiares ou
responsáveis. 4. Conhecer e aplicar o Código Internacional
das Doenças. 5. Conhecer e aplicar o Código de Ética
Profissional. 6. Conhecer a anatomia, fisiologia e
fisiopatologia do sistema estomatognático, estando apto a
manipular suas estruturas durante o ato cirúrgico,
restabelecendo suas funções. 7. Conhecer as bases
farmacológicas necessárias ao exercício da cirurgia e da
clinica buco-maxilo-facial estando apto a prescrever,
corretamente, os principais fármacos; 8. Conhecer e
desenvolver as rotinas de ambulatório, enfermaria e centro
cirúrgico; 9. Indicar e executar as principais técnicas de
tomadas de radiografias na área buco-maxilo-facial, bem
como as técnicas de processamento de radiografias; 10.
Conhecer anatomia radiográfica; 11. Conhecer as principais
radiografias relacionadas com o exercício da Cirurgia e
traumatologia Buco-Maxilo-Facial, interpretar corretamente
as da área de sua competência e ter noções de interpretações
das demais; 12. Saber fazer e interpretar um traçado
cefalométrico; 13. Conhecer e aplicar a documentação
cientifica; 14. Diagnosticar as principais anomalias e
doenças da boca e do sistema estomatognático, conhecer
detalhadamente as doenças locais e sistêmicas com elas
relacionadas, bem como os protocolos atualizados em seus
tratamentos; 15. Integrar uma equipe de Cirurgia



Oncológica, quando for necessária a presença do cirurgião
buco-maxilo-facial; 16. Aplicar injeções hipodérmicas,
intramusculares e endovenosas; 17. Agir com rapidez e
eficiência diante de emergências que possam incorrer em
risco de vida ao paciente de forma e evitar o óbito,
enquanto chega o socorro médico; 18. Fazer uma exposição
oral e audiovisual com desenvoltura e aplicar as técnicas
próprias dessa atividade e a ela necessárias.

Odontologia Os profissionais devem possuir também, competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: 1. Tratar o paciente como
um complexo físico-mental-social e aplicar as ações de
saúde em seus diversos níveis de prevenção: primária
(promoção e proteção especifica), secundária ( diagnóstico
precoce e tratamento imediato) e terciária ( limitação do
dano reabilitação). 2. Manter o melhor relacionamento com
o paciente e seus familiares, procurando compreender suas
necessidades e seus conflitos e contribuir para sua
adaptação ao meio em que vive. 3. Tratar e acompanhar a
evolução dos processos mórbidos, transmitindo as
informações necessárias ao paciente e a seus familiares ou
responsáveis. 4. Conhecer e aplicar o Código Internacional
das Doenças. 5. Conhecer e aplicar o Código de Ética
Profissional. 6. Conhecer a anatomia, fisiologia e
fisiopatologia do sistema estomatognático, estando apto a
manipular suas estruturas durante o ato cirúrgico,
restabelecendo suas funções. 7. Conhecer as bases
farmacológicas necessárias ao exercício da cirurgia e da
clinica buco-maxilo-facial estando apto a prescrever,
corretamente, os principais fármacos; 8. Conhecer e
desenvolver as rotinas de ambulatório, enfermaria e centro
cirúrgico; 9. Indicar e executar as principais técnicas de
tomadas de radiografias na área buco-maxilo-facial, bem
como as técnicas de processamento de radiografias; 10.
Conhecer anatomia radiográfica; 11. Conhecer as principais
radiografias relacionadas com o exercício da Cirurgia e
traumatologia Buco-Maxilo-Facial, interpretar corretamente
as da área de sua competência e ter noções de interpretações
das demais; 12. Saber fazer e interpretar um traçado
cefalométrico; 13. Conhecer e aplicar a documentação
cientifica; 14. Diagnosticar as principais anomalias e
doenças da boca e do sistema estomatognático, conhecer
detalhadamente as doenças locais e sistêmicas com elas
relacionadas, bem como os protocolos atualizados em seus
tratamentos; 15. Integrar uma equipe de Cirurgia
Oncológica, quando for necessária a presença do cirurgião
buco-maxilo-facial; 16. Aplicar injeções hipodérmicas,
intramusculares e endovenosas; 17. Agir com rapidez e
eficiência diante de emergências que possam incorrer em
risco de vida ao paciente de forma e evitar o óbito,
enquanto chega o socorro médico; 18. Fazer uma exposição
oral e audiovisual com desenvoltura e aplicar as técnicas
próprias dessa atividade e a ela necessárias.

Odontologia Os profissionais devem possuir também, competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: 1. Tratar o paciente como
um complexo físico-mental-social e aplicar as ações de
saúde em seus diversos níveis de prevenção: primária
(promoção e proteção especifica), secundária ( diagnóstico
precoce e tratamento imediato) e terciária ( limitação do
dano reabilitação). 2. Manter o melhor relacionamento com
o paciente e seus familiares, procurando compreender suas
necessidades e seus conflitos e contribuir para sua
adaptação ao meio em que vive. 3. Tratar e acompanhar a
evolução dos processos mórbidos, transmitindo as
informações necessárias ao paciente e a seus familiares ou
responsáveis. 4. Conhecer e aplicar o Código Internacional
das Doenças. 5. Conhecer e aplicar o Código de Ética
Profissional. 6. Conhecer a anatomia, fisiologia e
fisiopatologia do sistema estomatognático, estando apto a
manipular suas estruturas durante o ato cirúrgico,
restabelecendo suas funções. 7. Conhecer as bases



farmacológicas necessárias ao exercício da cirurgia e da
clinica buco-maxilo-facial estando apto a prescrever,
corretamente, os principais fármacos; 8. Conhecer e
desenvolver as rotinas de ambulatório, enfermaria e centro
cirúrgico; 9. Indicar e executar as principais técnicas de
tomadas de radiografias na área buco-maxilo-facial, bem
como as técnicas de processamento de radiografias; 10.
Conhecer anatomia radiográfica; 11. Conhecer as principais
radiografias relacionadas com o exercício da Cirurgia e
traumatologia Buco-Maxilo-Facial, interpretar corretamente
as da área de sua competência e ter noções de interpretações
das demais; 12. Saber fazer e interpretar um traçado
cefalométrico; 13. Conhecer e aplicar a documentação
cientifica; 14. Diagnosticar as principais anomalias e
doenças da boca e do sistema estomatognático, conhecer
detalhadamente as doenças locais e sistêmicas com elas
relacionadas, bem como os protocolos atualizados em seus
tratamentos; 15. Integrar uma equipe de Cirurgia
Oncológica, quando for necessária a presença do cirurgião
buco-maxilo-facial; 16. Aplicar injeções hipodérmicas,
intramusculares e endovenosas; 17. Agir com rapidez e
eficiência diante de emergências que possam incorrer em
risco de vida ao paciente de forma e evitar o óbito,
enquanto chega o socorro médico; 18. Fazer uma exposição
oral e audiovisual com desenvoltura e aplicar as técnicas
próprias dessa atividade e a ela necessárias.

Odontologia Os profissionais devem possuir também, competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: 1. Tratar o paciente como
um complexo físico-mental-social e aplicar as ações de
saúde em seus diversos níveis de prevenção: primária
(promoção e proteção especifica), secundária ( diagnóstico
precoce e tratamento imediato) e terciária ( limitação do
dano reabilitação). 2. Manter o melhor relacionamento com
o paciente e seus familiares, procurando compreender suas
necessidades e seus conflitos e contribuir para sua
adaptação ao meio em que vive. 3. Tratar e acompanhar a
evolução dos processos mórbidos, transmitindo as
informações necessárias ao paciente e a seus familiares ou
responsáveis. 4. Conhecer e aplicar o Código Internacional
das Doenças. 5. Conhecer e aplicar o Código de Ética
Profissional. 6. Conhecer a anatomia, fisiologia e
fisiopatologia do sistema estomatognático, estando apto a
manipular suas estruturas durante o ato cirúrgico,
restabelecendo suas funções. 7. Conhecer as bases
farmacológicas necessárias ao exercício da cirurgia e da
clinica buco-maxilo-facial estando apto a prescrever,
corretamente, os principais fármacos; 8. Conhecer e
desenvolver as rotinas de ambulatório, enfermaria e centro
cirúrgico; 9. Indicar e executar as principais técnicas de
tomadas de radiografias na área buco-maxilo-facial, bem
como as técnicas de processamento de radiografias; 10.
Conhecer anatomia radiográfica; 11. Conhecer as principais
radiografias relacionadas com o exercício da Cirurgia e
traumatologia Buco-Maxilo-Facial, interpretar corretamente
as da área de sua competência e ter noções de interpretações
das demais; 12. Saber fazer e interpretar um traçado
cefalométrico; 13. Conhecer e aplicar a documentação
cientifica; 14. Diagnosticar as principais anomalias e
doenças da boca e do sistema estomatognático, conhecer
detalhadamente as doenças locais e sistêmicas com elas
relacionadas, bem como os protocolos atualizados em seus
tratamentos; 15. Integrar uma equipe de Cirurgia
Oncológica, quando for necessária a presença do cirurgião
buco-maxilo-facial; 16. Aplicar injeções hipodérmicas,
intramusculares e endovenosas; 17. Agir com rapidez e
eficiência diante de emergências que possam incorrer em
risco de vida ao paciente de forma e evitar o óbito,
enquanto chega o socorro médico; 18. Fazer uma exposição
oral e audiovisual com desenvoltura e aplicar as técnicas
próprias dessa atividade e a ela necessárias.



Outras Informações

Tipo do Programa : Em área profissional da saúde
 2010Ano de Criação:

 36Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 9

CPF/Residente Período/Ano Área Concentração Profissão Situação

37359715806 - RENATO BARJONA
MIRANDA DE MIRANDA

R2 - 2014 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

09761253660 - SORAYA DA SILVA
OLIVEIRA

R2 - 2014 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

08966616607 - LUIZ FERNANDO BARBOSA
DE PAULO

R2 - 2014 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

02386795195 - LUIS GUSTAVO JAIME
PAIVA

R3 - 2014 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

05503673654 - MAIOLINO THOMAZ
FONSECA OLIVEIRA

R3 - 2013 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Concluído -
Aguardando
Certificado

08239197655 - ATILA ROBERTO
RODRIGUES

R3 - 2013 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

01721109129 - RODRIGO PASCHOAL
CARNEIRO

R3 - 2013 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

00142938114 - DIMAS DOS SANTOS COSTA R3 - 2014 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

02685421394 - LIVIA BONJARDIM LIMA R3 - 2014 Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo Facial

Odontologia Cursando

Voltar


