
Governo do Distr ito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Su b s e c r e t ar ia d e Ed u ca ç ão B á s ic a 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 
  

 

 

 

 

 

 

PLANO DE CURSO 

 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 
 
 
 
 
 

Planaltina-DF, 2020 

 



Governo do Distr ito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Su b s e c r e t ar ia d e Ed u ca ç ão B á s ic a 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 
  

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

 
 

SUBSECRETARIA DE  EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TÉCNICA DE PLANALTINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planaltina-DF, 2020



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 
 
Unidade Escolar: Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina – 

CEP-ETP 

Mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Endereço: Entre as Avenidas Contorno e Independência, Setor Hospitalar - 

Planaltina - Distrito Federal 

CEP: 73.310-000 

Telefone: (61) 3901-6588 / 3901-2632 

E-mail: cepsaudeplanaltina@gmail.com 

 
 

Curso: Técnico em Saúde Bucal 

Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Carga Horária das aulas teórico-práticas do curso: 1.200 horas  

Carga Horária do Estágio Profissional Supervisionado: 250 horas  
Carga Horária Total do Curso: 1.450 horas 
 

 

 

 

 

 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

 

SUMÁRIO 
 

1.	 JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO ................................................... 6	

2.	 OBJETIVOS DO CURSO .................................................................................... 7	

2.1.	 OBJETIVO GERAL ............................................................................................ 7	

2.2.	 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 8	

3.	 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS ...................................................... 8	

4.	 REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO ................................................. 10	

5.	 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO E DAS SAÍDAS 

INTERMEDIÁRIAS ............................................................................................ 10	

5.1.	 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL ................ 10	

5.1.1.	 Perfil de conclusão do curso Técnico em Saúde Bucal/TSB ................. 10	

5.1.2.	 Competências e habilidades do Técnico em Saúde Bucal/TSB ............ 11	

5.2.	 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/ASB ............................................................... 13	

5.2.1.	 Competências e habilidades do profissional Auxiliar em Saúde 

Bucal/ASB ................................................................................................. 13	

6.	 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ .............................. 14	

6.1.	 MATRIZ CURRICULAR ................................................................................... 16	

6.2.	 EMENTAS ........................................................................................................ 18	

6.2.1.	 Módulo Básico .......................................................................................... 18	

6.2.2.	 Módulo I ..................................................................................................... 46	

6.2.3.	 Módulo II .................................................................................................... 68	

7.	 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS .............................................................. 87	



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

8.	 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES ......... 92	

9.	 AVALIAÇÃO DO CURSO .................................................................................. 93	

10.	 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE 

CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES ............................. 95	

11.	 CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO ................ 96	

12.	 RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS ................ 96	

12.1.	 RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO

 ...................................................................................................................97	

12.2.	 INSTALAÇÕES FÍSICAS ......................................................................... 97	

12.3.	 EQUIPAMENTOS ..................................................................................... 98	

13.	 PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ............................. 99	

13.1.	 OBJETIVOS ........................................................................................... 101	

13.2.	 ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTO ................................................... 101	

13.3.	 DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO 

PROFISSIONAL SUPERVISIONADO ........................................................ 102	

13.4.	 AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE ............................................................ 103	

14.	 RELAÇÕES DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO 

DE ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES ............................................ 104	

BIBLIOGRAFIAS .......................................................................................................... 105	

ANEXO I ....................................................................................................................... 106	

 
 
 

 

 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

1. JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO 
 

A Política Nacional de Saúde tem como base os princípios da reforma 

sanitária incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS) e consolidados a partir da 

Constituição Federal de 1988. Para que esses princípios se concretizem são 

necessários esforços para a organização dos serviços de saúde, nos quais a 

qualidade da assistência esteja aliada à democratização dos serviços, modificando o 

preocupante quadro de saúde geral e bucal da população brasileira. 

Especificamente na saúde bucal os principais problemas da população 

brasileira são classicamente as doenças cárie e periodontal. Para controlar e 

diminuir a incidência e a prevalência destas enfermidades é fundamental as ações 

de promoção e prevenção da saúde bucal, atividades características do Técnico em 

Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). 

Uma tendência recente em nosso meio e já praticada nos países 

desenvolvidos é a valorização do trabalho do TSB e ASB como integrantes da 

equipe odontológica. Isto visa aumentar a atuação desses profissionais, visto que, os 

estudantes procuram cursos devidamente regulamentados e com perspectiva 

profissional. A regulamentação foi realizada através da Lei n° 11.889/08, 

aumentando as atuações e as suas responsabilidades. Dessa forma, faz-se 

necessário o desenvolvimento de um curso de qualidade que abranja as mais 

diversas matérias específicas para a atuação destes profissionais. 

O grande desafio do Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de 

Planaltina é inserir no mundo do trabalho, profissionais devidamente capacitados 

para executarem as diversas competências que os cargos em questão oferecem, 

suprindo lacunas existentes e contribuindo para a melhoria da saúde bucal da 

população. 

O TSB pertence a uma categoria profissional da equipe de saúde bucal 

responsável por ações diretas na assistência odontológica a nível individual e nas 

ações de prevenção e promoção de saúde a nível coletivo. Sua presença, se bem 
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utilizada, pode elevar a cobertura das ações de saúde bucal à população assistida. 

Auxiliando o cirurgião-dentista na execução das tarefas pertinentes e 

elencadas na Lei Federal n°11.889 de 24 de dezembro de 2008, o TSB ou o ASB 

atua nas mais diferentes tarefas do consultório odontológico, incluindo desde a 

recepção do paciente até o tratamento clínico. 

Como toda área de conhecimento, a Saúde Bucal também está se 

desenvolvendo continuamente, sendo assim, tanto as teorias quanto as rotinas de 

trabalho se aperfeiçoam. Por isso, se faz necessária a adequação de nosso plano 

de curso às mais recentes produções científicas do campo. Igualmente, reforça-se a 

importância do referido curso para os novos interessados neste campo de trabalho 

está na contribuição para a formação do profissional com conhecimentos mais 

específicos para a realização da promoção de saúde que acompanhem as 

mudanças sociais e a revolução científica e tecnológica que vem ocorrendo, uma 

vez que é exigido dos trabalhadores, em doses cada vez mais crescentes, maior 

capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria 

e espírito empreendedor, bem como, capacidade de visualização e resolução de 

problemas. 

Para tanto, o Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de Planaltina 

busca a partir da atualização desse Plano de Curso Técnico em Saúde Bucal 

adequar a oferta do referido curso às necessidades exigidas pela legislação atual 

acompanhando essas mudanças que  demandam uma completa revisão dos 

currículos particularmente da Educação Profissional. 

 

2. OBJETIVOS DO CURSO 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Formar técnicos em Saúde Bucal com competência técnica, científica e 
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humanista, respeitando os preceitos éticos, contribuindo para a assistência integral a 

saúde da população. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Qualificar os estudantes com uma ampla visão da área da saúde em 

geral e de Saúde Bucal em particular, para que possam atuar em estabelecimentos 

públicos e privados da área. 

• Ampliar a oferta de habilitação na área de saúde, para suprir o mercado 

de trabalho com profissionais de nível técnico. 

• Promover a transição entre a escola e o mundo de trabalho, capacitando 

jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o 

exercício de atividades produtivas. 

• Proporcionar a formação de profissionais de saúde bucal aptos a 

exercerem atividades específicas no trabalho. 

• Contribuir para a qualidade da atenção à saúde da população por meio 

da integração do ensino, serviço e comunidade. 

• Ser referência na concepção pedagógica e metodológica adotada no 

processo de formação no curso Técnico em Saúde Bucal. 

• Contribuir para o desenvolvimento de aptidões pessoais e profissionais 

necessárias e comuns ao futuro Técnico em Saúde Bucal. 

 

 

3. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 
 

A metodologia adotada que orienta o desenvolvimento deste Plano de Curso 

pauta-se pelos princípios da aprendizagem com autonomia e do desenvolvimento de 

competências profissionais, entendidas como a capacidade de mobilizar, articular e 
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colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários ao desempenho 

eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 

As competências profissionais descritas na organização curricular foram 

definidas com base no perfil profissional de conclusão, considerando processos de 

trabalho de complexidade crescente, relacionados à Saúde Bucal. 

Tais competências desenham um caminho metodológico que privilegia a 

prática pedagógica contextualizada, colocando o estudante diante de situações- 

problema que possibilitem o exercício contínuo da mobilização e articulação dos 

saberes necessários para a ação e a solução de questões referentes à natureza do 

trabalho nesse seguimento. 

A incorporação de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras previstas 

para este curso, como o trabalho com projeto, atende aos processos de produção da 

área, às constantes transformações que lhe são impostas e às mudanças 

socioculturais relativas ao mundo do trabalho, pois propicia aos estudantes a 

vivência de situações desafiadoras que levam a um maior envolvimento, instigando- 

os a decidir, opinar, debater e construir com autonomia o seu desenvolvimento 

profissional. Permite a oportunidade social de trabalho em equipe, assim como, o 

exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora. 

As situações de aprendizagem previstas para cada módulo consideram 

contextos similares àqueles encontrados nas condições reais de trabalho e estimula a 

participação ativa dos estudantes na busca de soluções para os desafios que deles 

emergem. Estudo de casos, proposição de problemas, pesquisa em diferentes fontes, 

contato com empresas e especialistas da área, apresentação de seminários, 

pesquisas bibliográficas, atividades práticas supervisionadas, simulações de 

contextos e vivências em laboratório compõem o repertório do trabalho por projeto, 

que serão especificadas nas ementas e cronogramas de aula dos docentes a serem 

elaborados sob a coordenação pedagógica em conjunto com os professores do 

CEP-ETP e registrado em documento próprio. 
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4. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO 

 
O curso técnico de nível médio em Saúde Bucal destina-se aos alunos do 

ensino médio, podendo ser oferecido de forma articulada/concomitante ou 

subsequente a este. No caso de ser concomitante, o estudante deverá estar 

cursando a partir da 2ª série do Ensino Médio. 

A aprovação e a classificação ocorrerão de acordo com o processo seletivo 

realizado pela Unidade Escolar conforme edital, orientado pela Secretaria de Estado 

de Educação (SEEDF). 

A idade mínima para ingresso no curso é de dezesseis (16) anos, sendo que 

para cursar o estágio profissional supervisionado o estudante deverá ter dezoito (18) 

anos completos. 

As inscrições e as matrículas serão efetuadas conforme cronograma 

estabelecido e divulgado pelo CEP-ETP. 

 

 

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO E DAS SAÍDAS 
INTERMEDIÁRIAS 
 

5.1. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

5.1.1. Perfil de conclusão do curso Técnico em Saúde Bucal/TSB 
 
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2014), o 

egresso do curso técnico de nível médio em Saúde Bucal promove a prevenção e o 

controle de doenças bucais, desenvolve programas educativos, realiza estudos 

epidemiológicos em saúde bucal e desenvolve atividades clínicas voltadas para o 
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restabelecimento da saúde, estética e função mastigatória do indivíduo. Realiza 

ainda, sob supervisão do Professor, Cirurgião-Dentista, tomadas radiográficas de 

uso odontológico, processamento de filme radiográfico e controle de estoques. 

Supervisiona também a manutenção dos equipamentos, além de instrumentar o 

cirurgião-dentista. Suas atividades profissionais podem ser desempenhadas em 

clínicas ou consultórios odontológicos, hospitais, Faculdades de Odontologia e 

serviços de saúde. 

O Técnico em Saúde Bucal (TSB) é um profissional habilitado que, sob a 

orientação e supervisão do Cirurgião-Dentista (CD), executa tarefas auxiliares no 

atendimento odontológico, atuando na promoção, prevenção e controle das doenças 

bucais. Esse profissional tem como perfil a formação humanista, crítica e reflexiva 

para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e 

científico. Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da 

população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade 

social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da sociedade. 

 

5.1.2. Competências e habilidades do Técnico em Saúde Bucal/TSB 
 
As competências e habilidades do Técnico em Saúde Bucal são 

regulamentadas pela Lei Federal Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, aprovadas 

na Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia 

(CNPCO). 

CNPCO - Art. 12. Compete ao técnico em saúde bucal, sempre sob 

supervisão, com a presença física do cirurgião-dentista (CD), na proporção máxima 

de um (01) CD para cinco (05) TSB’s,além das atividades de ASB as seguintes 

atividades citadas na Lei 11.889. 

Na Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008, o artigo 5º regulamenta o 
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exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e de Auxiliar em Saúde 

Bucal (ABS): 

I - participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de 

agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

II - participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na 

prevenção das doenças bucais; 

III - participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 

exceto na categoria de examinador; 

IV - ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças 

bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião- 

dentista; 

V - fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica 

definida pelo cirurgião-dentista; 

VI - supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos 

auxiliares de saúde bucal; 

VII - realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente 

em consultórios ou clínicas odontológicas; 

VIII - inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na 

restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados 

pelo cirurgião-dentista; 

IX - proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após 

atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

X  - remover suturas; 

XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e 

descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

XII - realizar isolamento do campo operatório; e, 

XIII - exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como 

instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 

§ 1o Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a 
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compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia 

e colaborar em pesquisas. 

 

5.2. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/ASB 

 

O Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) é uma profissão regulamentada pela Lei 

Federal 11.889 de 24 de dezembro de 2008 que auxilia o cirurgião-dentista e o 

técnico de saúde bucal na otimização do processo de trabalho. 

 

5.2.1. Competências e habilidades do profissional  Auxiliar
 em Saúde Bucal/ASB 

 

As competências e habilidades do Auxiliar em Saúde Bucal são 

regulamentadas pela Lei Federal Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, aprovadas 

na Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia 

(CNPCO). 

CNPCO - Art. 20. Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal as seguintes 

atividades citadas na Lei 11.889. 

Na Lei 11.889 de 24 de dezembro de 2008, o artigo 9º regulamenta o 

exercício das profissões de Auxiliar em Saúde Bucal (ABS): 

I - organizar e executar atividades de higiene bucal;  

II - processar filme radiográfico; 

III - preparar o paciente para o atendimento; 

IV - auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, 

inclusive em ambientes hospitalares 

V - manipular materiais de uso odontológico;  
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VI - selecionar moldeiras; 

VII - preparar modelos em gesso; 

VIII - registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao 

controle administrativo em saúde bucal; 

IX - executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 

equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 

X - realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, 

manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

XII - desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 

ambientais e sanitários; 

XIII -  realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal e 

XIV - adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

 
6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ 

 

A Resolução CNE/CEB nº 1/2014 disciplina e orienta os sistemas de ensino e 

as instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à 

oferta de cursos técnicos de nível médio por meio da atualização do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. O paragrafo primeiro do art. 7, da 

Resolução CNE/CEB nº 1/2014, o Art. 54, da Resolução nº 1/2018-CEDF e a Terceira 

Edição do Catalogo Nacional de Cursos Técnicos, indicam que os cursos técnicos 

sejam organizados por eixos tecnológicos definidores de um projeto pedagógico que 

contemple as trajetórias dos itinerários formativos e estabeleça exigências 

profissionais que direcionem a ação educativa das instituições e dos sistemas de 

ensino na oferta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

O curso de nível médio de Técnico em Saúde Bucal, do eixo tecnológico 

Ambiente e Saúde, será ofertado segundo os critérios constantes nesta Resolução 

CNE/CEB nº 1/2014 e, no artigo 81 da Resolução nº1/2018- CEDF, de forma 
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articulada com o ensino médio ou subsequente e, organizado em regime de 

módulos semestrais, nos turnos matutino, vespertino e noturno. A carga horária total 

do curso é de 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) horas, sendo 1.200 (uma mil e 

duzentos) horas voltadas às aulas teórico-práticas e 250 (duzentos e cinquenta) 

horas destinadas ao Estágio Profissional Supervisionado. 

A organização curricular do curso está estruturada em três (03) módulos, com 

as seguintes saídas intermediárias: 

• Módulo Básico: tem carga horária de 400 (quatrocentos) horas, 

destinadas às aulas teórico-práticas. 

• Módulo I: tem carga horária de 400 (quatrocentas)horas referentes 

às aulas teórico-práticas e práticas laboratoriais. Ao estudante que for aprovado no 

Módulo Básico e Módulo I, haverá uma saída intermediária, que fará jus ao 

certificado de Qualificação Profissional de Auxiliar em Saúde Bucal/ASB. 

• Módulo II: tem carga horária de 400 (quatrocentas) horas referentes 

às aulas teórico-práticas. 

• Práticas Pedagógicas Supervisionadas (PPS): tem carga horária 

de 102 (cento e duas) horas, já inclusas nos Módulos Básico (34h), Módulo I (34h) e  

Módulo II (34h). 

• Estágio Profissional Supervisionado: tem carga horária de 250 

(duzentas e cinquenta) horas. Está organizado em Estágio Profissional 

Supervisionado I, com carga horária de 100 (cem) horas e Estágio Profissional 

Supervisionado II, com carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas. 

Ao estudante que for aprovado nos módulos básico, módulo I, módulo II e 

Estágio Profissional Supervisionado e tiver concluído o Ensino Médio ou equivalente 

será concedido o diploma de técnico de nível médio de Técnico em Saúde Bucal - 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde. 

O curso técnico de nível médio de Técnico em Saúde Bucal inclui o Estágio 

Profissional Supervisionado e Práticas Pedagógicas Supervisionadas, ambos 

realizados em instituições conveniadas ou instituições parceiras, com uma carga 
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horária de 250 (duzentos e cinquenta) horas para o Estágio Profissional 

Supervisionado e 102 (cento e duas) horas  para as Práticas Pedagógicas 

Supervisionadas, as quais  estão computados na carga horária do curso, sendo 

regulamentados pelo artigo 92 da Resolução nº 1/2018-CEDF que trata do estágio 

curricular quando obrigatório, em função da habilitação profissional, deve ser 

supervisionado e ter carga horária acrescida ao mínimo estabelecido para o respectivo 

curso. No curso em questão, os alunos serão supervisionados por professores 

devidamente habilitados, conforme legislação vigente, para atuar na área de Saúde 

Bucal. No que que se refere às Práticas Pedagógicas Supervionadas, o estudante tem a 

oportunidade de vivenciar situações práticas de planejamento, execução e avaliação de 

ações de Prevenção, Promoção e Educação em Saúde Geral e Bucal, favorecendo 

assim a experimentação de possibilidades para o futuro profissional Técnico em Saúde 

Bucal. A carga horária está agregada às 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) 

horas totais estabelecidas para o curso. 

 

6.1. MATRIZ CURRICULAR 

Tabela 1 – Distribuição dos módulos e componentes curriculares 
 

Unidade Escolar: Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Planaltina –CEP/ETP 
Curso: Técnico em Saúde Bucal Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

Modalidade: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
Regime: modular por componente curricular 

Turno: Matutino, Vespertino e Noturno. 

MÓDULO COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 
TEÓRICO-PRÁTICA 

PRÉ- 
REQUISITO 

Módulo 
Básico 

1. Anatomia e Fisiologia (AF) 54 - 
2. Biossegurança e Rotinas 54 - 
3. Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 28 - 
4. Química Aplicada à Saúde (QAS) 28 - 
5. Português Aplicado à Saúde (PAS) 28 - 

6. Segurança no Trabalho (ST) 28 - 
7. Atendimento ao Público (AP) 18 - 
8. Ética em Saúde (ES) 18 - 
9. Letramento Digital (LD) 18 - 
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10. Psicologia (Ps) 18 - 
11. Fundamentos da Nutrição (FN) 18 - 
12. Introdução a Pesquisa Científica (IPC) 10 - 
13. Saúde e cidadania Ambiental (SCA) 46 - 
14. Práticas Pedagógicas Supervisionadas de   
Prevenção em Saúde Geral e Bucal 

34 - 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO BÁSICO 400  

   

Módulo I  

15. Anatomia Dentária 32 - 
16. Práticas Laboratoriais (PS) 80 - 
17. Materiais e Instrumentais 44 - 
18. Prevenção em Saúde Bucal 36 - 
19. Anatomia Cabeça e Pescoço 46 - 
20. Microbiologia/parasitologia (MP) 54 - 
21. Atenção à Saúde Bucal 32 - 
22. Realização do Exame Radiológico I 32 19 
23. PC I 10 12 

 24. Práticas Pedagógicas Supervisionadas de 
Promoção em  Saúde Geral e Bucal 

34 - 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO I 400  

SAÍDA INTERMEDIÁRIA - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: 800 h   

   

Módulo I I  

25. Laboratório de Técnicas Restauradoras 44 15; 17 

26. Escultura Dental 18 15 

27. Práticas no Ambiente Odontológico 44 2; 17 

28. Recuperação da Saúde Bucal 54 - 

29. Especialidades Odontológicas 38 - 

30. Procedimentos Administrativos 42 - 

31. Saúde Bucal Coletiva 36 - 

32. Realização do Exame Radiológico II 54 15; 22 

33. Psicologia aplicada a Saúde Bucal 18 - 

34. PC II 18 23 

35. Prática s Pedagógicas  Supervisionadas  de 
Educação em Saúde Bucal 

34 - 

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO II 400  
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6.2. EMENTAS 

6.2.1. Módulo Básico 
 

➢ Componente Curricular 1: ANATOMIA E FISIOLOGIA (AF) 

Carga Horária: 54h 

 

Competências: 

a) Compreender a fisiologia dos Sistemas que compõem o corpo humano; 

b) Compreender as estruturas anatômicas dos sistemas que compõem o 

corpo humano e suas principais funções. 

 

Habilidades: 

a) Conceituar Anatomia e Fisiologia Humana; 

b) Descrever do Sistema Esquelético; 

c) Descrever do Sistema Muscular; 

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO I 

100 
16; 17; 18; 21; 
22 

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO II 

150 25; 26; 28; 30; 
31; 32 

CARGA HORÁRIA DOS MÓDULOS BÁSICO, I e II 1200 

CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 
SUPERVISIONADO I e II 250 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1450 

OBSERVAÇÃO: 
- Horário de funcionamento: das 7h45 às 11h45, no turno matutino; das 13h30 às 17h30, no turno 
vespertino; das 19h às 23h no turno noturno. 
- Duração da hora-aula: 55 minutos. 
- Intervalo: 20 minutos, não computados na carga horária diária. 
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d) Descrever do Sistema Nervoso; 

e) Descrever do Sistema Respiratório; 

f) Descrever do Sistema Cardiovascular; 

g) Descrever do Sistema Endócrino; 

h) Descrever do Sistema Reprodutor; 

i) Descrever do Sistema Digestivo; 

j) Descrever do Sistema Urinário; 

k) Descrever do Sistema Tegumentar. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Nomenclatura anatômica; 

b) Posição, eixos e planos anatômicos; 

c) Anatomia topográfica; 

d) Anatomia sistêmica; 

e) Esqueleto (definição, funções e tipos de ossos); 

f) Articulações (definição e classificação); 

g) Tecido muscular (definição, unidade estrutural,

 unidade funcional e  classificação); 

h) Sistema nervoso (definição, função e divisão); 

i) Neurônios (constituição e classificação); 

j) Sistema respiratório (definição e estrutura anatômica); 

k) Sangue (definição, composição e funções); 

l) Coração (localização, forma e estruturas); 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

m) Pequena circulação; 

n) Grande circulação; 

o) Sistema endócrino (definição, função e divisão); 

p) Sistema Reprodutor (definição, função e divisão); 

q) Métodos contraceptivos; 

r) Sistema Digestivo (definição, função e divisão); 

s) Nutrientes e metabolismo; 

t) Sistema Urinário (definição, função e divisão); 

u) Disfunções urinárias; 

v) Sistema Tegumentar (definição, estruturação, função e divisão). 

 

Bibliografias 

• D'ANGELO E FATINI. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. São 

Paulo: Atheneu, 2007. 

• NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 

2000. 

• TORTORA, G. J. GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia 

humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 

➢ Componente curricular 2: BIOSSEGURANÇA E ROTINAS 

Carga horária: 54h 

 
Competências: 

a) Avaliar, prevenir e controlar a contaminação com a utilização de técnicas 

adequadas para limpeza, desinfecção e esterilização de materiais odontológicos, 
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assim como armazenagem e distribuição, com objetivo de proteger o paciente/cliente 

contra os riscos biológicos; 

b) Conhecer normas e princípios técnicos de limpeza, descontaminação, 

desincrostação, preparo, seleção, empacotamento, esterilização, estocagem e 

distribuição de materiais; 

c) Identificar e conhecer os equipamentos e materiais usados no processo de 

desinfecção, descontaminação e esterilização; 

d) Saber os princípios e ação físico-química dos diversos agentes utilizados 

na limpeza, descontaminação, desinfecção, seleção, empacotamento e esterilização 

dos materiais; 

e) Relacionar os cuidados com a armazenagem e manuseio do material 

esterilizado; 

f) Saber a estrutura mínima necessária de funcionamento de uma central de 

material; 

g) Aplicar os métodos de limpeza terminal e concorrente; 

h) Caracterizar a técnica de lavagem das mãos e sua importância como 

medida preventiva na quebra da cadeia da infecção. 

 

Habilidades: 

a) Realizar limpeza, desinfecção dos materiais, fazer desinfecção concorrente 

dos equipamentos de uso odontológico; 

b) Preparar e utilizar soluções químicas indicadas para limpeza e 

descontaminação de materiais e ambiente das clínicas e consultórios odontológicos; 

c) Receber, limpar, descontaminar, desincrustar, preparar, empacotar, 

esterilizar e armazenar os materiais utilizados nos procedimentos odontológicos; 

d) Escolher o método mais apropriado para o processo de esterilização 

indicado para cada tipo de material e equipamento; 

e) Manusear os equipamentos utilizados no processo de descontaminação, 
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desinfecção e esterilização; 

f) Enumerar as áreas que compõem o Centro de Material; 

g) Preparar e utilizar soluções químicas; 

h) Executar a técnica da lavagem das mãos. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Princípios gerais da biossegurança; 

b) Microbiologia e parasitologia aplicada; 

c) Princípios de assepsia, antissepsia, desincrustação, desinfecção, 

descontaminação e esterilização; 

d) Limpeza e desinfecção de utensílios, equipamentos, materiais, móveis e 

ambiente das clínicas odontológicas; 

e) Métodos e técnicas de limpeza, desincrustação e desinfecção terminal e 

concorrente; 

f) Normas e procedimentos técnicos no processamento de material: 

descontaminação, desincrustação, limpeza, preparo, seleção, empacotamento, 

esterilização, manipulação e armazenagem; 

g) Métodos de esterilização; 

h) Funcionamento dos equipamentos utilizados nos processos de 

esterilização (físico, químico ou físico-químico); 

i) Ações dos produtos e preparo das soluções químicas; 

j) Técnica de lavagem das mãos. 

 

Bibliografias 

• DONATELLI, L.J.P. Manual de Biossegurança para Odontologia. 2. ed. 

Campo Mourão: Cristófoli, 2008. 
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• HINRICHSEN, L. S. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

e hospitalar. São Paulo: Medsi, 2004. 

• Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 156 

p. 

 

➢ Componente Curricular 3: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) 

Carga Horária: 28h 

 

Competências: 

a) Compreender a dinâmica de uma situação de emergência e saber como se 

portar em atendimento pré-hospitalar; 

b) Apreender técnicas básicas de atendimento pré-hospitalar. 

 

Habilidades: 

a) Conceituar Atendimento Pré-Hospitalar; 

b) Conceituar Urgência e Emergência; 

c) Identificar situações em que seja necessário solicitar serviços adicionais e 

especializados; 

d) Conceituar e classificar Trauma; 

e) Saber prevenir Traumas; 

f) Identificar os materiais que podem auxiliar no atendimento pré-hospitalar; 

g) Saber utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); 

h) Conhecer as medidas a serem tomadas em urgências coletivas: segurança 
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do local e da vítima; 

i) Conceituar ferimento e hemorragia; 

j) Saber como se portar em casos de ferimento e hemorragias; 

k) Identificar desmaios,lipotimia e crises convulsivas; 

l) Saber como se portar em casos de desmaios,lipotimia e crises convulsivas; 

m) Classificar a gravidade da OVACE; 

n) Saber qual técnica utilizar para reverter a OVACE; 

o) Reconhecer técnicas para socorrer vítimas de afogamento; 

p) Reconhecer técnicas para socorrer vítimas de choque elétrico; 

Identificar parada cardiorrespiratória; 

q) Aplicar o Protocolo de Referência em PCR. 

 

Bases tecnológicas: 
a) Conceito de Atendimento Pré-Hospitar (APH); 

b) Conceito de urgência e emergência; 

c) Serviços de Assistência Adicionais (Polícia Militar, Polícia Rodoviária 

Federal, entre outros) e Especializados (SAMU e Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal); 

d) Conceito, classificação e prevenção de traumas; 

e) Materiais utilizados no atendimento pré-hospitalar; 

f) Precauções Universais (EPI e EPC); 

g) Avaliação do local e Técnicas de Mobilização; 

h) Tipos de ferimentos e hemorragia; 

i) Conduta frente à vítima de ferimentos e hemorragia; 
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j) Desmaios,Lipotimia e Crises Convulsivas; 

k) Obstrução das Vias Aéreas por Corpos Estranhos (OVACE); 

l) Manobras de Heimlch em adultos e crianças; 

m) Afogamento; 

n) Choque elétrico; 

o) Suporte Básico de Vida em Parada Cardiorrespiratória. 

 

Bibliografias 

• CATERINO, J. M.; KAHAN, S. Emergências médicas em uma página. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

• MEEKER, Margaret Hunth; ROTHROCK, Jane C. Alexander: cuidados 

de enfermagem ao paciente cirúrgico. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 

• MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F. Análise da implantação do 

sistema de atendimento pré-hospitalar. 

• PADILHA, K. G. et al. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente 

crítico. Barueri (SP): Manole, 2010. 

• PIRES, M. T. B.; STARLING, S. V. Manual de urgências em pronto-

socorro. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

➢ Componente curricular 4: QUÍMICA APLICADA A SAÚDE 

Carga horária: 28h 

 

Competências: 

a) Compreender o conhecimento químico como aspecto importante na 

resolução de situações problema para melhoria da Saúde Humana; 
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b) Analisar dados quantitativos, estimativas e medidas, compreendendo as 

proporções presentes na relação Química e Ambiente. 

 

Habilidades: 

a) Conceituar elementos, substâncias e reações químicas; 

b) Identificar e relacionar unidades de medida usadas para diferentes 

grandezas; 

c) Reconhecer a tabela periódica como ferramenta na associação de 

informações e propriedades entre os elementos; 

d) Identificar as ligações químicas na formação das substâncias; 

e) Reconhecer os conceitos de Ácido, Base e Sais relacionando-os com 

produtos e fenômenos inorgânicos do Corpo Humano; 

f) Relacionar ligações químicas com a formação de substâncias e compostos. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Química e Saúde Humana; 

b) Substâncias, transporte e proporção no corpo humano (discussão coletiva); 

c) Construção coletiva da Tabela Periódica; 

d) Propriedades básicas dos elementos representativos. 

e) Materiais e Equilíbrio Químico; 

f) Conversão de medidas, regra de três simples, potenciação (notação 

científica); 

g) Leis Ponderais (Lavoisier, Proust); 

h) Soluções; 

i) Solução Tampão / pH; 
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j) Reações, Alimentos e Energia; 

k) Relação entre ligações químicas e energia; 

l) Química do Carbono (Carboidratos, Proteínas e Lipídeos). 

 
Bibliografias 

• FONSECA, Martha Reis Marques da. Química. 1. ed. – São Paulo : Ática, 

2013. 

• LELAND HOLLENBERG, J. Química no Laboratório. 5ed. Barueri: Manole, 

PETER, A.; JONES, L. Princípios de Química - Questionando a Vida Moderna e o 

Meio. 3ed. São Paulo: Artmed, 2006. 

• POSTMA, J.M; ROBERTS JR, J.L.; 2009. - UCKO, D.A. Química para as 

ciências da saúde: uma introdução à química geral, orgânica e biológica. São Paulo: 

Manole, 1992. 

• ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos de Química Nova 

na Escola. São Paulo, n. 5, nov (adaptado), 2003. 

 

➢ Componente curricular 5: PORTUGUÊS APLICADO A SAÚDE 

Carga horária: 28h 

 
Competências: 

a) Reforçar a compreensão de textos, observando os fatores de textualidade: 

clareza, informalidade, objetividade, coesão, coerência, concisão e adequação; 

b) Elaborar textos descritivos, narrativos e argumentativos, observando as 

normas gramaticais. 

 

Habilidades: 
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a) Identificar a linguagem culta e informal; 

b) Interpretar textos e apreender a mensagem principal dos mesmos; 

c) Identificarmos textos, de forma contextualizada, a gramática da língua; 

d) Perceber ideias implícitas no texto; 

e) Reconhecer os recursos verbais e não verbais utilizados como formas de 

comunicação; 

f) Redigir textos de forma clara, direta, objetiva, concisa e coerente, de 

acordo com as exigências contextuais e gramaticais; 

g) Utilizar a linguagem culta em situações diversificadas; 

h) Adequar conforme a gramática as diferentes e variadas modalidades 

redacionais: dissertativa, narrativa e descritiva. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Interpretação de textos retratados em imagens ou palavras; 

b) Interpretação de artigos científicos e textos na área de saúde; 

c) Produção de resumos e resenhas dos textos lidos; 

d) Produção de relatórios das atividades diárias em serviços de saúde; 

e) Revisão dos aspectos gramaticais dentro dos textos trabalhados 

(concordância nominal e verbal; ortografia e regras de acentuação gráfica); 

f) Organização e estruturação de texto em parágrafos. 

 

Bibliografias 

• BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática. Opressão, Liberdade. São 

Paulo: Ática,l985. 

• Koch, I.G.V. &Travaglia, L.C. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 
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1989; 

• Koch, Paulo: Contexto, 1990. 

• MARQUESI, S. C. A organização do texto descritivo em língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

• SILVA, Sergio Nogueira Duarte. O português do dia-a-dia. Rio de 

janeiro: Rocco, 2004. 

 

➢ Componente curricular 6: SEGURANÇA DO TRABALHO 

Carga horária: 28H 

 

Competências: 
a) Conhecer os princípios básicos de prevenção de acidente de trabalho, 

acidentes domésticos e de combate ao fogo; 

b) Compreender, a ocorrência de agentes químicos, físicos, ergonômicos, 

biológicos e biopsicossocial e mecânico no ambiente de trabalho e seus efeitos na 

saúde dos trabalhadores. 

 

Habilidades: 

a) Identificar situações de risco no ambiente laboral; 

b) Identificar as doenças ocupacionais e suas relações com determinadas 

atividades; 

c) Utilizar adequadamente os EPI’s; 

d) Reconhecer os EPC’s e os equipamentos de combate ao fogo; 

e) Identificar a sinalização de segurança e aplicá-las adequadamente nos 

locais de trabalho; 

f) Conheceras medidas de controle dos riscos ambientais; 
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g) Conhecer as causas das doenças relacionadas ao ambiente de trabalho: 

LER/ DORT. 

 

Bases tecnológicas: 
a) História, objetivo e conceito de Saúde e Segurança no Trabalho; 

b) Acidentes de trabalho: fatores geradores de acidentes no trabalho; 

c) Prevenção de acidentes de trabalho; 

d) Acidentes domésticos: causas mais comum e prevenção; 

e) Riscos Ambientais: Biológico, Físico, Químico, Ergonômico, Biopsicossocial 

e Mecânicos; 

f) Doenças ocupacionais: causas e medidas preventivas; 

g) Princípios de Ergonomia; 

h) Medidas de proteção individual e coletiva (NR- 06): tipo, uso e legislação 

pertinente; 

i) Sinalização de Segurança (NR 26); 

j) CIPA: organização e funcionamento (NR-05); 

k) Prevenção e combate ao fogo. 

 

Bibliografias 

• JÚNIOR, Adalberto MohaiSzabó. Manual de Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho. 7ªed. São Paulo: Rideel, 2014. 

• MILANELI, Eduardo; OLIVEIRA, João Bosco de Castro; BOLOGNESI, 

Paulo Roberto. Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. 2ªed. São 

Caetano/SP: Yendis, 2013. 

• NEVES, Marcos Antônio Borges das. As Doenças Ocupacionais e as 

Doenças Relacionadas ao Trabalho. São Paulo: LTr, 2011. 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

• NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança Saúde no Trabalho. 6ªed. São 

Paulo: Grupo Editorial Nacional, 2014. 

• REIS, Roberto Salvador. Segurança e Saúde do Trabalho- Normas 

Regulamentadoras. 8ªed. São Paulo: Yendis, 2011. 

 

➢ Componente curricular 7: ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Carga horária: 18h 

 

Competências: 

a) Compreender a dinâmica do comportamento humano nas relações 

intrapessoal, interpessoal e profissional; 

b) Desenvolver a identidade profissional; 

c) Promover atendimento humanizado e de qualidade; 

d) Intervir na realidade com pró-atividade, ética, postura profissional, trabalho 

em equipe e cooperação. 

 
Habilidades: 

a) Aplicar os princípios básicos da dinâmica do comportamento humano nas 

relações intrapessoal, interpessoal e profissional; 

b) Diferenciar atendimento de atendimento humanizado; 

c) Praticar comunicação específica e acessível visando melhorar o 

atendimento ao público; 

d) Interagir proativamente nas simulações de reuniões de trabalho e 

delegação de tarefas que são pertinentes as atividades de atendimento ao público; 

e) Reconhecer técnicas e posturas proativas que facilitem a otimização do 

trabalho e do atendimento a pessoas; 

f) Utilizar técnicas de atendimento com ênfase nas especificidades do cliente; 
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g) Organizar estruturas físicas e ou virtuais que facilitem e aperfeiçoem o 

atendimento; 

h) Atender ao público com qualidade e de maneira humanizada; 

i) Identificar   os   fundamentos  cognitivos  das emoções bem  

como suas aplicações no cotidiano; 

j) Identificar e conceituar as inteligências múltiplas; 

k) Conceituar e reconhecer a importância da inteligência emocional na 

constituição da identidade profissional. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Atendimento proativo; 

b) Cooperação e Competição; 

c) Trabalho em equipe; 

d) Contexto organizacional e Cultura organizacional; 

e) Tipos de Reuniões; 

f) Noções de Marketing no Atendimento ao Público; 

g) Pirâmide de Maslow; 

h) Inteligências Múltiplas; 

i) Quantitativo Intelectual e Quantitativo Emocional. 

 

Bibliografias 
• ANDRADE, Renato F. de Atendimento a clientes. Série Saiba Mais. São 

Paulo: Editora SEBRAE, 1º ed., 2004. 

• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: ed. 

compacta. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
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• DANTAS, Brandão, Atendimento ao público nas organizações. São Paulo: 

editora SEBRAE, 2004. 

• FREEMANTLE, David, O que você faz que agrada seus clientes? 

Agregando valor emocional positivo. Rio de Janeiro: Pearson / Prentice Hall, 1º ed. 

2006. 

• GERSON, R. F. A excelência no atendimento a clientes: mantendo seus 

clientes por toda a vida. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 

• IASNOGRODSKI, David. Atendimento 10: a fórmula do sucesso. Editora 

Imprensa Livre, 2002. 

• IASNOGRODSKI, David. Atendimento 10: a fórmula do sucesso. Editora 

Imprensa Livre, 2002. BOGMANN, Itzhak Méier, Marketing de relacionamento: 

estratégias de fidelização e suas implicações financeiras / Itzhak Méier Bogamann. 

São Paulo; Nobel, 2000. 

• KAPLAN, Steve. A estratégia do elefante: como conquistar e manter 

grandes clientes. 185 pag. São Paulo: CAMPUS, 1º ed., 2006. 

• KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9.ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 

• KOTLER, Philip. Administração de marketing. Edição do Milênio. São 

Paulo: Prentice Hall, 2000. 

• LEWIS, David, BRIDGES, Darren. A alma do novo consumidor. 214 pag. 

São Paulo: M books, 2004. 

• RESENDE, Willians. Como fidelizar seu cliente. Rio de Janeiro: Axcel 

editora, 1º ed., 2004. 

• PASSOS, Elizabete. Ética nas organizações. São Paulo. Atlas. 2012. 

• PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

• SAMARA, Beatriz S., MORSCH, Marco A.. Comportamento do 

consumidor: conceitos e casos. São Paulo: Editora Prentice-Hall, 2006. 
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• SCHMITT, Bernard H. Gestão da experiência do cliente. Porto Alegre: 

Bookman, 2004. 

• WHITELEY, Richard C. A empresa totalmente voltada para o cliente: do 

planejamento à ação. 24. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992. 

• WILLINGHAM, Ron. Cliente também é gente: cuide bem de seus clientes e 

veja sua empresa crescer. São Paulo: CAMPUS, 1º ed., 2006. 

• VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 20 ed. Rio de Janeiro. 2000. 

 

➢ Componente curricular 8: ÉTICA EM SAÚDE 

Carga horária: 18h 

 

Competências: 

a) Desenvolver a visão crítica sobre os direitos humanos e a conduta ética 

necessária para o trabalho e o exercício da cidadania; 

b) Compreender a ética teleológica e deontológica na perspectiva da saúde; 

c) Desenvolver argumentação reflexiva sobre os temas bioéticos; 

d) Tomar decisões de forma consciente e ética. 

 

Habilidades: 

a) Definir ética e moral; 

b) Reconhecer a importância da ética na vida social, emocional e profissional; 

c) Identificar a aplicabilidade da ética no âmbito profissional e da saúde; 

d) Definir Bioética e discutir os temas que constituem dilemas bioéticos; 

e) Discernir a aplicabilidade da ética teleológica e deontológica; 

f) Conceituar o conceito de bioética; 
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g) Identificar como a ética influencia na tomada de consciência e no processo 

evolutivo do indivíduo; 

h) Propor soluções para conflitos éticos. 

 

Bases tecnológicas: 
a) Moral e Ética; 

b) Ética Teleológica e Ética Deontológica; 

c) Virtudes e Vícios no contexto ético; 

d) Preconceitos, Ideologia, Alienação, Tabus e Estereotipias; 

e) Códigos de ética; 

f) Implicações jurídicas da ética; 

g) Direitos Humanos. 

 

Bibliografias 

• ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4ª edição. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

• AQUINO, C. P. Administração de recursos humanos: uma introdução. 

São Paulo: Atlas, 1996. 

• ARICÓ, Carlos Roberto. Reflexões sobre a loucura. São Paulo: Ícone, 

1986. 

• ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

• SENAC. DN. Ética e Trabalho / Maria H. B. Gonçalves; Nely Wyse. Rio de 

Janeiro. Ed Senac Nacional, 1997. 

• SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 16.ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1996, p. 14. 

• VILLELA, PITA, BREITENBAUCH. A ética nas relações de trabalho. 
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• FRONDIZI, R. "Valor, estructura y situación". Dianóia, Vol. 18, Nr. 18, pp. 

78- 112, 1972. 

• FOUCAULT, M. "As palavras e as coisas". Lisboa: Edições 70, 1998. 

• GONÇALO, E. "Os valores como fundamento ético do agir 

humano". Contexto, Vol. 3, Nr. 3, pp. 111-124, 2008. 

• GONTIJO, E. "Os termos ‘ética’ e ‘moral’. Mental, Barbacena, Vol. 4, Nr. 7, 

pp. 127-135, nov. 2006. 

• HESSEN, J. "Filosofia dos valores". Coimbra: Almedina, 2001. 

• Reflexões  sobre  fontes  de  poder  em Foucault e Heller: disponível 

em: <http://sites.ffclrp.usp.br/paideia/artigos/32/01.htm> Acessado em: 07/05/2010. 

• VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª edição, São Paulo: Brasiliense. 

• Revista Você S. A. Ética no trabalho. No 39 Editora Abril. 

 

➢ Componente curricular 9: LETRAMENTO DIGITAL 

Carga horária: 18h 

 

Competências: 

a) Conhecimento da importância da informática para a comunicação 

contemporânea; 

b) Compreensão da utilização contextualizada das Tecnologias da Informação; 

c) Comunicação nas situações do cotidiano do(a) Auxiliar de Laboratório de 

Saúde; 

 

Habilidades: 

a) Conhecer os conceitos básicos de informática; 
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b) Utilizar corretamente os conceitos básicos de informática; 

c) Utilizar adequadamente as Tecnologias de Informação e Comunicação e 

d) Utilizar softwares específicos da área de Registros e Informações em 

Saúde; 

 

Bases tecnológicas: 

a) Fundamentos dos sistemas operacionais (Windows e Linux) para 

microcomputadores, redes e Internet; 

b) Utilização de hardware e software desde as práticas básicas até as 

práticas relacionadas à profissão de Auxiliar de Laboratório de Saúde; 

c) Gerenciamento de pastas e arquivos, painel de controle e impressão, 

edição de texto, planilha eletrônica, apresentação eletrônica e Internet; 

d) Aplicação de ferramentas eletrônicas para busca de informação na 

Internet, navegação na web e envio e e-mails com arquivos em anexo. 

 

Bibliografias 
• ALMEIDA, M. E. B. Letramento digital e hipertexto: contribuições à 

educação. In: SCHLUNZEN JUNIOR, K. Inclusão digital: tecendo redes 

afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 171-192. 

• CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. Introdução à informática. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004. 

• MARÇULA, Macedo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos 

e aplicações. São Paulo: Érica. 2010. 

• VELLOSO, F.C. Informática: conceitos básicos. Elsevier. Rio de Janeiro: 

2011. 

• COX, Joyce. PREPPERNAU, Joan. Microsoft Office Word 2007 - Passo a 

Passo. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

• FRYE, Curtis. Microsoft Office Excel 2007 – Passo a Passo. Porto 
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Alegre: Bookman, 2007. 

• OLIVEIRA, Fátima B. de. Tecnologia da Informação e da Comunicação. 

Volume 2, São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

• SILVA FILHO, Cândido F. da & SILVA, Lucas F. Tecnologia da Informação 
e Gestão do Conhecimento. Campinas (SP): Alínea, 2005. 

• SILVA, Mário G. Informática– Terminologia Básica. São Paulo: Érica, 

2006. 

• WARSCHAUER, M. Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em 

debate. São Paulo: Senac, 2006. 

 

➢ Componente curricular 10: PSICOLOGIA 

Carga horária: 18h 

 

Competências: 

a) Compreender a importância da Psicologia para a saúde integral e 

qualidade de vida; 

b) Compreender que comportamentos adquiridos podem ser influenciados 

pelo meio; 

c) Compreender os mecanismos psíquicos nas diversas etapas do 

desenvolvimento humano; 

d) Compreender os processos de adoecimento, significação e ressignificação 

na perspectiva biopsicossocial; 

 

Habilidades: 

a) Conceituar Psicologia; 

b) Identificar os objetivos da Psicologia; 

c) Reconhecer o processo do desenvolvimento do psiquismo; 
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d) Definir a importância da Psicologia para a saúde integral, reconhecendo 

noções básicas dessa ciência como fator de qualidade de vida; 

e) Reconhecer técnicas utilizadas em terapias breves adequadas a 

necessidade e ao contexto do paciente; 

f) Reconhecer as práticas populares de saúde como integrantes da saúde 

integral; 

g) Reconhecer o modelo biopsicossocial e biomédico nas intervenções 

terapêuticas; 

h) Identificar a relação da psicossomática nos processos de adoecimento, 

saúde e bem-estar; 

i) Distinguir emoção de sentimento; 

j) Relacionar desvios de conduta com transtornos e desajustes emocionais; 

k) Caracterizar temperamento, personalidade caráter; 

l) Descrever o autoconhecimento no processo de reconhecimento dos 

mecanismos de defesa do ego; 

m) Aplicar os conhecimentos de inteligência cognitiva, inteligência emocional 

e inteligência espiritual na capacidade de compreensão e superação de eventos 

traumáticos; 

 

Bases tecnológicas: 

a) Relacionamento da Psicologia com outras ciências; 

b) Desenvolvimento humano; 

c) Motivação; 

d) Emoção; 

e) Sentimentos, Traumas e Doenças psicossomáticas; 

f) Autocontrole e maturidade emocional; 
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g) Aprendizagem; 

h) Personalidade e mecanismos de defesa do ego; 

i) Significação e Ressignificação no processo de adoecimento. 

 

Bibliografias 

• ANGERAMI-CAMON, V.A. (org). (2002). Psicologia da Saúde: Um novo 

significado para a prática clínica. São Paulo: Pioneira. 

• ANGERAMI-CAMON, V.A. (org); Trucharte, F. A. R., Knijnik, R. B., 

&Sebastiani, R. W. (2006). Psicologia hospitalar: Teoria e prática. São Paulo: 

Pioneira. 

• CAMARGO,C. CARDOSO C.(2005). A psicologia e a Estratégia Saúde da 

Família: compondo saberes e fazeres. Psicol. Soc., May/Aug. vol.17, n.2, p.26-32. 

• CARVALHO, B., LIMA, J. BADUY, R. (2006). Movimentos, encontros e 

desencontros da produção da residência multiprofissional em Saúde da Família. 

• CAMPOS, F. C. B. Psicologia e saúde. Repensando práticas. São Paulo: 

Hucitec, 1992. 

• In: Residência Multiprofissional em Saúde. Série B: Textos Básicos de 

Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 

• DECAT, M. (2006). A História da Psicologia Hospitalar. In: Revista 

Psicologia: Ciência e Profissão. 3, (4): 20-23. 

• DAVIS, Claudia e Oliveira Z. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 

1993. 

• FIGUEIREDO, L. C. M. Revisitando as psicologias. São Paulo: 

Vozes/Educ, 1995. 

• MORE, C. O. O; LEIVA, A.C.;TAGLIARI, L. V. (2001). A representação 

social e de sua prática no espaço público-comunitário do psicólogo e a sua prática 

no espaço público comunitário. Florianópolis: UFSC. 

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2004).  HumanizaSUS:  A  Clínica  ampliada  – 
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In: Série B - Textos Básicos de Saúde. 

• MINISTÉRIO DA SAÚDE. (2004). Política Nacional de Humanização, 

HumanizaSUS. 

• MORE, C.; MACEDO, R. (2006). A Psicologia na Comunidade: Uma 

Proposta de Intervenção. Florianópolis: Casa do Psicólogo. 

• ROGERS, C. R. Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes Editora, 

1978. PERLS, F. Gestalt-terapia explicada. São Paulo: Summus Editorial, 1977. 

• SPINK, M. J. (1992). Psicologia da saúde: A estruturação de um novo 

campo de saber. In: Campos, F. Psicologia e saúde: repensando práticas (pp. 11-

23). São Paulo: Editora Hucitec. 

• ZIMMERMANN, D.; OSÓRIO, L. C. Como trabalhamos com grupos. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

 

 

➢ Componente curricular 11: FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO 

Carga horária: 18h 

 

Competências: 

a) Compreensão da Ciência da Nutrição e sua importância para adequar 

as condições fisiológicas ao suprimento das necessidades nutricionais básicas do 

ser humano, de forma a promover bem-estar físico e práticas alimentares saudáveis. 

 

Habilidades: 

a) Explanar sobre nutrientes e sua importância para se alcançar hábitos 

alimentares saudáveis; 

b) Distinguir e apontar a alimentação e suas diversas possibilidades de 
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administração, bem como as especificidades de cada via alimentar em benefício da 

condição clínica do indivíduo; 

c) Orientar sobre práticas dietéticas adequadas que antecipem a realização 

de exames médicos e procedimentos cirúrgicos. 

Bases tecnológicas: 

a) Apresentação dos conceitos e definições importantes na área de Nutrição 

e Saúde; 

b) Definição alimentação saudável; 

c) Apresentação dos macros e micronutrientes; 

d) Conhecimento das vias alimentares: oral, enteral e parenteral; 

e) Apresentação de dietas para preparo de exames, pré e pós-cirúrgicos; 

f) Definição da importância da nutrição para a saúde oral e dental. 

 

 

Bibliografias 

• CARDOSO, M.A. Nutrição e Metabolismo - nutrição humana. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

• MAHAN, K.L.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, Nutrição e 

Dietoterapia. 11ed. São Paulo: Roca, 2005. 

• SHILS, M.E.; SHIKE, M.; ROSS, A.C.; CABALLERO, B.; COUSINS, R.J. 

Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. 10ed. São Paulo: Manole, 2009. 

 

➢ Componente curricular 12: INTRODUÇÃO APESQUISA CIENTIFICA 

Carga horária: 10h 

 

Competências: 
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a) Conhecimento da Natureza da Ciência e do Espírito Científico; 

b) Conhecimento dos princípios éticos da pesquisa científica; 

c) Compreensão das fases de elaboração da pesquisa científica. 

 

Habilidades: 

a) Identificar os princípios da Ciência Moderna e a metodologia científica; 

b) Diferenciar Ciência e senso Comum; 

c) Distinguir os tipos de pesquisa; 

d) Distinguir literatura científica e literatura informal; 

e) Redigir um memorial; 

f) Conhecer sites de busca científica. 

 

Bases tecnológicas 

a) Desenvolvimento histórico do pensamento científico; 

b) Diferenças entre Ciência e Censo Comum; 

c) Tipos de pesquisa. Leitura de artigos científicos; 

d) Fases de elaboração da pesquisa; 

e) Reconhecimento e leitura de artigos científicos. Construção de portfólio da 

pesquisa; 

f) Leitura de artigos científicos. 

 

Bibliografias 

• LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

• MICHALISZYN, Mario Sergio; TOMASINI, Ricardo. Pesquisa: orientações 

e normas para elaboração de projetos, monografias, e artigos científicos. 4ª Ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2008. 

• SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23ª Ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

• FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

• KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da 
ciência e prática da pesquisa. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

• LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

Ø Componente curricular 13: SAÚDE E CIDADANIA AMBIENTAL (SCA) 

Carga horária: 46h 
 

Competências: 

a) Compreender Saúde como resultado de ações individuais e coletivas, que 

podem estar relacionadas aos cuidados de gestão com o meio; 

b) Conhecer as premissas e legislação básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS) bem como a Política de Humanização (HumanizaSUS). 

 

Habilidades: 

a) Conceituar Saúde; 

b) Aplicar conhecimentos de higiene e saneamento para controle e prevenção 

de doenças; 

c) Promover a saúde da comunidade através da informação. 
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Bases Tecnológicas: 

a) Conceito de Saúde (OMS); 

b) Gestão e uso racional da água; 

c) Gestão e acondicionamento adequado dos resíduos sólidos; 

d) Agrotóxicos, inseticidas e Saúde; 

e) Noções de Saneamento Básico; 

f) Determinantes sociais de saúde; 

g) Introdução ao SUS; 

h) Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a 

construção do SUS- princípios, diretrizes e arcabouço legal; 

i) Controle Social no SUS; 

j) Resolução N 453/2012 (Conselho Nacional de Saúde); 

k) Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 

Saúde; 

l) Constituição Federal (art. 194 a 200); 

m) Lei Orgânica da Saúde; 

n) Lei N 8080/1990; 

o) Lei N8142/1990; 

p) Decreto Presidencial N 7508/2011. 

 
Bibliografias 

• ANDRADE, L. O. M.; BARRETO, I. C. H.; FONSECA, C. D. A estratégia 
saúde da família. In.: DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I. 

• GIUGLIANI, E. R. J. e cols. Medicina ambulatorial: condutas de atenção 
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primária baseadas em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2005, cap. 5, p. 88-98. 

• MENDES, E. V. A atenção primária à saúde no SUS. Fortaleza: Escola 

de Saúde Pública do Ceará, 2002. 

 

Ø Componente curricular 14:  PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  SUPERVISIONADAS 

DE PREVENÇÃO EM SAÚDE GERAL E BUCAL 

Carga horária: 34h 
 

Considera-se Prática Pedagógica Supervisionada de Prevenção em Saúde a 

participação em projetos sociais, atividades culturais, programas de voluntariado, 

oficinas, treinamento em serviço, cursos específicos relativos aos componentes 

curriculares presentes no Módulo Básico e que possibilitem a prvenção a saúde 

geral e bucal da coletividade. 

Devido à especificidade desse componente curricular, não será delimitada 

ementa, pois se trata de componente curricular com possibilidades acadêmicas 

variáveis a ser definida por cada atividade, considerando as demandas do grupo. 

 

6.2.2. Módulo I 
 

➢ Componente curricular 15: ANATOMIA DENTÁRIA 

Carga horária: 32h 

 

Competências: 

Conhecer as características anatômicas e fisiológicas da boca e relacioná-las 

com as atividades de mastigação, deglutição e fonação; 

a) Conhecer as características anatômicas e fisiológicas da dentição humana; 

b) Identificar as dentições, arcos dentários, maxila e mandíbula; 
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c) Conhecer a cronologia da erupção dentária dos dentes permanentes e 

decíduos; 

d) Identificar dimensão, função e classificação dos dentes; 

e) Conhecer os conceitos de oclusão dentária e identificar problemas 

odontológicos em função da má oclusão; 

f) Relacionar a importância da manutenção das estruturas bucais com suas 

funções básicas; 

g) Realizar e interpretar notação dentária dos dentes permanentes e decíduos. 

 

Habilidades: 

a) Estudar e compreender de forma teórica as estruturas dentais através das 

literaturas específicas de anatomia dental; 

b) Identificar e explorar as estruturas dentais através da observação e análise 

de dentes secos e através de escultura; 

c) Relacionar a morfologia com a fisiologia dos sistemas abordados indicando 

essa associação como um instrumento de avaliação essencial e necessário na 

profissão; 

d) Promover no aluno a confiança na prática clínica através do conhecimento 

de anatomia dental. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Descrever, com terminologia dental, anatômica e individualmente os 

órgãos dentais decíduos e permanentes; 

b) Identificar com visão científica, reflexiva, integrada e ética a importância 

dos órgãos dentais no ensino odontológico. 

 

Bibliografias 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

• MADEIRA, Miguel Carlos. Anatomia da face: bases anatomofuncionais para 

a prática odontológica. 5. ed. rev. Ampl. São Paulo: SARVIER, 2004. 

• MADEIRA, Miguel Carlos. Anatomia do dente. 4. ed. rev. e Ampl. São 

Paulo: SARVIER, 2005. 

• OOE, Thadahiro. Dentição humana: desenvolvimento de arco dental. São 

Paulo: Santos Livraria Editora, 1986. 

 

➢ Componente curricular 16: PRÁTICAS LABORATORIAIS 

Carga horária: 80h 

 

Competências: 

a) Caracterizar a técnica de lavagem das mãos e sua importância como 

medida preventiva na quebra da cadeia da infecção; 

b) Interpretar as normas de higiene e biossegurança na realização do 

trabalho para proteger a sua saúde e a do cliente/paciente; 

c) Aplicar os métodos de limpeza e/ou desinfecção terminal e concorrente; 

d) Identificar as necessidades de conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos; 

e) Interpretar normas técnicas de descontaminação, limpeza, preparo, 

desinfecção, esterilização e estocagem de materiais; 

f) Definir conceitos e princípios de assepsia, antissepsia, desinfecção, 

descontaminação e esterilização, identificando suas características; 

g) Identificar e saber manipular e instrumentar corretamente materiais, 

instrumentos e equipamentos de uso rotineiro na Clínica Odontológica, tais como: 

Hidróxido de Cálcio para forramentos e capeamentos pulpares indireto e direto e os 

Ionômeros de vidro F, R e C; 

h) Inserir e condensar materiais provisórios e definitivos para o controle da 

atividade da doença cárie em cavidades preparadas pelo professor regente em 
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modelos de gesso confeccionados pelos alunos; 

i) Realização de moldagem, confecção de modelo e utilização da mesa 

vibratória; 

j) Calçar luvas estéreis, sequência de paramentação, principais instrumentais 

cirúrgicos e montagem da mesa cirúrgica; 

k) Remoção de sutura. 

 

Habilidades: 

a) Executar a técnica da lavagem das mãos; 

b) Prevenir e controlar a contaminação através da utilização de técnicas 

adequadas de transporte, armazenamento, descarte de fluídos e resíduos, assim 

como de limpeza e/ou desinfecção de ambientes e equipamentos, no intuito de 

proteger o paciente/cliente contra os riscos biológicos; 

c) Realizar limpeza e/ou desinfecção terminal e concorrente dos ambientes 

de trabalho; 

d) Proceder à conservação e manutenção dos materiais, instrumentais e 

equipamentos de uso odontológico; 

e) Utilizar o método de esterilização em autoclave; 

f) Inserir e condensar materiais provisórios e definitivos para o controle da 

atividade da doença cárie em cavidades preparadas pelo professor regente em 

modelos de gesso confeccionados pelos alunos; 

g) Manipular e instrumentar corretamente materiais, instrumentos e 

equipamentos de uso rotineiro na Clínica Odontológica, tais como: Hidróxido de 

Cálcio para forramentos e capeamentos pulpares indiretos e diretos e os Ionômeros 

de vidro F, R e C; 

h) Calçar luvas estéreis corretamente e montar a mesa cirúrgica na ordem 

correta; 

i) Executar moldagem com alginato e vazamento do gesso em modelo de 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

estudo; 

j) Remover sutura seguindo a técnica. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Lavagem simples e cirúrgica das mãos; 

b) Prevenção e controle da contaminação; 

c) Assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização; 

d) Limpeza e desinfecção do ambiente odontológico; 

e) Conservação e manutenção dos materiais, instrumentais e equipamentos 

odontológicos; 

f) Autoclave; 

g) Manipulação e inserção de materiais provisórios e definitivos; 

h) Luvas estéreis e montagem da mesa cirúrgica; 

i) Moldagem com alginato emmodelo de estudo e vazamentodo gesso; 

j) Remoção de sutura. 

 

Bibliografias 

• LOBAS, C. F. S. et al. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2008. 

• HINRICHSEN, L. S. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

e hospitalar. São Paulo: Medsi, 2004. 

• WHAITES, E. Princípios de Radiologia Odontológica. São Paulo: Artmed, 

2003. 

• Borges, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 
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➢ Componente curricular 17: MATERIAIS E INSTRUMENTAIS 

Carga horária: 44h 

 

Competências: 

a) Identificar e caracterizar equipamentos e instrumentais do consultório 

odontológico; 

b) Ler e interpretar os manuais de instalação e operação; 

c) Avaliar recursos capacidade/operatória dos equipamentos e instrumental 

odontológico; 

d) Substâncias evidenciadoras de placa bacteriana; 

e) Pastas profiláticas e flúor; 

f) Vernizes cavitários; 

g) Materiais forradores e base; 

h) Amálgama; 

i) Resinas compostas; 

j) Materiais para cimentação: dual, com eugenol e sem eugenol; 

k) Cimentos cirúrgicos; 

l) Materiais para moldagem, alginatos e siliconas; 

m) Instrumentos e instrumentação em endodontia, periodontia, dentística 

prótese, ortodontia e cirurgia oral. 

 

 

Habilidades: 

a) Aplicar técnicas de limpeza, conservação e manutenção preventivas dos 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

equipamentos e instrumentais; 

b) Utilizar equipamentos e instrumentais de acordo com a finalidade prevista 

e segundo princípios de segurança. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Características e indicações de uso dos equipamentos; 

b) Técnicas de utilização, conservação e manutenção preventiva dos 

equipamentos e instrumentos; 

c) Princípios de conservação e limpeza de equipamentos e instrumentais. 

d) Relacionar equipamentos, instrumental e material ao trabalho a ser 

realizado. 

 

Bibliografias 

• LOBAS, C. F. S. et al. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2008. 

• HINRICHSEN, L. S. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

e hospitalar. São Paulo: Medsi, 2004. 

• BORGES, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

• BIRD, ROBINSON. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB - 10ª 

edição. Elsevier, 2013. 

 

➢ Componente curricular 18: PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

Carga horária: 36h 

 

Competências: 
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a) Analisar as estruturas anatômicas e a função da boca e dos dentes; 

b) Registrar ocorrências e serviços prestados ao paciente; 

c) Prestar informações ao paciente, ao sistema de saúde e a outros 

profissionais sobre os serviços que tenham sido prestados; 

d) Orientar os pacientes sobre a etiologia da cárie dentária, para que 

assumam, com autonomia, a própria saúde; 

e) Reconhecer, morfofisiologicamente, o sistema estomatognático em 

condições de normalidade; 

f) Associar conhecimentos das características normais na execução de 

procedimentos odontológicos evitando riscos de iatrogenias; 

g) Utilizar métodos de prevenção da cárie dentária por meio de técnicas de 

higienização bucal, evidenciação da placa bacteriana, limpeza e polimento coronário; 

h) Analisar o efeito da higienização bucal na preservação do tratamento 

restaurador; 

i) Correlacionar a importância dos hábitos alimentares na prevenção da cárie 

dentária. 

j) Analisar os efeitos da escovação na prevenção das cáries; 

k) Conhecer, preencher e interpretar tabelas, protocolos e prontuários 

utilizados nas diferentes especialidades odontológicas. 

 

Habilidades: 

a) Elaborar e preencher odontogramas; 

b) Identificar dentes e suas faces em um odontograma; 

c) Preencher fichas clínicas; 

d) Reconhecer os tecidos dentários e seu comportamento clínico frente à 

agressão da placa; 

e) Listar agentes físicos de higienização bucal, relatando suas vantagens e 
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limitações; 

f) Descrever agentes químicos de controle de placa, listando suas vantagens 

e limitações; 

g) Aplicar técnicas de motivação para higiene bucal; 

h) Orientar sobre as diferentes técnicas de escovação; 

i) Comunicar-se de maneira clara, utilizando linguagem acessível, ao nível 

da clientela. 

j) Utilizar recursos audiovisuais na educação para a saúde bucal; 

k) Desenvolver técnicas de desorganização da placa, bem como ensiná-las 

aos pacientes. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Notação dentária; 

b) Odontograma; 

c) Fichas clínicas; 

d) Tecidos dentários; 

e) Métodos de controle da placa bacteriana: técnicas de higiene bucal, 

evidenciação da placa, limpeza e profilaxia dos dentes, controle da dieta; 

f) Agentes físicos e químicos da higiene bucal; 

g) Técnicas de escovação; 

h) Higiene em odontopediatria; 

i) Higiene para pacientes ortodônticos, usuários de próteses parciais e/ou 

totais; 

 

Bibliografias 
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• LOBAS, C. F. S. TSB e ASB - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. São Paulo: Ed. Santos. 440p. 2006. 

• Fluoretos e Saúde Bucal BUZALAF, M. F. R. 1 ed. São Paulo Santos 2008 

Saúde Bucal das Famílias - Trabalhando com Evidências MOYSÉS, S. T.;KRIGER, 

L.; MOYSÉS, S.. J. São Paulo. Artes Médicas 2008 

• Promoção e Proteção da Saúde Bucal na Família DIAS, C. R. São Paulo 

Santos 2007. 

• Promoção de Saúde Bucal – Paradigma, Ciência, Humanização KRIGER, L. 

3 ed. São Paulo Artes Médicas 2003. 

• Saúde Bucal Coletiva PINTO, V. 6 ed. São PauloSantos 2008 Cárie Dentária 

- A Doença e seu Tratamento Clínico FEJERSHOV, O.; KIDD, E. São Paulo Santos 

2005 

 

➢ Componente curricular 19: ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO 

Carga horária: 46h 

 
Competências: 

a) Reconhecer as principais estruturas anatômicas relacionadas à cabeça e 

ao pescoço; 

b) Dominar as informações básicas sobre a fisiologia da cabeça e do pescoço. 

 

Habilidades: 

a) Identificar a nomenclatura básica em anatomia da cabeça e pescoço 

(osteologia, miologia, inervação e vascularização); 

b) Identificar a cavidade nasal e seios da face; 

c) Conhecer a anatomia da ATM (articulação temporomandibular); 

d) Identificar a anatomia da boca, orofaringe, nasofaringe e suas implicações 
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clínicas; 

e) Relacionar os músculos da mastigação, extrínsecos e intrínsecos da 

língua, depressores da mandíbula e ciclo mastigatório; 

f) Relacionar os músculos da mímica; 

g) Identificar a inervação, enfatizando os V e VII pares de nervos cranianos e 

seus respectivos ramos utilizados na anestesiologia odontológica. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Nomenclatura básica em anatomia da cabeça e do pescoço (osteologia, 

miologia, inervação e vascularização); 

b) Cavidades nasais e seios paranasais; 

c) Anatomia da articulação temporomandibular; 

d) Anatomia da boca, orofaringe, nasofaringe e suas implicações clínicas; 

e) Músculos da mastigação; músculos extrínsecos e intrínsecos da língua; 

músculos depressores da mandíbula; ciclo mastigatório; 

f) Músculos da mímica; 

g) Inervação; nervos cranianos (especialmente os pares V e VII e os 

utilizados na anestesia odontológica). 

 
Bibliografias 

• LOBAS, C. F. S. et al. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2008. 

• BORGES, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

• BIRD, ROBINSON. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB - 10ª 

edição. Elsevier, 2013. 
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• FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia Odontológica. 5ªed. 

São Paulo: Artes Médicas, 2000. 

 

➢ Componente curricular 20: MICROBIOLOGIA/ PARASITOLOGIA 

Carga horária: 54h 

 

Competências: 

a) Realização de estudos e pesquisas sobre microorganismos que prejudicam 

a saúde, observando os agentes etiológicos e as doenças que causam; 

b) Diferenciar as principais patologias dentre os ramos da microbiologia e 

parasitologia; 

c) Promover meios para evitar as infecções. 

 

Habilidades: 

a) Conceituar e classificar a microbiologia e parasitologia e os seus 

respectivos ramos; 

b) Conceituar microrganismo; 

c) Conceituar imunidade ativa e passiva; 

d) Conceituar e diferenciar soros e vacinas; 

e) Identificar morfologia e fisiologia do vírus; 

f) Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por vírus; 

g) Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por vírus; 

h) Identificar morfologia, citologia e fisiologia das bactérias; 

i) Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por bactérias; 

j) Relacionar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 
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bactérias; 

k) Identificar as bactérias via método gran; 

l) Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos ricketsias e micoplasmas; 

m) Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por ricketsias e 

microplasmas; 

n) Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 

ricketsias e microplasmas; 

o) Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos protozoários; 

p) Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por protozoários; 

q) Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 

protozoários; 

r) Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos helmintos; 

s) Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por helmintos; 

t) Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 

helmintos; 

u) Identificar morfologia, citologia e fisiologia dos fungos; 

v) Identificar e reconhecer as principais patologias causadas por fungos; 

w) Associar hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por 

fungos; 

x) Identificar a evolução das doenças. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Classificação dos seres vivos nos reinos; 

b) Nomenclatura binomial; 

c) Classificação de parasitologia e microbiologia; 
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d) Conceituação de microrganismos; 

e) Conceituação de imunidade ativa e passiva; 

f) Conceituação e diferenciação de soros e vacinas; 

g) Morfologia e fisiologia dos vírus; 

h) Principais patologias causadas por vírus; 

i) Hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por vírus; 

j) Morfologia, fisiologia e citologia das bactérias; 

k) Principais patologias causadas por bactérias; 

l) Bactérias via método gran; 

m) Morfologia, citologia e fisiologia dos ricketsias e micoplasmas; 

n) Hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por ricketsias e 

microplasmas; 

o) Morfologia, citologia e fisiologia dos protozoários; 

p) Principais patologias causadas por protozoários. 

q) Hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por protozoários; 

r) Citologia, morfologia e fisiologia dos helmintos; 

s) Principais patologias causadas por helmintos; 

t) Hábitos de higiene relacionados às infecções causadas por helmintos; 

u) Morfologia, citologia e fisiologia dos fungos; 

v) Principais patologias causadas por fungos; 

w) Evolução das doenças; 

x) Métodos caseiros como formas de tratamentos para algumas parasitoses. 
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Bibliografias: 

• MADIGAN, M.T.; MARTINKO, J.M.; DUNLAP, P.V.; CLARK, 

D.P. Microbiologia de Brock. 12. ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p. 

• PELCZAR JR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia: conceitos e 

aplicações. Tradução de Sueli Yamada, Tania Ueda Nakamura, Benedito Prado Dias 

Filho. Revisão técnica de Celso Vataru Nakamura. São Paulo: Makron Books, 1996. 

524 p. 1 v. 

• TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, CL. Microbiologia. 10. ed., Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

 

➢ Componente curricular 21: ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 

Carga horária: 32h 

 

Competências:  

a) Identificar as ações de atenção à saúde bucal em programas específicos e 

em ações integradas com outras áreas de atenção à saúde, na comunidade, com 

instituições ou outros setores envolvidos; 

b) Identificar e caracterizar principais problemas de saúde bucal de uma 

determinada população, através de recursos epidemiológicos e outros instrumentos 

de diagnósticos, detectando grupos e áreas de risco e contextualizando o processo 

saúde-doença bucal. 

 

Habilidades: 

a) Integrar equipes de execução de programas de saúde bucal; 

b) Realizar ações de vigilância epidemiológica; 

c) Participar dos planejamentos dos programas de prevenção e recuperação 
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da saúde bucal. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Noções de planejamento e diagnóstico em saúde coletiva; 

b) Princípios de epidemiologia e vigilância epidemiológica em saúde bucal: 

índices epidemiológicos; 

c) Princípios de acompanhamento e avaliação, no desenvolvimento de ações 

de atenção em saúde bucal; 

d) Metodologias de identificação de demanda nos cuidados em saúde bucal e 

seleção de prioridades. 

 

Bibliografias: 

• Caderno de atenção básica nº17 – Saúde Bucal. Brasília, Ministério da 

Saúde. 2006. 

• TORRES, MRC; Torres, M. Saúde Bucal: atuação do técnico e do auxiliar, 

promoção, prevenção e controle, humanização do atendimento. Rio de Janeiro. Ed 

Senac Nacional, 2014. 

• Fluoretos e Saúde Bucal BUZALAF, M. F. R. 1 ed. São Paulo Santos 2008 

Saúde Bucal das Famílias - Trabalhando com Evidências MOYSÉS, S. T.; KRIGER, 

L.; MOYSÉS, S. .J. São Paulo. Artes Médicas 2008 

• Promoção e Proteção da Saúde Bucal na Família DIAS, C. R. São Paulo 

Santos 2007. 

• Promoção de Saúde Bucal – Paradigma, Ciência, Humanização KRIGER, L. 

3 ed. São Paulo Artes Médicas 2003. 

 

➢ Componente curricular 22: REALIZAÇÃO DO EXAME RADIOLÓGICO I 

Carga horária: 32h 
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Competências: 

a) Identificar princípios e fundamentos da radiologia odontológica; 

b) Identificar os equipamentos e materiais de uso em radiologia odontológica; 

c) Realizar as técnicas de revelação, montagem e arquivamento de películas 

radiográficas; 

d) Princípios da biossegurança em radiologia; 

e) Interpretar tabelas e protocolos utilizados em radiologia odontológica, 

objetivando registro de procedimentos. 

 

Habilidades: 

a) Aplicar conhecimentos de anatomia bucal e dental no processo radiológico; 

b) Aplicar os princípios e fundamentos de radiologia odontológica, 

monitorando os riscos para si, para o cliente e para o ecossistema; 

c) Utilizar equipamentos de proteção individual em radiologia; 

d) Utilizar os materiais específicos para revelação de radiografia odontológica; 

e) Registrar dados relativos aos procedimentos radiológicos; 

f) Montar e arquivar as películas radiográficas. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Fundamentos e princípios de Radiologia; 

b) Princípios de Segurança do Trabalho em Radiologia; 

c) Conhecimento sobre equipamentos e materiais de uso; 

d) Técnicas de revelação, montagem e arquivamento de radiografias 
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odontológicas. 

 

Bibliografias: 

• WHAITES, E. Princípios de Radiologia Odontológica. São Paulo: Artmed, 

2003. 

• FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia Odontológica. 5ªed. 

São Paulo: Artes Médicas, 2000. 

• PASLES, F. A.; VISSER, H. Radiologia Odontológica: texto e atlas. 1ªed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

• LOBAS, C. F. S. et al. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2008. 

• PANELLA, J. Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e 

Imaginologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2006. 

• ÁLVARES, L.C.; TAVANO, O. Curso de Radiologia Odontológica. 5ªed. São 

Paulo: Santos, 2009. 

 

➢ Componente curricular 23: PESQUISA CIENTÍFICA I 

Carga horária: 10h 

 

Competências: 

a) Utilizar métodos eficientes e racionais de estudo e autoaprendizagem; 

b) Estabelecer cronogramas e cumprir prazos, planos de trabalho e objetivos; 

c) Elaborar e programar projetos de pesquisa envolvendo suas diversas 

etapas; 

d) Diferenciar métodos, técnicas e modalidades de pesquisa; 

e) Elaborar e aplicar instrumentos para dimensionamento e seleção de 
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amostras e coleta de dados, assim como entrevistas, questionários e formulários; 

f) Organizar e tratar dados, analisar e interpretar informações, comparando 

os resultados obtidos com outras pesquisas e estudos; 

g) Elaborar e apresentar relatórios de pesquisa e trabalhos monográficos de 

forma normalizada. 

 

Habilidades: 

a) Auto gerenciar-se em atividades de estudo, investigação, averiguação, 

pesquisa e profissionais, priorizando atividades de acordo com as necessidades e 

implementando-as; 

b) Mensurar as necessidades básicas para a operacionalização do trabalho, 

adaptando-se aos recursos materiais e de pessoal disponíveis; 

c) Identificar problemas e fenômenos; 

d) Levantar premissas, hipóteses, teses, exercitando seus espíritos inquiridos 

e visão prospectiva; 

e) Buscar informações com eficiência em diferentes fontes, primárias e 

secundárias; 

f) Avaliar criticamente a veracidade, validade e confiabilidade das 

informações, assim como a relevância dos dados levantados; 

g) Utilizar eficientemente recursos da informática, inclusive da internet, no 

desenvolvimento da pesquisa e do trabalho; 

 

Bases tecnológicas: 

a) Do trabalho: 

• Pré-texto 

• Capa 

• Folha de rosto 
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• Verso da folha de rosto 

• Folha de aprovação 

• Páginas preliminares (opcionais) 

• Dedicatória 

• Agradecimentos 

• Epígrafe 

• Resumo em língua vernácula 

• Resumo em língua estrangeira 

• Lista de ilustrações 

• Lista de abreviaturas e siglas 

• Lista de símbolos 

• Sumário 

 

b) Texto 

• Introdução 

• Revisão da literatura 

• Proposição 

 

Bibliografias: 

• LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

• MICHALISZYN, Mario Sergio; TOMASINI, Ricardo. Pesquisa: orientações 

e normas para elaboração de projetos, monografias, e artigos científicos. 4ª Ed. Rio 
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de Janeiro: Vozes, 2008. 

• SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23ª Ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

• FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

• KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da 
ciência e prática da pesquisa. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

• LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

➢ Componente curricular 24: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SUPERVISIONADAS 

DE PROMOÇÃO EM SAÚDE GERAL E BUCAL 

Carga horária: 34h 

 

Competências 

a) Conhecer estratégias de intervenção para a prática de promoção da saúde 

geral e bucal na comunidade; 

b) Analisar situações reais vivenciadas em atividades práticas de promoção da 

saúde geral e bucal na comunidade; 

c) Aplicar conhecimentos técnicos, adquiridos nos componentes curriculares 

teóricos, em situações reais vivenciadas em atividades práticas de promoção da 

saúde geral e bucal. 

 

Habilidades: 

a) Conceituar promoção da saúde geral e bucal; 

b) Debater situações reais vivenciadas em atividades práticas de promoção da 

saúde geral e bucal; 

c) Destacar situações adversas vivenciadas em atividades práticas 
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d)  de promoção da saúde geral e bucal; 

e) Desenvolver projeto de intervenção para situações adversas vivenciadas 

em atividades práticas de promoção da saúde geral e bucal  e 

f) Demonstrar soluções para situações adversas vivenciadas em atividades 

práticas de promoção da saúde geral e bucal. 

 

Bases Tecnológicas 

a) Cartas da Promoção da Saúde; 

b) Política Nacional de Promoção da Saúde; 

c) Participação em Atividades Práticas oferecidas na escola; 

d) Participação em Atividades Práticas oferecidas em escolas de ensino 

infantil e ensino médio; 

e) Participação em feiras de ciências; 

f) Discussão em grupos; 

g) Apresentação de projeto de intervenção. 

 

Bibliografias: 

• ANDRADE M.G. Estudo de Caso – Uma estratégia de Pesquisa. Atlas. 2 

ed. 2008 

• HARADA, M.J.C.S, PEDREIRA, M.L.G., VIANA, D.L. Promoção da 
Saúde, Fundamentos e Práticas. Yendis. 1 ed. 2013 

• PERDIGÃO M.D, HERINGER M., WHITE, O.M. Teoria e Prática da 
Pesquisa Aplicada. Elsevier. 1 ed. 2011 

• As Cartas da Promoção da Saúde. Ministério da Saúde. Série B. Textos 

básicos em saúde. 2002 

• SENAI. Departamento Regional de Pernambuco. Manual de Elaboração de 
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Projetos/SENAI/DITEC/GED – Recife 2017 

 

6.2.3. Módulo II 
 

➢ Componente curricular 25: LABORATÓRIO DE TÉCNICAS 

RESTAURADORAS 

Carga horária: 44h 

 

Competências: 

a) Conhecer os cuidados auxiliares durante o ato anestésico; 

b) Conhecer a nomenclatura e classificação das cavidades; 

c) Interpretar notação dentária; 

d) Conhecer e demonstrar as técnicas de isolamento do campo operatório; 

e) Relacionar as técnicas de isolamento do campo operatório correlacionando 

com os diferentes procedimentos odontológicos; 

f) Conhecer e demonstrar as técnicas de proteção do complexo dentina-

polpa; 

g) Conhecer e demonstrar as técnicas de confecção de restaurações 

provisórias em cavidades previamente preparadas; 

h) Conhecer e demonstrar as técnicas desenvolvidas em um tratamento 

restaurador atraumático. 

 

Habilidades: 

a) Preparar o paciente para o atendimento odontológico; 

b) Preparar bandejas clínicas para anestesia, isolamento do campo 
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operatório, proteção pulpar e confecção de restaurações provisórias; 

c) Utilizar, corretamente, a notação dentária; 

d) Realizar o isolamento do campo operatório; 

e) Manipular materiais protetores e cimentos de uso odontológico; 

f) Aplicar materiais protetores em cavidades previamente preparadas; 

g) Selar e/ou forrar com cimentos odontológicos, cavidades previamente 

preparadas, para a proteção do complexo dentino-pulpar. 

Bases tecnológicas: 

a) Cuidados auxiliares durante o ato anestésico; 

b) Materiais, instrumentais e equipamentos de uso odontológico; 

c) Notação dentária; 

d) Nomenclatura das cavidades; 

e) Registro de dados; 

f) Noções de Dentística Restauradora; 

g) Isolamento do campo operatório; 

h) Técnicas de adestramento manual; 

i) Proteção do complexo dentina-polpa; 

j) Tratamento restaurador atraumático; 

k) Técnica de confecção de restaurações provisórias. 

 

Bibliografias: 

• LOBAS, C. F. S. et al. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2008. 
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• REIS, A.; LOGUERCIO, A. D. Materiais Dentários Restauradores Diretos – 

dos Fundamentos à Aplicação Clínica. São Paulo: Santos, 2009. 

• BARATIERI, L.N. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Técnicas (2 

volumes). São Paulo: Santos, 2010. 

• RAGGIO, D.P. et al. Tratamento Restaurador Atraumático (ART) Realidade 

e Perspectivas. São Paulo: Santos, 2011. 

• MONDELLI, J. Fundamentos de Dentística Operatória. 1ªed. São Paulo: 

Santos, 2006. 

• MASIOLI, M.A. Odontologia Restauradora de A a Z. 1ªed. Florianópolis: 

Ponto, 2012. 

 

➢ Componente curricular 26: ESCULTURA DENTAL 

Carga horária: 18h 

 

Competências 

a) Reconhecer as características anatômicas individuais dos dentes 

permanentes; 

b) Esculpir a porção coronária de incisivos, caninos, pré-molares e molares; 

c) Reconhecer a nomenclatura, fórmula e notação dentária, assim como a 

classificação e função dos dentes; 

d) Reconhecer a morfologia geral dos dentes permanentes; 

e) Descrever as características anatômicas individuais dos incisivos, caninos, 

pré-molares e molares e reconhecer suas características comuns e diferenciais; 

f) Identificar os instrumentais para escultura. 

 

Habilidades: 

a) Aulas laboratoriais; 
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b) Reconhecer as diversas morfologias dentárias; 

c) Técnicas restauradoras em restaurações definitivo-provisórias. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Aulas práticas laboratoriais; 

b) Métodos de diferenciação dentes decíduos e permanentes; 

c) Métodos para esculpir dentes; 

d) Executar esculturas de dentes permanentes e decíduos. 

 

 

Bibliografias: 

• MADEIRA, Miguel Carlos. Anatomia do dente, 4ª ed., Sarvier Editora, São 

Paulo, 2005. 

• PICOSSE, Milton. Anatomia Dentária, 4ª ed., Sarvier Editora, São Paulo, 

1990. 

• CANTISANO, Waldemar; PALHARES, Walace; SANTOS, Hélio. Anatomia 

Dental e Escultura, 3ª ed., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1987. 

• VIEIRA, Glauco Fioranelli e cols. Atlas de Anatomia de Dentes Permanentes 

- Coroa Dental, 1ª ed., Livraria Santos Editora Ltda, São Paulo, 2006 (reimpressão 

2007) 

 

➢ Componente curricular 27: PRÁTICAS NO AMBIENTE ODONTOLÓGICO 

Carga horária: 44h 

 

Competências: 

a) Conhecer o ambiente odontológico; 
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b) Conhecer a rotina da clínica odontológica; 

c) Especificar os principais cuidados com os equipamentos odontológicos. 

 

Habilidades: 

a) Executar ações básicas de manutenção do consultório odontológico; 

b) Manusear equipamentos e organização do consultório odontológico; 

c) Uso do sugador em odontologia; 

d) Rotina de limpeza do consultório odontológico; 

e) Cuidados básicos com sistema de sucção da cadeira odontológica; 

f) Preenchimento de fichas clínicas. 

Bases tecnológicas: 

a) Princípios ergonômicos aplicados à odontologia; 

b) Técnicas de trabalho a quatro e seis mãos; 

c) Preparo de bandejas para atividades odontológicas; 

d) Manutenção de instrumental e equipamento; 

e) Controle de infecção em Odontologia – Uso de EPI´s e Barreiras de 

proteção; 

f) Preenchimento de fichas clínicas – Odontograma; 

g) Manipulação de material odontológico. 

 

Bibliografias: 

• Borges, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 

• Bird, Robinson. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB - 10ª 
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edição. Elsevier, 2013. 

• Torres, MRC; Torres, M. Saúde Bucal: Atuação do técnico e do auxiliar, 

promoção, prevenção e controle, humanização do atendimento. Rio de Janeiro: 

Senac Nacional, 2014. 

 

➢ Componente curricular 28: RECUPERAÇÃO DA SAÚDE BUCAL 

Carga horária: 54h 

 

Competências: 

a) Caracterizar os princípios ergonômicos na realização dos procedimentos 

em saúde bucal; 

b) Identificar os métodos e técnicas de recuperação e controle da cárie 

dentária e doença periodontal; 

c) Reconhecer as principais patologias das estruturas bucais e suas fases de 

manifestação; 

d) Identificar sinais que indiquem situações potenciais de risco ao 

desenvolvimento de doenças bucais; 

e) Técnica de Raspagem Supragengival e Profilaxia. 

 

Habilidades: 

a) Utilizar os princípios ergonômicos na realização do trabalho de recuperação 

e controle da saúde bucal, especialmente nos procedimentos de instrumentação junto 

à cadeira odontológica; 

b) Auxiliar o cirurgião-dentista na aplicação de métodos e técnicas de 

recuperação e controle das doenças bucais; 

c) Atuar, dentro do limite de suas atribuições na prevenção e recuperação da 

saúde bucal; 
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Bases tecnológicas: 

a) Princípios ergonômicos na realização de procedimentos de recuperação e 

controle da saúde bucal; 

b) Métodos e técnicas de recuperação e controle da cárie dentária e Doença 

Periodontal; 

c) Patologias bucais mais prevalentes; 

d) Fatores de Risco ao desenvolvimento de doenças bucais; 

e) Técnicas de raspagem supragengival. 

 

Bibliografias: 

• Patologia Oral e Maxilo Facial. Neville, BW. 4ª edição. 2016. 

• Borges, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 

• Bird, Robinson. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB - 10ª 

edição. Elsevier, 2013. 

• Torres, MRC; Torres, M. Saúde Bucal: Atuação do técnico e do auxiliar, 

promoção, prevenção e controle, humanização do atendimento. Rio de Janeiro: 

Senac Nacional, 2014. 

 

➢ Componente curricular 29: ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

Carga horária: 38h 

 

Competencias: 

a) Conhecer os cuidados auxiliares durante o ato anestésico; 

b) Conhecer o material para cada especialidade; 

c) Relacionar as técnicas dos procedimentos ao material utilizado; 
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d) Conhecer e demonstrar as técnicas de moldagem e confecção de modelos; 

e) Conhecer e demonstrar as técnicas desenvolvidas nos tratamentos por 

especialidade; 

f) Conhecer a técnica de remoção de sutura. 

 

Habilidades: 

a) Preparar o ambiente para o atendimento odontológico; 

b) Preparar bandejas clínicas para cada especialidade; 

c) Organizar o material utilizado em cada especialidade; 

d) Manipular materiais e cimentos de uso odontológico; 

e) Seleção de moldeiras e Moldagem; 

f) Confecção de modelos; 

g) Aplicar a técnica de remoção de sutura. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Fundamentos e princípios de endodontia e cirurgia oral menor; 

b) Técnicas e procedimentos endodônticos, urgências odontológicas e 

cirurgia oral menor; 

c) Remoção de suturas; 

d) Noções de prótese e implantes dentários; 

e) Técnicas e procedimentos em prótese dentária; 

f) Noções de Ortodontia – Definição de Maloclusão e problemas mais 

frequentes; 

g) Principais materiais, equipamentos e instrumentais em ortodontia; 

h) Definição de paciente especial, pediátrico e geriátrico; 
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i) Manejo comportamental do paciente especial, pediátrico e geriátrico. 

 

Bibliografia 

• Torres, MRC; Torres, M. Saúde Bucal: Atuação do técnico e do auxiliar, 

promoção, prevenção e controle, humanização do atendimento. Rio de Janeiro: 

Senac Nacional, 2014. 

• Borges, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed.Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 

• Bird, Robinson. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB - 10ª 

edição. Elsevier, 2013. 

 

 

➢ Componente curricular 30: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Carga horária: 42h 

 

Competências: 

a) Correlacionar os conhecimentos de várias disciplinas com o objetivo de 

realizar trabalho em equipe; 

b) Distinguir as diferentes formas de registro em Saúde; 

c) Estabelecer os limites de sua atuação à luz das leis do exercício profissional 

e Código de Ética odontológico; 

d) Identificar os princípios de qualidade na prestação de serviços; 

e) Identificar princípios e técnicas de controle financeiro e orçamentário, de 

administração da produção e de administração pessoal, conforme a consolidação 

das leis de trabalho; 

f) Distinguir programas específicos de informática para a área odontológica 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

específica, para controle financeiro e para recursos humanos; 

g) Caracterizar os princípios de administração aplicados às práticas 

odontológicas; 

h) Especificar as estratégias de negociações para o trabalho em equipes, 

objetivando a administração de conflitos e a viabilização de consensos; 

i) Identificar os princípios éticos nas relações sociais e do trabalho; 

j) Identificar os princípios do Código de Defesa do Consumidor; 

k) Distinguir os métodos de planejamento e organização do serviço de Saúde 

Bucal; 

l) Distinguir as diferentes formas de registros em Odontologia; 

m) Conhecer conceitos básicos dos convênios odontológicos. 

 

Habilidades: 

a) Atuar na equipe multidisciplinar de Saúde, de forma organizada e 

planejada, considerando o ser humano de forma integral; 

b) Utilizar estratégias de negociação para o trabalho na equipe de Saúde, 

objetivando a administração de conflitos e a viabilização de consenso; 

c) Preencher fichas e prontuários completos, com a finalidade de facilitar a 

prestação de informações ao cliente/paciente, a outros profissionais e ao Sistema de 

Saúde; 

d) Discutir as questões da Saúde, identificando possibilidades de atuação 

como cidadão e como profissional nas questões de Saúde; 

e) Aplicar princípios de Bioética no exercício do trabalho; 

f) Atuar com respeito às diferenças individuais; 

g) Cumprir e fazer cumprir a legislação sanitária dentro dos limites de sua 

atuação, como pessoa e como profissional; 

h) Empregar princípios de qualidade na prestação de Serviços de Saúde 
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Bucal; 

i) Aplicar princípios e técnicas de administração financeira e de recursos 

humanos; 

j) Utilizar programa de informática em odontologia para controle financeiro e 

orçamentário; 

k) Supervisionar as ações desenvolvidas por pessoal auxiliar, na prestação 

de cuidados em Saúde Bucal; 

l) Preencher fichas dos convênios odontológicos. 

 

Bases tecnológicas: 

a) Visão holística da Saúde; 

b) Negociação para o trabalho em equipe na área de Saúde; 

c) Processos de negociação no trabalho em Saúde; 

d) A questão dos meios e dos fins no trabalho em Saúde; 

e) Sistema de informação e registro em Saúde Bucal; 

f) Conceitos de Saúde e doença; 

g) Saúde e cidadania; 

h) História natural das doenças; 

i) Níveis de assistência à Saúde; 

j) Políticas de Saúde; 

k) Ética e Trabalho: conflitos entre dimensão pública e privada da ética; 

l) Princípios da Bioética; 

m) Vigilância à Saúde; 

n) Legislação Sanitária; 
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o) Vigilância Epidemiológica; 

p) Padrões de qualidade em prestação de serviços em Saúde; 

q) Organograma, relações interpessoais, intergrupais  e administração de 

conflitos; 

r) Processo de comunicação e barreiras; 

s) Princípios básicos de planejamento, administração e gerenciamento; 

t) Noções de administração financeira, contábil e fiscal; 

u) Princípios de administração aplicados às práticas odontológicas – controle 

financeiro, de estoque, agenda; 

v) Técnicas de treinamento de pessoal; 

w) Psicologia aplicada à instrução de pessoal. 

 

Bibliografias 

• Caderno de atenção básica nº17 – Saúde Bucal. Brasília, Ministério da 

Saúde. 2006. 

• TORRES, MRC; Torres, M. Saúde Bucal: atuação do técnico e do auxiliar, 

promoção, prevenção e controle, humanização do atendimento. Rio de Janeiro. Ed 

Senac Nacional, 2014. 

• FAYOL, H. Administração industrial e geral: Previsão, organização, 

comando, coordenação, controle. 10ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2003. 

• COHN, A., ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. 3ª ed., Cortez: CEDEC, 1996. 

• PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. Ed. Santos. 4ª ed. São Paulo, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

• PRADE, S.S. Da avaliação à informação em serviços de Saúde. Ciência 

Moderna. 1º ed. 2004. 
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• ALMEIDA, C.A.P. et al. Prontuário odontológico. Rio de Janeiro, 2004. 

Disponível em www.cfo.org.br. 

• LOBAS, C. F.S, Cols. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade;Ed. Santos, 2008. 

• Documento eletrônico: Ribeiro, A. N. DICAS DE ADMINISTRAÇÃO.Noções 

de administração         para       secretárias        liberais. Disponível em 

http://www.portalbrasil.net/2007/colunas/marketing/fevereiro_01.htm. 

 

➢ Componente curricular 31: SAÚDE BUCAL COLETIVA 

Carga horária: 36h 

 

Competências: 

a) Identificar a etiologia da cárie dentária; 

b) Identificar métodos de prevenção da cárie dentária, através de técnicas de 

higienização bucal, evidenciação da placa bacteriana na população; 

c) Estabelecer as  substâncias de prevenção da cárie e das doenças 

periodontais; 

d) Conhecer meios e os métodos de prevenção das doenças bucais mais 

prevalentes. 

 

Habilidades: 
a) Aplicar métodos de prevenção da cárie dentária; 

b) Utilizar hábitos compatíveis com a prevenção da cárie dentária; 

c) Aplicar técnicas de prevenção a doença periodontal; 

d) Orientar indivíduos e grupos da comunidade para a adoção de hábitos 

adequados à prevenção das doenças bucais mais prevalentes. 
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Bases tecnológicas: 

a) Etiologia da cárie e da doença periodontal; 

b) Métodos de controle da placa bacteriana: higienização bucal, evidenciação 

e prevenção da placa bacteriana, controle da dieta; 

c) Conteúdos, estratégias de ensino e recursos didáticos para as atividades 

educativas dirigidas aos diversos estágios e condições do ciclo de vida individual e 

familiar; 

d) Visitas de campo; 

e) Abordagens sobre os fatores de risco ou de proteção simultâneos, tanto 

para doenças da cavidade bucal quanto para outros agravos na saúde, tais como: 

uso de álcool, tabaco, além de políticas de alimentação saudável para reduzir o 

consumo de açúcares. 

 

Bibliografias 

• PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. Ed. Santos. 4ª ed. São Paulo, 2000. 

• Promoção de Saúde Bucal – Paradigma, Ciência, Humanização KRIGER, L. 

3 ed. São Paulo Artes Médicas 2003. 

• Borges, LC. ASB e TSB: formação e prática da equipe auxiliar. – 1. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 

• LOBAS , C. F. S. TSB e ASB - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. São Paulo: Ed. Santos. 440p. 2006. 

• Bird, Robinson. Fundamentos em Odontologia para TSB e ASB - 10ª 

edição. Elsevier, 2013. 

• Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica.A saúde bucal no Sistema Único de Saúde [recurso eletrônico] 

/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018. 
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➢ Componente curricular 32: REALIZAÇÃO DO EXAME RADIOLÓGICO II 

Carga horária: 54h 

 

Competências: 

a) Identificar anatomia bucal e dental; 

b) Identificar os equipamentos e materiais de uso em radiologia odontológica; 

c) Realizar as principais técnicas de tomadas radiográficas intra orais; 

d) Princípios da biossegurança em radiologia; 

e) Atendimento ao cliente; 

f) Interpretar tabelas e pedidos de exames utilizados em radiologia 

odontológica, objetivando a execução do exame radiológico. 

 

Habilidades: 

a) Aplicar conhecimentos de anatomia bucal e dental no processo radiológico; 

b) Aplicar os princípios e fundamentos de radiologia odontológica, 

monitorando os riscos para si, para o cliente e para o ecossistema; 

c) Utilizar equipamentos de proteção individual em radiologia; 

d) Conhecer formas de atendimento ao cliente para a execução do exame 

radiográfico; 

e) Utilizar os materiais específicos para execução do exame radiográfico; 

f) Utilizar técnicas de localização em radiografias intra orais; 

g) Identificar os principais exames de imagens extra orais utilizados na 

odontologia; 

h) Interpretar e Registrar dados relativos aos procedimentos radiológicos. 
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Bases tecnológicas: 

a) Princípios de Segurança do Trabalho em Radiologia; 

b) Conhecimento sobre equipamentos e materiais de uso em Radiologia 

odontológica; 

c) Técnicas de obtenção de imagens radiográficas intraorais; 

d) Técnicas de revelação, montagem e arquivamento de radiografias 

odontológicas; 

e) Principais exames de imagem utilizados na Odontologia; 

f) Noções de documentação ortodôntica. 

 

Bibliografias 

• WHAITES, E. Princípios de Radiologia Odontológica. São Paulo: Artmed, 

2003. 

• FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia Odontológica. 5ªed. 

São Paulo: Artes Médicas, 2000. 

• PASLES, F. A.; VISSER, H. Radiologia Odontológica: texto e atlas. 1ªed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

• LOBAS, C. F. S. et al. Tsb e Asb - Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em 

Saúde Bucal - Odontologia de Qualidade. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2008. 

• PANELLA, J. Fundamentos de Odontologia - Radiologia Odontológica e 

Imaginologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2006. 

• ÁLVARES, L.C.; TAVANO, O. Curso de Radiologia Odontológica. 5ªed. São 

Paulo: Santos, 2009. 

 

➢ Componente curricular 33: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE BUCAL 

Carga horária: 18h 
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Competências: 

a) Compreender a dinâmica do comportamento humano nas relações 

intrapessoal, interpessoal e profissional; 

b) Desenvolver a identidade profissional; 

c) Promover atendimento humanizado e de qualidade em odontologia; 

d) Intervir na realidade com pro atividade, ética, postura profissional, trabalho 

em equipe e cooperação. 

 

Habilidades: 

a) Aplicar os princípios básicos da dinâmica do comportamento humano nas 

relações intrapessoal, interpessoal e profissional; 

b) Diferenciar atendimento de atendimento humanizado; 

c) Praticar comunicação específica e acessível visando melhorar o 

atendimento ao paciente; 

d) Interagir proativamente nas simulações de reuniões de trabalho e 

delegação de tarefas que são pertinentes as atividades de atendimento ao público e 

rotina odontológica; 

e) Reconhecer técnicas e posturas proativas que facilitem a otimização do 

trabalho e do atendimento a pessoas; 

f) Utilizar técnicas de atendimento com ênfase nas especificidades do 

paciente; 

g) Aperfeiçoar o atendimento odontológico com qualidade e eficiência; 

h) Atender ao público com qualidade e de maneira humanizada; 

i) Identificar os fundamentos cognitivos das emoções bem como suas 

aplicações no cotidiano. 
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Bases tecnológicas: 

a) Conhecimento sobre trabalho em equipe: psicologia aplicada e técnicas; 

b) Processo de comunicação e barreiras; 

c) O processo saúde-doença e seus determinantes; 

d) Relações humanas no trabalho; 

e) Humanização em saúde; 

f) Relação técnico-paciente nos serviços de saúde. 

 

Bibliografias 

• BRASIL. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhadores 

do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

• SEGER, L. Psicologia e Odontologia - Uma abordagem integradora. São 

Paulo: Santos, 2002. 

• MORAES, A. B. A. de & PESSOTTI, I. Psicologia aplicada à odontologia. 

São Paulo: Servier, 1985. 

• NARVAI, P. C.; FRAZÃO, P. Saúde Bucal no Brasil: muito além do céu da 

boca. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 

 

➢ Componente curricular 34: PESQUISA CIENTÍFICA II 

Carga horária: 18h 

 

Competências: 

a) Conhecimento da Natureza da Ciência e do Espírito Científico; 

b) Conhecimento dos princípios éticos da pesquisa científica; 
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c) Elaboração de projetos de Pesquisa na área da saúde: tema, problemática, 

problema, objetivo geral, objetivos específicos e introdução; 

d) Conhecimento de metodologias para produção e interpretação de 

informações sobre o problema de pesquisa. 

 

Habilidades: 

a) Descrever a problemática; 

b) Diferenciar as estratégias para a produção de informação e as estratégias 

de análise e interpretação de informações produzidas ao longo da pesquisa; 

c) Redigir um trabalho de conclusão de curso de acordo com os critérios 

estabelecidos pela ABNT; 

d) Defender o problema, os processos teórico-metodológicos desenvolvidos 

ao longo da pesquisa. 

 

Bases Tecnológicas: 

a) Construção do portfólio da pesquisa; 

b) Possibilidades de análise e interpretação de informações; 

c) Fases de elaboração da pesquisa; 

d) Importância da divulgação científica. 

 

Bibliografias 

• FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2006. 

• KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da 
ciência e prática da pesquisa. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

• LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
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• LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de 
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

• MICHALISZYN, M.S; TOMASINI, R. Pesquisa: orientações e normas para 

elaboração de projetos, monografias, e artigos científicos. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008. 

• SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23ª Ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

 

➢ Componente curricular 35: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SUPERVISIONADAS 

DE  EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

Carga horária: 34h 
 

Considera-se Práticas Pedagógicas Supervisionadas de Educação em Saúde 

Bucal a participação em projetos sociais, atividades culturais, programas de 

voluntariado, oficinas, treinamento em serviço, cursos específicos relativos aos 

componentes curriculares presentes no Módulo Básico, I e II deste Plano de Curso 

que contemplem a Educação em Saúde Bucal. 

Devido à especificidade desse componente curricular, não será delimitada 

ementa, pois se trata de componente curricular com possibilidades acadêmicas 

variáveis a ser definida por cada atividade, considerando as demandas do grupo. 

 

7. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 

O CEP-ETP está voltado exclusivamente ao ensino profissionalizante. Assim, 

as práticas desenvolvidas na Unidade Escolar são imprescindíveis à formação 

destes profissionais. 

Tomando a avaliação como instrumento de reflexão de todo o processo de 
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ensino e aprendizagem, a equipe escolar utiliza inúmeros instrumentos, tais como: 

avaliação escrita, avaliação oral, seminários, estudos de casos que possibilitam 

detectar e avaliar as situações de aprendizagem e a necessidade de replanejamento 

do processo de ensino e de aprendizagem. Esses instrumentos ajudam a avaliar o 

progresso do estudante na busca crescente de maior capacidade profissional, de 

raciocínio lógico, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria, 

espírito empreendedor, capacidade de visualização e resolução de problemas. 

Para orientar o processo de avaliação, torná-lo transparente e capaz de 

contribuir para a promoção e a regulação da aprendizagem, é necessário que os 

indicadores de desempenho sejam definidos no plano de trabalho do docente e 

explicitados aos estudantes desde o início do curso, a fim de direcionar todos os 

esforços da equipe técnica, corpo docente e do próprio estudante para que ele 

alcance o desempenho desejado. 

O curso pretende a adoção de metodologias ativas de ensino, nas quais, 

prioriza a avaliação contínua realizada no dia a dia em cada aula ministrada, 

objetivando o desenvolvimento do educando. 

Os critérios de avaliação da educação profissional de nível técnico estão em 

consonância com o Regimento Escolar específico do CEP-ETP, aprovado pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Ao longo dos componentes curriculares será utilizada avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa. 

A avaliação diagnóstica é utilizada com a finalidade de pré-determinar a 

maneira pela qual o educador deverá encaminhar, por meio do planejamento, a sua 

ação educativa. Terá como função estabelecer os limites para tornar o processo de 

aprendizagem mais eficiente e eficaz. Esta didática pode ser considerada como o 

ponto de partida para todo trabalho a ser desenvolvido durante o módulo pelo 

educador. 

A avaliação formativa tem função orientadora, porque orienta à aprendizagem 

do estudante do trabalho do professor. Este tipo de avaliação tem a finalidade de 
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classificação do estudante, sendo utilizada durante ou ao final dos componentes 

curriculares. 

A verificação do rendimento escolar é processual, contínua, cumulativa, e 

compreende a avaliação formativa e somativa dos diversos tipos de saberes (saber 

ser, saber fazer, saber conhecer). 

A avaliação no componente curricular Práticas Pedagógicas Supervisionadas 

em Prevenção em Saúde será feita por meio do acompanhamento da participação 

do estudante nas atividades de prevenção em saúde propostas para serem 

realizadas com a comunidade em geral e/ou estudantil. As atividades avaliativas 

compreendem o acompanhamento cuidadoso da participação do estudante nas 

atividades práticas pedagógicas supervisionadas relacionadas a prevenção em 

saúde nas escolas de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal; da elaboração de relatórios após estas atividades que possibilitem 

ao tutor/professor supervisor perceber que o estudante entendeu e compreendeu as 

atividades elaboradas. O desempenho dos estudantes será registrado em relatórios 

semestrais e as notas/menções serão registradas em diário próprio, conforme 

previsto nas legislações vigentes. 

A avaliação do estudante no componente curricular Atividades Prática 

Pedagógicas Supervisionadas em Promoção da Saúde será feita por meio de registros 

que podem ser relatórios, cuja construção será incentivada ao longo do período de 

portfólio, elaborado após a realização das atividades práticas e educativas. Ao início 

do referido componente curricular, os estudantes terão um encontro com o 

tutor/professor supervisor, que determinará o cronograma de atividades e ensinará 

as regras para a confecção seja relatório, seja do portfólio. Caberá ao estudante se 

informar a respeito das atividades ofertadas no ambiente escolar e fora dele e 

organizar sua participação, além disso, o estudante poderá propor atividades e 

organizar previamente com o tutor/professor supervisor, o qual terá horários 

disponíveis para receber os estudantes, tirar dúvidas, estabelecer prazos para a 

entrega do portfólio e organizar junto com a equipe pedagógica o acompanhamento 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

dos estudantes no planejamento e execução das ações propostas, seja junto à 

comunidade local como, por exemplo, os grupos da terceira idade, gestantes, 

adolescentes, primeira infância e estudantes do Ensino Fundamental da rede 

pública. Caberá ao tutor/professor supervisor registrar as atividades em diário 

próprio, conforme previsto nas legislações vigentes. 

A estratégia de avaliação do componente curricular Práticas Pedagógicas 

Supervisionadas de Educação em Saúde Bucal será a partir de registros em 

relatórios, ou a confecção de portfólio contemplando as ações de Educação em 

Saúde Bucal realizadas pelos estudantes, com a supervisão/orientação do 

tutor/professor supervisor. Também será considerado estratégia de avaliação do referido 

componente curricular a participação em eventos de âmbito local, distrital, regional  ou 

nacional, para apresentação dos resultados obtidos a partir das ações de Educação em 

Saúde Bucal. O tutor/professor supervisor também registrará as atividades em 

diário próprio, conforme previsto nas legislações vigentes.  

Após participar das ações e/ou eventos integrantes dos componentes 

curriculares de Práticas Pedagógicas Supervisionadas de Prevenção em Saúde, 

Promoção de Saúde ou Educação em Saúde Bucal, deste Plano de Curso, o 

estudante fará para a equipe pedagógica, o relato ou se for o caso, para também os 

demais estudantes, a apresentação oral das atividades desenvolvidas, podendo 

adicionar fotos, imagens ou materiais que registram o resultado dos trabalhos. Ao 

tutor/professor cabe a função de orientar os estudantes, tirar dúvidas, avaliar as 

ações e anotações realizadas e fazer o registro das notas/menções em diário 

próprio, conforme previsto nas legislações vigentes. 

O estudante será considerado Apto (A) quando obtiver nota igual ou superior a 

7,0 (sete) para o rendimento considerado satisfatório ou Não Apto (NA) quando 

obtiver nota inferior a 7,0 (sete) para o rendimento considerado insatisfatório, por 

componente curricular, mediante o processo avaliativo, a partir de instrumentos e 

estratégias específicas definidas pelos docentes com a coordenação pedagógica e 

de acordo com o Regimento Escolar. 
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Para o critério de arredondamento, somente a Média Final (MF) e a nota da 

Recuperação Final (RF) serão arredondadas, obedecendo aos intervalos de 0,5 

(cinco décimos), onde intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74 o arredondamento 

será para menos, ao passo que os intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99 o 

arredondamento será para mais. 

Além do rendimento, também é considerada a frequência. Para ser 

considerado apto (A), o estudante deverá obter frequência mínima de 75% do total 

de horas estabelecidas para as aulas letivas em cada componente curricular e 100% 

do Estágio Profissional Supervisionado. 

A recuperação de estudos, processual, formativa, participativa e contínua será 

ofertada de forma contínua inserida no processo de ensino e de aprendizagem no 

decorrer do componente curricular/semestre, assim que for identificado o baixo 

rendimento do estudante. 

O estudante que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) poderá realizar prova de 

recuperação final, independentemente da quantidade de componentes curriculares. 

A nota da recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela média final, 

se maior. Para que o estudante seja considerado Apto (A) deverá obter resultado 

igual ou superior a 7,0 (sete). O resultado da recuperação final deverá ser registrado 

no Diário de Classe, em ata própria e na Ficha Individual do Estudante. A 

recuperação final não se aplica ao estudante retido em um componente curricular 

em razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

Acresce-se ainda que o estudante poderá cursar os módulos conseguintes 

independentemente dos componentes curriculares onde não tenha sido considerado 

Apto (A), ressalvada as hipóteses de exigibilidade dos pré-requisitos. Nesse sentido, 

os componentes curriculares serão ofertados visando a celeridade do curso e de 

acordo com a legislação vigente, viabilizando o desenvolvimento acadêmico do 

aluno e diminuindo a evasão escolar. 

As atividades, presenciais e não presenciais, bem como a frequência, serão 

registradas em documentos específicos, conforme previsto nas legislações vigentes, 
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de forma sintética, na medida e na sequência em que forem desenvolvidas. 

 

 

8. PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 
 

Ao longo dos últimos anos, o Centro de Educação Profissional - Escola 

Técnica de Planaltina – DF vem passando por um processo de expansão do ensino 

profissional com a finalidade de democratizar a sua oferta no âmbito do Distrito 

Federal. Nesse sentido o plano de permanência e êxito escolar surge como 

ferramenta de prevenção e combate às situações adversas que poderiam, em um 

futuro próximo, resultar em evasão escolar. 

Face aos protocolos diagnósticos utilizados, observa-se que a evasão escolar 

está diretamente relacionada a fatores diversos, internos e externos. Dentre tais 

fatores, mais comuns identificados, está a falta de conhecimentos a respeito de 

conteúdos escolares basilares. Uma das consequências desse hiato na formação do 

discente é a sua, possível retenção, em componentes curriculares que necessitam 

de tais conhecimentos para seu desenvolvimento, o que, em alguns casos, pode 

favorecer o processo de desistência do curso. 

Além disso, podemos destacar também a dificuldade de adaptação dos 

alunos à exigência do nível de ensino dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, havendo uma dificuldade em estabelecer uma rotina de estudos fora do 

espaço-tempo escolar. Entre os fatores externos que podem contribuir com a evasão 

escolar, destaca-se a dificuldade em conciliar trabalho, cuidados com a família e os 

estudos, o que faz com que o aluno, muitas vezes, sem perceber alternativas 

viáveis, priorize a família e o trabalho em detrimento das atividades escolares. 

As ações diagnósticas são realizadas por meios de análise de dados 

estatísticos que assistem as estratégias de intervenção. 

Nesse sentido, o CEP – ETP abre um canal de comunicação direta com o 

aluno ou responsável a fim de averiguar a repetição de faltas não justificadas. Na 
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oportunidade são esclarecidos, além das dúvidas apresentadas pelo estudante, os 

métodos legais para possíveis justificativas. No que se refere à reprovação de 

componente curricular, são ofertadas disciplinas em semestres subsequentes, 

presencial e/ou à distância, com o objetivo de garantir a equidade no processo 

educativo, evitando assim, morosidade na conclusão do Curso Técnico em Saúde 

Bucal/TSB. 

Além das medidas adotadas, é realizado o acompanhamento do estudante 

por parte da coordenação pedagógica do Curso Técnico em Saúde Bucal, em que, 

são propostas ações pedagógicas para ajudar o estudante a superar as dificuldades 

que ele enfrenta em seu processo de aprendizagem. 

É importante salientar que muito embora os fatores que resultam na evasão 

escolar estejam mais ligados aos aspectos individuais, não exime a Unidade Escolar 

de promover uma auto avaliação com a intenção de identificar possíveis falhas. 

Pensando nisso, o CEP – ETP realiza de forma periódica uma avaliação do Projeto 

Político Pedagógico pontuando junto à comunidade escolar melhorias que resultem 

na eficácia e excelência dos cursos técnicos ofertados, dando maior credibilidade 

aos cursos e diminuindo a evasão escolar. Além disso, são ponderadas possíveis 

revisões dos Planos de Curso atendendo as necessidades teóricas e práticas 

sinalizadas pelo mundo do trabalho e meio científico. 

Não obstante, a avaliação institucional complementa as ações de melhorias 

que perpassam desde a estrutura física até as ações pedagógicas adotadas. No 

caso desse último, as ações são fomentadas pelos estudos de processos educativos 

da Coordenação Pedagógica. 

 

 

9. AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

A avaliação do curso é realizada sistematicamente pela comunidade escolar, a 

partir do projeto pedagógico (PP) institucional, do plano de curso aprovado e 
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publicado no diário oficial (DODF) e das orientações advindas da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, por meio de procedimentos internos, 

objetivando favorecer e instrumentalizar o processo de análise do curso, localizando 

situações e aspectos que necessitem de reorientação para que se alcance a 

educação de qualidade buscada na missão institucional, bem como, o 

aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos pedagógicos do curso técnico de nível 

médio de Técnico em Saúde Bucal do CEP-ETP. Assim, a avaliação do curso se dá 

no acompanhamento sistemático e contínuo: 

• processo ensino-aprendizagem; 

• desempenho dos docentes, discentes e coordenadores; 

• desenvolvimento dos princípios assumidos no projeto pedagógico da 

instituição. 

Com isso, é possível perceber que a avaliação do curso técnico de nível 

médio em Saúde Bucal desenvolvida no CEP-ETP se constitui como um dos 

instrumentos utilizados para o aprimoramento da qualidade do processo ensino- 

aprendizagem, do desenvolvimento da gestão democrática no contexto escolar e 

para o fortalecimento do compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Colaborando com essas ações sistemáticas, o estudante responde a um 

questionário diagnóstico ao final do módulo I e, ao final do módulo II. A produção do 

referido questionário é coletiva, aproveitando-se o espaço-tempo das coordenações 

pedagógicas, entretanto, três aspectos estão sempre presentes: em relação aos 

docentes, em relação aos laboratórios, em relação aos coordenadores de curso. 

Corroborado a isso, a avaliação do curso também é realizada pela equipe 

gestora, professores e instituição concedente de campo de atividades práticas, por 

meio de: conselho de classe, questionário com os professores, retorno por escrito 

das atividades práticas profissionais supervisionadas nos campos concedentes, 

coordenadores do curso com visitas in loco, registros e relatórios técnicos 

proporcionando um feedback à equipe de desenvolvimento do curso. 
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Finalmente, os resultados e as análises das informações produzidas são 

sistematizados pela coordenação do curso, sob a forma de relatórios e, divulgados, 

em tempo oportuno, para a comunidade escolar, com o propósito de subsidiar e 

retroalimentar os processos de planejamento, metodologias de ensino e atualização 

do plano de curso, quando necessário. 

 

 

10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE CONHECIMENTOS E 
DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

O aproveitamento de estudos é o resultado do reconhecimento da 

equivalência entre componentes curriculares cursados em outras instituições de 

ensino. O estudante deverá passar por processo seletivo, solicitar matrícula e depois 

solicitar o aproveitamento de componentes curriculares. Para tanto se faz necessário 

cópia autenticada pela Instituição das ementas e histórico atualizado. 

Somente podem ser aproveitados os estudos realizados em cursos 

autorizados ou reconhecidos pelo órgão competente. 

Para o aproveitamento de componentes curriculares são observados os 

critérios a seguir estabelecidos: 

• Para os componentes curriculares que apresentam a mesma 

denominação e o mesmo conteúdo programático, são consideradas as informações 

da Escola/Instituto de origem, contidas na respectiva matriz curricular. 

• A carga horária do componente curricular cursado não pode ser inferior 

à carga horária do curso oferecido pelo CEP-ETP. 

• Os componentes curriculares que possuem denominações diferentes e 

o mesmo conteúdo programático são aproveitados, atribuindo-se a denominação 

dada pelo CEP-ETP, desde que a carga horária de cada componente não seja 

inferior ao equivalente. 
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Vale ressaltar que o aproveitamento de atividades de estágio pregresso não é 

permitido para dispensa total ou parcial do Estágio Profissional Supervisionado. 

A experiência profissional adquirida anteriormente na profissão, não será 

aproveita para o estágio profissional supervisionado. 

Cabe à supervisão pedagógica em conjunto com a coordenação do curso 

Técnico em Saúde Bucal analisar, decidir e dar parecer sobre o requerimento de 

aproveitamento de estudos, conforme Regimento Escolar. 

 

11. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO 
 
A unidade escolar expedirá o diploma de técnico de nível médio em Técnico em 

Saúde Bucal/TSB, eixo tecnológico Ambiente e Saúde, ao estudante que concluir com 

aproveitamento satisfatório o itinerário de formação para o exercício da profissão, 

previsto nos Módulos Básico, I, II e do Estágio Profissional Supervisionado I e II, 

assim como apresentar a comprovação de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente. 

O referido diploma, válido em território nacional, possibilitará ao discente a 

oportunidade de prosseguimento dos estudos por meio das especializações técnicas 

de nível médio ou cursos de educação continuada em serviços de saúde. 

O itinerário de formação dessa proposta oferece 1 (uma) saída intermediária, 

fazendo jus ao certificado de Qualificação Profissional Técnica de Auxiliar em Saúde 

Bucal/ASB, mediante conclusão do módulo básico e módulo I 

 

12. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 

O corpo docente efetivo do CEP-ETP é constituído por professores aprovados 

em concurso público de provas e títulos, conforme exigências de órgão competente 

da SEEDF. 

O corpo docente de contratação temporária do CEP-ETP é constituído por 
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professores contratados, mediante concurso público de provas e títulos para esse 

fim, conforme exigências de órgão competente da SEEDF. 

 

12.1. RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO 

 

A equipe técnica, administrativa e de apoio do CEP-ETP é constituída por 

servidores aprovados em concurso público, conforme exigências de órgão 

competente da SEEDF. 

 

12.2. INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

O CEP-ETP possui espaço físico adequado à realização das atividades 

educacionais na área de saúde. Suas instalações ocupam área total de 8.796.66m², 

cuja área construída é de 3.293,66m2. 

As dependências do CEP-ETP são compostas de: 06 laboratórios (Saúde 

Bucal, Análises Clínicas, Nutrição e Dietética, Informática, Antropometria, 

Enfermagem), 01 biblioteca com recursos audiovisuais , 01 sala de mecanografia, 12 

salas de aula, 01 sala de professores, 01 sala de coordenação pedagógica, 01 sala 

para secretaria, 01 sala de direção, 01 sala de assistência pedagógica, 01 sala de 

assistência administrativa, 01 quadra poliesportiva, 01 sala de almoxarifado, 01 sala 

de coordenação técnica dos cursos. 

O laboratório de Saúde Bucal do CEP-ETP apresenta estrutura adequada 

para realização das aulas práticas necessárias à formação dos futuros profissionais. 

O laboratório está organizado conforme as exigências do Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos (BRASIL, 2014), a saber: laboratório de técnicas em saúde bucal, 

onde serão realizadas as práticas supervisionadas pelos professores; laboratório de 

informática com programas específicos na área administrativa do curso técnico em 

saúde bucal e biblioteca com acervo geral. 
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12.3. EQUIPAMENTOS 

 

A tabela 3 abaixo lista todas as instalações físicas, equipamentos e materiais 

didáticos que compõem o patrimônio do CEP-ETP para o curso técnico de nível 

médio de Técnico em Saúde Bucal/TSB. 

 
Tabela 3 - Patrimônio da Escola Técnica de Saúde de Planaltina 

Quantidade Especificação 

03 Amalgamador de cápsula com microprocessador 

01 Aparelho de ar condicionado 

01 Aparelho de Raio X 

02 Aparelho de Ultrassom Odontológico 

02 Armário aço 2 portas de vidro 

02 Armário aço tipo guarda roupa 

01 Autoclave odontológica 

02 Bancadas inox 

16 Bandejas Metálicas 

20 Banquetas giratórias 

01 Bebedouro 

02 Cadeiras Odontológica 

01 Cadeira para professor 

18 Caixas metálicas para instrumental 

04 Câmaras  escuras 

02 Compressor isento de óleo 

03 Crânio demonstrativo 

04 Cuba Ultrassônica 

02 Desenvolvimento da dentição 

01 Destilador de água. 

01 Estabilizador 

02 Fotopolimerizador partida gradual digital 

01 Lixeira Inox 
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02 Manequim de simulação para higiene bucal 

01 Microcomputador  Intel  Pentil 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

01 

01 

01 

Modelo de cabeça tamanho natural 

Modelo de língua 

Musculatura da cabeça e pescoço 

Quadro branco 

Removedor de tártaro com jato de bicarbonato 

Seladora com guilhotina acoplada 

Serra elétrica para gesso 

Televisor 42 polegadas 

Ventilador 

 

13. PLANO DE ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES  
 

São consideradas Práticas Curriculares as Práticas Pedagógicas Supervisionadas 

que orientam a formação profissional no que tange à prevenção, promoção e educação 

em Saúde Bucal, além do Estágio Profissional Supervisionado. 

As Práticas Pedagógicas Supervisionadas podem ser entendidas como atividades 

ou ações que se articulam com o conhecimento prático vinculado à realidade da área 

estudada, a partir de um objeto de estudo que tem como finalidade conhecer ou 

aprofundar algo específico do tema a ser trabalhado. São desenvolvidas sob a 

orientação, supervisão e avaliação do docente da unidade de ensino, que acompanhará, 

integralmente, os estudantes no cenário, durante todos os períodos das atividades que 

envolvam a prevenção, promoção e educação em Saúde Bucal do CEP-ETP.  

As Práticas Pedagógicas Supervisionadas são realizadas ao longo do curso 

através de atividades de Educação em Saúde Geral e Bucal, com metodologias 

específicas, tais como: estudo de caso, visitas técnicas, arte cênica, elaboração e 

desenvolvimento de projetos, simulações, dentre outras. Estas atividades propiciam aos 

estudantes a vivência prática e observacional quando há uma competência restrita ao 

fazer profissional. Compreendem, ainda, a práxis com vistas a melhoria do 
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desenvolvimento profissional e pessoal do estudante sensibilizando-o para as atividades 

profissionais da área. 

O Estágio Profissional Supervisionado compreende as atividades que se articulam 

com o conhecimento prático vinculado à realidade da área estudada. São desenvolvidos 

nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde (SESDF), mediante convênio firmado 

entre SEEDF e SESDF, por intermédio da Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único 

de Saúde (EAPSUS); em instituições parceiras mediante convênio, conforme plano de 

trabalho (anexo 1) ou termo de cooperação.  

A orientação, supervisão e avaliação das Atividades Práticas Curriculares, que 

envolvem as Pedagógicas Supervisionadas e o Estágio Profissional Supervisionado, é 

feita por professores da Unidade Escolar, devidamente habilitados, conforme legislação 

vigente, para atuar na área de Saúde Bucal, que irão acompanhar, integralmente, os 

estudantes no cenário, durante todos os períodos das atividades.  

O curso técnico de nível médio de Técnico em Saúde Bucal inclui as Práticas 

Curriculares que são realizadas em instituições conveniadas ou instituições parceiras, 

com uma carga horária de Pedagógicas Supervisionadas 102 horas e de Estágio 

Profissional Supervisionado de 250 horas. O Estágio Profissional Supervisionado será 

organizado da seguinte maneira: 

• Estágio Profissional Supervisionado I, com carga horária de 100 horas, 

realizado após a conclusão dos componentes curriculares Práticas 

Laboratoriais (PS), Materiais e Instrumentais, Prevenção em Saúde Bucal, 

Atenção à Saúde Bucal, Realização do Exame Radiológico I. Durante o 

Estágio Profissional Supervisionado I, os estudantes desenvolvem atividades 

nos diversos setores da clínica odontológica das unidades de saúde 

conveniadas.  

• Estágio Profissional Supervisionado II, com carga horária de 150 horas, 

realizado após a conclusão do Estágio Profissional Supervisionado I e dos 

componentes curriculares Laboratório de Técnicas Restauradoras, Escultura 

Dental, Recuperação da Saúde Bucal, Procedimentos Administrativos, Saúde 
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Bucal Coletiva e realização do exame radiológico II. Durante o Estágio 

Profissional Supervisionado II, os estudantes desenvolvem atividades de maior 

complexidade, nos diversos setores da clínica odontológica das unidades de 

saúde conveniadas.  

De acordo com a legislação que regulamenta os Estágios Profissionais 

Supervisionados (Portaria EAPSUS N° 281/2013), a quantidade máxima de estudantes 

por campo é de seis (06), quando se tratar de Unidade de Acesso Restrito e dez (10) 

estudantes nos demais campos.  

As práticas curriculares, considerando a importância que se reveste como via de 

complementação e integração de estudos relativos à prática profissional, requerem o 

cumprimento de uma programação ajustada no decorrer de cada módulo.  

O plano de Estágio Profissional Supervisionado está vinculado aos procedimentos 

operacionais para encaminhamento de documentos dos estudantes, pactuados junto à 

instituição conveniada 

 

13.1. OBJETIVOS 

 

Oportunizar aos estudantes vivências em diferentes campos de atuação, por 

meio do desenvolvimento de atividades práticas curriculares pertinentes; 

preparando-os para o exercício da profissão, desenvolvendo as habilidades e 

competências necessárias para atuação em serviços de saúde bucal. 

 

13.2. ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTO 

 

As estratégias são os meios para facilitar a aprendizagem no Campo de 

Estágio, de acordo com as competências legais requeridas, visando oportunizar a 

prática profissional e capacitar o estudante para o mundo do trabalho, a partir de 

situações reais. O planejamento integrado será feito por meio de reuniões do corpo 
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administrativo e técnico docente, responsável pelo curso, para: 

• Elaboração da programação das Atividades Práticas Currriculares, que 

envolvem a Prática Pedagógica Supervisionada e o Estágio Profissional 

Supervisionado, no decorrer do curso. 

• Realização das técnicas e procedimentos do técnico de nível médio de 

Técnico em Saúde Bucal, de acordo com a área de atuação; 

• Definição de uma sistemática de acompanhamento e avaliação que inclua 

processos de replanejamento; 

• Entrega de Cronograma do Estágio Profissional Supervisionado à direção 

das unidades de saúde conveniadas; 

• Orientação sobre o uso de registros dos instrumentos de acompanhamento e 

avaliação e do relatório final por parte do responsável técnico; 

• Reunião envolvendo os estudantes, supervisores do Estágio Profissional 

Supervisionado, responsável técnico e direção da escola para orientação 

inicial e encaminhamento dos estudantes. 

 

13.3. DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO 

PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

 

A vivência prática é parte obrigatória do curso, não se constituindo em vínculo 

empregatício para o estudante estagiário. 

O aluno cumprirá carga horária prevista para cada competência curricular 

sendo que a jornada diária não poderá ultrapassar 06 (seis) horas diárias e/ou 30 

(trinta) horas semanais. Os horários e locais dos estágios profissionais 

supervisionados serão preestabelecidos pela coordenação técnica do curso de 

Técnico em Saúde Bucal/TSB, conforme disponibilidade das instituições parceiras. 

O aluno deverá comparecer no local do estágio profissional supervisionado 

devidamente uniformizado, com crachá e jaleco com emblema do curso e logo do 
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CEP-ETP, portando além desses, outros itens que sejam indispensáveis a requerida 

prática. 

 

13.4. AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE NAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

CURRICULARES 

 

A avaliação configura-se como instrumento principal de reconstrução de 

métodos, técnicas, posicionamentos e estratégias adotadas durante o 

desenvolvimento das atividades de Prática Pedagógica Supervisionada e do Estágio 

Profissional Supervisionado. A frequência dos alunos e todas as atividades 

planejadas deverão ser registradas em Diário de Classe, conforme previsto na 

legislação vigente. 

Devem-se observar, durante a prática, as seguintes disposições: 

a) O processo de avaliação das habilidades desenvolvidas no campo de 

Estágio Profissional Supervisionado é contínuo, abrangendo o período 

preestabelecido de acordo com as Planilhas de Grupo; 

b) As habilidades desenvolvidas devem ser avaliadas em consonância com o 

Plano de Curso e legislação vigente; 

c) O estudante considerado não apto (NA) fará novamente o Estágio 

Profissional Supervisionado de acordo com a disponibilidade das planilhas 

de grupo de cada campo, devendo o estudante, se necessário, entregar 

novamente a documentação. 

A avaliação do estudante nas Práticas Curriculares de Prática Pedagógica 

Supervisionada e do Estágio Profissional Supervisionado é feita pelos professores 

que acompanham integralmente os estudantes em todo o período do estágio. O 

processo avaliativo da Atividade Prática Curricular compreende a realização de prova 

escrita, confecção de relatório e acompanhamento profissional, que consiste em 

avaliações diárias do estudante e preenchimento de ficha própria. 
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Para ser considerado apto (A) no Estágio Profissional Supervisionado, o 

estudante deverá atingir média de 7,0 (sete) pontos e frequência de 100%. 

 

 

 

14. RELAÇÕES DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES 

Os documentos necessários para realização das atividades práticas 

curriculares são: 

a) Acordo de Cooperação entre diversas Unidades que contemplem ações e 

serviços de saúde e o Centro de Educação Profissional- Escola Técnica de  

Planaltina. Este documento deverá definir as responsabilidades de ambas as 

partes e todas as condições necessárias à realização do estágio; 

b) Plano de Atividades Práticas; 

c) Termo de Compromisso das atividades práticas supervisionadas 

consignando as responsabilidades do estagiário e do Centro de Educação 

Profissional-Escola Técnica de Planaltina/CEP-ETP; 

d) Seguro de Vida em Grupo e contra Acidentes Pessoais para os estagiários, 

com cobertura para todo o período de duração. 



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
 

BRASIL. Lei N° 9394 de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. In: BRASIL. Educação Profissional e Tecnológica: Legislação Básica- 
Técnico de Nível Médio. Brasília, 2008. 7.ed. 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Ministério da Educação, 2014. 3. ed. 

DISTRITO FEDERAL. Resolução n°1/2012-CEDF. Estabelece normas para o 
Sistema de Ensino do Distrito Federal, em observância às disposições da Lei 
nº9394/96- LDB. Disponível em: <http://www.conselhodeeducacao- df.com.br/doc 
umentos/resoluções/resoluções/> Acesso em 15/06/16. 

DISTRITO FEDERAL. Resolução n°1/2018-CEDF . Estabelece normas para a 
Educação Básica no sistema de ensino do Distrito Federal, em observância às 
disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Disponível em: http://www.se.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/02/rede_particular_Republica%C3%A7%C3%A3o-
Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA1-2018-CEDF_Normas-para-a-
Educa%C3%A7%C3%A3o-B%C3%A1sica.pdf. Acesso em 30/04/2020. 

  



Governo do Distr ito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Susecretaria d Educação Básica 
Coordenação Regional de Ens ino de Planalt ina 

Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Planaltina 

 

  

 

                                                            ANEXO I 
MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

I - PROPONENTES: 
DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – 
SES/DF. 
CNPJ: 00.394.700/0001-08 

Nome do responsável: Osnei Okumoto 

CPF:449.108.949-34 

Endereço: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN - Bloco B - 1º Andar - Sala 159 - 

CEP: 70.086 – 900 

Cidade/UF: Brasília/DF 

Telefone: 3348-6100 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS 

CNPJ: 04287092/0001-93 

Nome do responsável: Osnei Okumoto 

CPF: 449.108.949-34 

Endereço: SMHN, QUADRA 501 BLOCO “A” 

CEP: 70710-100 

Cidade/UF: Brasília/DF 

Telefone: 3348-6100 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA 
TÉCNICA DE PLANALTINA – CEP-ETP DF 
CNPJ: 00394676/0001-07 

Nome do responsável: Paulo César Ramos Araújo 

CPF: 884.294.404-10 

Endereço: Entre Avenidas Contorno e Independência – Área Especial sem Número 

CEP: 73-310-000 

Cidade/UF: Brasília/DF 

Telefone: 3901-6588 

Processo Fepecs nº: 0064-000542/2016 

II - ESTRUTURA ORGÂNICA DA SES-DF OU ENTIDADE VINCULADA 

I. Curso: Curso Técnico em Saúde Bucal 

c) Cenário: 
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c.1) Disciplina: 

Número total de 

estudantes   

docentes por 

semestre: 

Estudantes = 30 

Docentes = 2 

Carga horária 

total  do 

estudante e do 

docente no 

cenário: 

Estudante = 20 

Docentes = 20 

Número de estudantes por turno 

e dias da semana: 

Período 

Número de 

estudantes 

Turno Dias da 

semana 

- 

- Matutino 

Vespertino 

2ª a 6ª 

feira 

Atividades desenvolvidas na disciplina e seus objetivos: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

De acordo do 
*Chefe da Unidade 
e/ou Supervisor do 
Setor/Cenário 

Assinatura: Nome legível: Matrícula 
SES/DF: 

De Acordo do Chefe 
do NEPS 

Assinatura: Nome legível: 

* O Chefe da Unidade e/ou Supervisor do Setor/Cenário se compromete a receber os 

estudantes da referida Instituição de ensino, garantindo a supervisão desses estudantes 

durante sua permanência autorizada nos cenários definidos neste Plano de Trabalho, 

bem como o acompanhamento do cumprimento da carga horária do docente, conforme 

legislações vigentes (Portaria Conjunta SGA/SES nº 08/2006; Lei nº 11.788/2008 e 

Portaria nº 281/2013). 

III. Aplicação da contrapartida: será realizada em conformidade com a Portaria nº 281, 

de 18/10/2013, alterada pela Portaria nº 17, de 30/01/2014, conforme item “3.7.2. Ao 

chefe da UAG/FEPECS caberá à execução administrativa referente aos 20% da 

contrapartida destinada à FEPECS, definidos no item 9.6.2” e item “3.7.3. Ao servidor 

designado pela Subsecretaria de Logística e Infraestrutura da Saúde/SES (SULIS/SES) 

caberá à execução administrativa referente aos 80% da contrapartida destinada à SES, 

definidos no item 9.6.2” 

 


