
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA 

 
 

RESOLUÇÃO N.º 2.891, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002 
 
 

          Define o currículo do Curso de Graduação em Odontologia. 
 
 

 O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no uso das atribuições que 
lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral, considerando o que define o inciso II, do Art. 
53 da Lei n.º 9.394/96; cumprindo a decisão da Colenda Câmara de Ensino de Graduação 
(Parecer n.º 150/2001), em sessão realizada no dia 20.12.2001, de acordo com a delegação 
de competência do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, contida na Resolução n.º 
2.667, de 01.10.1999; e de conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de 
Odontologia e com os autos do Processo n.º 000672/2001-UFPA, promulga a seguinte 

 
R E S O L U Ç Ã O: 

 
 Art. 1.º O objetivo do Curso de Graduação em Odontologia é formar cirurgião-
dentista com sólida formação técnico-científica , humanística e  ética, orientado para 
a promoção de saúde com ênfase na prevenção de doenças bucais prevalentes e 
consciente da educação continuada, interagindo com a população, capaz de alterar 
o perfil de saúde bucal da região, participando do sistema de saúde com capacidade 
de liderança e sensibilidade social. 
 
 Art. 2.º O perfil do egresso desejado pelo curso é formar cirurgião-dentista 
com visão filosófica, científica, tecnológica, humanística e ética que possam: 

a) manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em 
todos os aspectos da vida profissional; 

b) identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios 
buco-maxilo-faciais e realizar procedimentos adequados para suas intervenções, por 
meio de ações de promoção, prevenção, tratamento e controle da saúde bucal; 

c) participar de processos de educação continuada em Odontologia como um 
componente de atualização profissional, mantendo espírito crítico, mas aberto a 
novas informações; 

d) promover inter-relações entre doenças sistêmicas e distúrbios buco-maxilo-
faciais. 

 
 Art. 3.º O currículo do Curso de Graduação em Odontologia prevê atividades 
curriculares objetivando o desenvolvimento dos seguintes conteúdos e habilidades: 

I - nível de conhecimento e compreensão:
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O aluno deverá ser capaz de demonstrar conhecimento e compreensão 

sobre: 

a) terminologia básica corrente da Odontologia e de áreas correlatas; 

b) aplicação, integração e relevância dos princípios gerais das ciências 
médicas e correlatas para a saúde bucal e para as doenças; 

c) características comuns dos distúrbios buco-maxilo-faciais e doenças; 

d) características das doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais incomuns que têm 
conseqüências potencialmente sérias; 

e) inter-relações entre doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais e aquelas que 
afetam outras partes do corpo; 

f) características das doenças e distúrbios buco-maxilo-faciais que podem 
ter especial significância para comunidades específicas; 

g) inter-relação entre os efeitos de tratamentos específicos e inespecíficos à 
Odontologia; 

h) as principais aplicações de especialidades da área da saúde e técnicas com 
relação à saúde bucal; 

i) regras potenciais de Odontologia e de pessoal para cuidados de saúde na 
comunidade e suas responsabilidades éticas e médico-legais; 

j) a relevância para, e o impacto sobre saúde bucal, de políticas sociais, ambientais 
e de saúde; 

k) o processo de investigação científica. 
 

II - nível de habilidade: 
O aluno deverá ser capaz de: 

a) identificar em pacientes e em grupos populacionais as doenças e distúrbios 
buco-maxilo-faciais e realizar procedimentos adequados para suas investigações, 
prevenção, tratamento e controle; 

b) cumprir investigações básicas e procedimentos operatórios; 

c) promover a saúde bucal e prevenir doenças e distúrbios bucais; 

d) comunicar e trabalhar efetivamente com pacientes, trabalhadores da área 
da saúde e outros indivíduos relevantes, grupos e organizações; 

e) obter e eficientemente gravar informações confiáveis e avaliá-las 
objetivamente; 

f) aplicar conhecimentos e compreensão de outros aspectos de cuidados  de 
saúde na busca de soluções mais adequadas para os problemas clínicos no 
interesse de ambos, o indivíduo e a comunidade; 

g) analisar e interpretar os resultados de relevantes pesquisas experimentais, 
epidemiológicas e clínicas; 

h) organizar, manusear e avaliar recursos de cuidados de saúde efetiva e 
eficientemente. 

 
III - nível de atitude: 
O aluno deverá ter sido estimulado para: 
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a) aplicar conhecimentos de saúde bucal, de doenças e tópicos relacionados no 
melhor interesse do indivíduo e da comunidade; 

b) participar em educação continuada relativa a saúde bucal e doenças como 
um componente da obrigação profissional e manter espírito crítico, mas aberto a 
novas informações; 

c) participar de investigações científicas sobre doenças e saúde bucal e estar 
preparado para aplicar os resultados de pesquisas para os cuidados de saúde; 

d) buscar melhorar a percepção e providenciar soluções para os problemas de 
saúde bucal e áreas relacionadas e necessidades globais da comunidade; 

e) manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em 
todos os aspectos da vida profissional; 

f)  estar ciente das regras dos trabalhadores da área de saúde bucal na 
sociedade e ter responsabilidade pessoal para com tais regras; 

g) reconhecer suas limitações e estar adaptado e flexível face às mudanças 
circunstanciais. 
 
 Art. 4.º O Curso de Graduação em Odontologia constituir-se-á de 5 (cinco) 
fases: 

I  -    1.ª fase: Condições morfofuncionais e sua alterações com a variável social; 

II  -   2.ª fase: Ações integradas de propedêuticas e promoção de saúde; 

III -   3.ª fase: Odontologia restauradora pré-clínica; 

IV -   4.ª e 5.ª fases: Ações de atenção integral. 
 
 Art. 5.º O Estágio Curricular terá carga horária de 160 (cento e sessenta) 
horas, e será realizado após a conclusão da 4.ª fase e de duas formas: 

I  -    Estágios Extra-muro I, com carga horária de 80 (oitenta) horas/semestre 
em postos de saúde e plantões hospitalares; 

II -  Estágios Extra-muro II, realizado sob a forma de deslocamento do 
discente aos municípios do Estado (interiorização), com carga horária de 80 (oitenta) 
horas.  
 
 Art. 6.º O Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.) será realizado a partir do 
9.º período, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas, divididas no 9.º e 
10.º semestres, porém desenvolverá atividades metodológicas desde a 1.ª fase do 
curso. 
 
 Art. 7.º A duração do curso será de 5 (cinco) anos. 

 Parágrafo único. O tempo de permanência do aluno no curso não deverá 
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do tempo previsto para a duração do mesmo 
pela UFPA. 
 
 Art. 8.º Para integralização do currículo do curso o aluno deverá ter concluído 
4.624 (quatro mil, seiscentas e vinte e quatro) horas, assim distribuídas: 

I    - 1ª fase: 1.020 (mil e vinte) horas; 

II   - 2ª fase: 748 (setecentas e quarenta e oito) horas; 
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III  - 3ª fase: 952 (novecentas e cinqüenta e duas) horas 

IV  - 4ª fase: 884 (oitocentas e oitenta e quatro) horas; 

V   - 5ª fase: 1.020 (mil e vinte) horas, assim distribuídas: 

a)  748 (setecentas e quarenta e oito) horas de Estágio e Prática Clínica; 

b) 136 (cento e trinta e seis) horas de Odontologia em Saúde Coletiva; 

c)   136 (cento e trinta e seis) horas  para realização de TCC. 

Art. 9.º A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
aprovação. 

Parágrafo único. Os alunos ingressantes na UFPA a partir do ano letivo de 
2000 passam a ser regidos pela presente Resolução.     

 Art. 10.  Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 

                       
 

Reitoria da Universidade Federal do Pará, em 28 de fevereiro de 2002. 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. Alex Bolonha Fiúza de Mello 

R e i t o r 
Presidente do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa 
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                                          QUADRO REPRESENTATIVO DAS CINCO ALTERAÇÕES DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

                            E COMO SERÃO ESTUDADAS AO LONGO DAS CINCO FASES DA REDE DE ATIVIDADES CURRICULARES 

Doenças Fase I Fase II  Fase III Fase IV e V 
 
 

CÁRIE 

 
Condições morfofuncionais do 
órgão dentário, desde sua 
formação, assim como suas 
características quando das 
alterações patológicas. 

 
Diagnóstico clínico e radiográfico 
da doença cárie, assim como 
medidas de prevenção e controle. 

 
Técnicas operatórias para o 
tratamento da doença cárie, 
através de simulações em 
laboratório pré-clínico 

 
Tratamento clínico da 
doença cárie, através de 
ações preventivas e 
curativas 

 
PERIODONTOPATIAS 
E PERIAPICOPATIAS 

Condições morfofuncionais do 
Periodonto, desde sua formação, 
assim como suas características 
quando das alterações 
patológicas. 

Diagnóstico clínico e radiográfico 
da doença periodontal e das 
periapicopatias, assim como 
medidas de prevenção e controle 

Diagnóstico clínico e radiográfico 
da doença periodontal e das 
periapicopatias, assim como 
medidas de prevenção e controle 

Tratamento clínico da 
doença periodontal e das 
periapicopatias, através 
de ações preventivas e 
curativas 

 
MALOCLUSÃO 

Condições morfofuncionais da 
Oclusão dentária desde sua 
formação, assim como suas 
características quando das 
alterações patológicas 

Diagnóstico clínico e radiográfico 
da Maloclusão, assim como 
medidas de prevenção e controle 

Diagnóstico clínico e radiográfico 
da Maloclusão, assim como 
medidas de prevenção e controle 

Ações preventivas e 
interceptativas das 
Maloclusões. 

ALTERAÇÕES 
MORFOLÓGICAS DO 

SISTEMA 
ESTOMATOGNÁTICO 

Condições morfofuncionais da 
Mucosa oral, desde sua 
formação, assim como suas 
características quando das 
alterações patológicas 

Diagnóstico clínico e 
histopatológico das alterações da 
Mucosa oral, assim como 
medidas de prevenção e controle 

Diagnóstico clínico e 
histopatológico das alterações da 
Mucosa oral, assim como 
medidas de prevenção e controle 

Tratamento clínico das 
Doenças 
estomatológicas, através 
de ações preventivas e 
curativas. 

 
LESÕES 

NEOPLÁSICAS E NÃO 
NEOPLÁSICAS 

Condições morfofuncionais da 
cabeça e pescoço, desde sua 
formação, assim como suas 
características quando das 
alterações patológicas 

Diagnóstico clínico, radiográfico e 
histopatológico das Lesões 
neoplásicas e não neoplásicas de 
cabeça e pescoço, assim como 
medidas de prevenção e controle. 

Diagnóstico clínico, radiográfico e 
histopatológico das Lesões 
neoplásicas e não neoplásicas de 
cabeça e pescoço, assim como 
medidas de prevenção e controle. 

Acompanhamento clínico 
em nível hospitalar. 
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  FASE I 

                                                   CONDIÇÕES MORFOFUNCIONAIS E SUAS ALTERAÇÕES, COM A VARIÁVEL SOCIAL 

Período Disciplina Conteúdo CH 
CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS I Módulos integrados de Biologia Molecular, Embriologia, 

Citologia, Histologia e Anatomia 
170h /semestre 
 ou 10h/semana 

CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS I  
 

Módulos integrados de Fisiologia, Biofísica, Farmacologia e Bioquímica 102h/semestre 
ou 06h/semana 

CIÊNCIAS PATOLÓGICAS I 
 

Módulos integrados de Microbiologia, Imunologia, Patologia e Parasitologia 102h/semestre ou 
06h/semana 

CIÊNCIAS SOCIAIS I Módulos integrados de Introdução ao Estudo da Odontologia, Bioética, 
Psicologia e Saúde e Sociedade  

68h/semestre ou 
04h/semana 

METODOLOGIA CIENTÍFICA I Produção do conhecimento científico: métodos e objetivos, pesquisa 
descritiva e experimental 

34h/semestre ou 
02h/semana 

 
 
 
 
 

1°  

INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR I Módulos integrados relacionado às Ciências Básicas essenciais à formação 
do Cirurgião Dentista 

34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 510 horas 
 
 
Período Disciplina Conteúdo CH 

CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS II Módulos integrados de Biologia Molecular, Embriologia, Citologia, 
Histologia e Anatomia 

170h /semestre 
 ou 10h/semana 

CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS II 
 

Módulos integrados de Fisiologia, Biofísica, Farmacologia e Bioquímica 102h/semestre 
ou 06h/semana 

CIÊNCIAS PATOLÓGICAS II 
 

Módulos integrados de Microbiologia, Imunologia, Patologia e Parasitologia 102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
 
 
 
 

2° 

CIÊNCIAS SOCIAIS II 
 

Módulos integrados de Introdução ao Estudo da Odontologia, Bioética, 
Psicologia e Saúde e Sociedade  

68h/semestre ou 
04h/semana 
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Período Disciplina Conteúdo CH 
METODOLOGIA CIENTÍFICA II Produção do conhecimento científico: métodos e objetivos, pesquisa 

descritiva e experimental 
34h/semestre ou 
02h/semana 

INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR II Módulos integrados relacionado às Ciências Básicas essenciais à formação 
do Cirurgião Dentista 

34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 510 horas 
     

 

  FASE II 

              AÇÕES INTEGRADAS DE PROPEDÊUTICA E PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 
Período Disciplina Conteúdo CH 

 
PROPEDÊUTICA ODONTOLÓGICA I 

 
Módulos integrados de Estomatologia, Semiologia e Radiologia 
 

 
204h/semestre 
ou 12h/semana 

 
ODONTOLOGIA  PREVENTIVA I 
 

 
Módulos integrados de Ergonomia e Biossegurança,  Cariologia  e Bioética  

 
102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR III 
 

 
Módulos integrados de Diagnóstico de doenças estomatológicas 

 
34h/semestre ou 
02 h/semana 

 
 
 
 
 

3° 

RECAPITULAÇÃO E APROFUNDAMENTO 
DAS CIÊNCIAS BÁSICAS I           

Módulos integrados de conhecimento das Ciências Básicas, vários 
aspectos do corpo humano e seu funcionamento, fundamentais para a 
formação do profissional integrado. 

 
34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 374 horas 
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Período Disciplina Conteúdo CH 
 

PROPEDÊUTICA ODONTOLÓGICA II 
 
Módulos integrados de Estomatologia, Semiologia e Radiologia 
 

 
204h/semestre 
ou 12h/semana 

 
ODONTOLOGIA PREVENTIVA II 
 

 
Módulos integrados de Ergonomia e Biossegurança, Cariologia e Bioética. 

 
102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR IV 
 

 
Módulos integrados de Diagnóstico de doenças estomatológicas  

 
34h/semestre ou 
02h/semana 

 
 
 
 
 

4° 

RECAPITULAÇÃO E APROFUNDAMENTO 
DAS CIÊNCIAS BÁSICAS II 

Módulos integrados de conhecimento das Ciências Básicas, vários 
aspectos do corpo humano e seu funcionamento, fundamentais para a 
formação do profissional integrado 

 
34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 374 horas 
 

 

 

FASE III 

                                 ODONTOLOGIA RESTAURADORA PRÉ-CLÍNICA 

 
Período Disciplina Conteúdo CH 

ODONTOLOGIA RESTAURADORA 
PRÉ-CLÍNICA I 

Módulos integrados de Escultura, Dentística, Oclusão, 
Endodontia e Prótese, com o estudo da técnica e dos materiais 
odontológicos utilizados. 

238h/semestre 
ou 14h/semana 

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA I Módulos integrados de Odontologia Preventiva, Bioestatística e Informática. 102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
 
 
 

5° 

PROPEDÊUTICA ODONTOLÓGICA III 
 

Módulos integrados de Patologia, Semiologia e Radiologia 68h/semestre ou 
04 h/semana 
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Período Disciplina Conteúdo CH 
INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR V 
 

Módulos integrados de Odontologia Restauradora Pré-Clínica e Social 34h/semestre ou 
02h/semana 

RECAPITULAÇÃO E APROFUNDAMENTO 
DAS CIÊNCIAS BÁSICAS III 

Módulos integrados  de conhecimentos das Ciências Básicas, vários 
aspectos do corpo humano e seu funcionamento, fundamentais para a 
formação do profissional integrado. 

34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 476 horas 
 

 

Período Disciplina Conteúdo CH 
ODONTOLOGIA RESTAURADORA 
PRÉ-CLÍNICA II 

Módulos integrados de Escultura, Dentística, Oclusão, 
Endodontia e Prótese, com o estudo da técnica e dos materiais 
odontológicos utilizados. 

238h/semestre 
ou 14h/semana 

ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA II Módulos integrados de Odontologia Preventiva, Bioestatística e Informática. 102h/semestre 
ou 06h/semana 

PROPEDÊUTICA ODONTOLÓGICA IV 
 

Módulos integrados de Patologia, Semiologia e Radiologia 68h/semestre ou 
04 h/semana 

INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR VI 
 

Módulos integrados de Odontologia Restauradora Pré-Clínica e Social 34h/semestre ou 
02h/semana 

 
 
 
 

6° 

RECAPITULAÇÃO E APROFUNDAMENTO 
DAS CIÊNCIAS BÁSICAS IV 

Módulos integrados  de conhecimentos das Ciências Básicas, vários 
aspectos do corpo humano e seu funcionamento, fundamentais para a 
formação do profissional integrado. 

34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 476 horas 
 

                                                                                          FASE IV 
                                    AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL  

Período Disciplina Conteúdo CH 
 
 
 

 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA I 

 

Módulos integrados de Periodontia, Cirurgia, Dentística, Endodontia, 
Prótese, DCM, Terapêutica, Triagem de pacientes, Urgência e Emergência 
em pacientes adultos e portadores de necessidades especiais. 

204h/semestre 
ou 12h/semana 
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Período Disciplina Conteúdo CH 
 
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA I 
 

Módulos integrados de Odontopediatria, Ortodontia, Terapêutica, Triagem 
de pacientes, Urgência e Emergência em pacientes infantis e portadores de 
necessidades especiais. 

102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
ODONTOLOGIA SOCIAL I 
 

Módulos integrados de Odontologia Social, Odontologia Legal, 
Planejamento e Administração de Serviço de Saúde e Orientação 
profissional  

68h/semestre ou 
04h/semana 

 
INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR VII 
 

Módulos integrados de Planejamento em Serviço de Saúde e Planejamento 
em Clínica Integrada 

34h/semestre ou 
02h/semana 

 
 

7°  

RECAPITULAÇÃO E APROFUNDAMENTO 
DAS CIÊNCIAS BÁSICAS V 

Módulos integrados de conhecimentos das Ciências Básicas, vários 
aspectos do corpo humano e seu funcionamento, fundamentais para a 
formação do profissional integrado. 

34h/semestre ou 
02h/semana 

• Carga horária total: 442 horas 
•  

Período Disciplina Conteúdo CH 
 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA II 
 

Módulos integrados de Periodontia, Cirurgia, Dentística, Endodontia, 
Prótese, DCM, Terapêutica, Triagem de pacientes, Urgência e Emergência 
em pacientes adultos e portadores de necessidades especiais. 

204h/semestre 
ou 12h/semana 

 
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA II 
 

Módulos integrados de Odontopediatria, Ortodontia, Terapêutica, Triagem 
de pacientes, Urgência e Emergência em pacientes infantis e portadores de 
necessidades especiais. 

102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
ODONTOLOGIA SOCIAL II 
 

Módulos integrados de Odontologia Social, Odontologia Legal, 
Planejamento e Administração de Serviço de Saúde e Orientação 
profissional  

68h/semestre ou 
04h/semana 

 
INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR VIII 
 

Módulos integrados de Planejamento em Serviço de Saúde e Planejamento 
em Clínica Integrada 

34h/semestre ou 
02h/semana 

 
 
 
 
 

8°  

RECAPITULAÇÃO E APROFUNDAMENTO 
DAS CIÊNCIAS BÁSICAS VI 

Módulos integrados de conhecimentos das Ciências Básicas, vários 
aspectos do corpo humano e seu funcionamento, fundamentais para a 
formação do profissional integrado. 

34h/semestre ou 
02h/semana 

* Carga horária total: 442 horas 
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                                                                                                                      FASE V 
                                           AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL 
  

Período Disciplina Conteúdo CH 
 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA III 
 

Módulos integrados de Periodontia, Cirurgia, Dentística, Endodontia, 
Prótese, DCM, Terapêutica, Triagem de pacientes, Urgência e Emergência 
em pacientes adultos e portadores de necessidades especiais. 

204h/semestre 
ou 12h/semana 

 
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA III 
 

Módulos integrados de Odontopediatria, Ortodontia, Terapêutica, Triagem 
de pacientes, Urgência e Emergência em pacientes infantis e portadores de 
necessidades especiais. 

102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
ODONTOLOGIA  SOCIAL III  
 

Módulos integrados de Odontologia Social, Odontologia Legal, 
Planejamento e Administração de Serviço de Saúde e Orientação 
profissional. 

68h/semestre ou 
04h/semana 

 
ESTÁGIO EXTRA-MURO I Atendimento em Postos de saúde e Plantões hospitalares 68h/semestre ou 

04h/semana 

 
 
 
 
 

9°  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I (TCC) Elaboração e defesa de trabalho e/ou monografia para integralização da 
Rede de Atividades Curriculares. 

68h/semestre ou 
04h/semana 

* Carga horária total: 510 horas 
 

Período Disciplina Conteúdo CH 
 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA IV 
 

Módulos integrados de Periodontia, Cirurgia, Dentística, Endodontia, 
Prótese, DCM, Terapêutica, Triagem de pacientes, Urgência e Emergência 
em pacientes adultos e portadores de necessidades especiais. 

204h/semestre 
ou 12h/semana 

 
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA IV 
 

Módulos integrados de Odontopediatria, Ortodontia, Terapêutica, Triagem 
de pacientes, Urgência e Emergência em pacientes infantis e portadores de 
necessidades especiais. 

102h/semestre 
ou 06h/semana 

 
ODONTOLOGIA  SOCIAL IV 
 

Módulos integrados de Odontologia Social, Odontologia Legal, 
Planejamento e Administração de Serviço de Saúde e Orientação 
profissional. 

68h/semestre ou 
04h/semana 

 

 
 
 
 
 

10°  

ESTÁGIO EXTRA-MURO II Atendimento em Postos de saúde e Plantões hospitalares 68h/semestre ou 
04h/semana 



RESOLUÇÃO N.º 2.891-CONSEP, DE 28.02.2002 – A N E X O 

Período Disciplina Conteúdo CH 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES II (TCC) Elaboração e defesa de trabalho e/ou monografia para integralização da 

Rede de Atividades Curriculares. 
68h/semestre ou 
04h/semana 

* Carga horária total: 510 horas 


