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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências da Saúde - ICS 
 

- Curso de Odontologia - 
Currículo 201802 

 
Descrição do Curso: 

 

O Curso de Odontologia da Feevale busca formar um Cirurgião-Dentista com 

característica generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar nos diferentes 

níveis de atendimento à saúde, pautado em princípios éticos e técnico-científicos. 

Objetivos do Curso: 

 Objetivo Geral: 

Formar o profissional Cirurgião-Dentista generalista, humanista, crítico e reflexivo, 

com sólido conhecimento na área de Odontologia, competente em suas atribuições e 

responsabilidades sociais, pautado em princípios éticos, técnico-científicos e apto a atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde.  

Objetivos Específicos: 

- Promover a formação de um Cirurgião-Dentista para atuar multiprofissionalmente, 

interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com eficiência e eficácia na promoção 

da saúde baseado no conhecimento científico, na cidadania e na ética; 

- Desenvolver no Cirurgião-Dentista a capacidade de exercer a profissão de forma 

articulada ao contexto social, entendendo-a como participação e contribuição social;  

- Promover a formação de profissionais capazes de reconhecer a saúde como direito e 

condição digna de vida e de atuar garantindo a integralidade da assistência, entendida 

como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema de saúde; 
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- Habilitar profissionais para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-

se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e 

valorizando-o; 

- Dotar o Cirurgião-Dentista de reconhecidos padrões de ética profissional e de conduta. 

O estágio curricular não obrigatório compreende a realização de atividades práticas 

e de complementação da aprendizagem, ligadas direta e especificamente à área de formação 

profissional do acadêmico, sendo prevista sua remuneração, podendo ser realizado em 

empresas públicas ou privadas. 

O estágio deverá estar intimamente relacionado à área de conhecimento e de 

atuação profissional do curso superior no qual está matriculado o estagiário. 

O estágio obrigatório curricular não objetivo a complementação do ensino e da 

aprendizagem na formação técnica, científica e de relacionamento interpessoal do acadêmico 

de Odontologia em seu curso de graduação. 

Critérios: 

Não é permitido ao estagiário executar práticas Odontológicas sem a supervisão e 

acompanhamento do superior que deverá estar presente durante o período de permanência 

do estagiário nas diversas unidades do estágio. 

O exercício das atividades do profissional Cirurgião-Dentista por parte de estudante 

de Odontologia configura exercício ilegal da profissão, portanto o acadêmico não poderá 

substituir o Cirurgião-Dentista do setor ou da unidade na ausência do mesmo. 

A instituição de saúde contratante deve inteirar-se do calendário escolar e horário 

das aulas do curso de graduação em Odontologia, evitando com isto prejuízo na formação dos 

acadêmicos. 

Para realização do Estágio Curricular não obrigatório que envolva contato com 

ambiente clínico, o acadêmico deverá ter cursado a disciplina de Biossegurança e estar 

vacinado contra hepatite B e tétano. 
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ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS (DE ACORDO COM SEMESTRE): 

 

 
 
A partir do 1º semestre 

▪ Realizar atividades de acompanhamento nas diversas áreas 
da Odontologia,  

▪ Atendimento ao público,  
▪ Auxiliar no controle de estoque, 
▪ Auxiliar no controle de compras, 
▪ Auxiliar nas atividades administrativas do local que presta 

serviço em saúde. 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades de estágio curricular não 

obrigatório deverão ser realizados pelo supervisor Cirurgião-Dentista, com registro no 

Conselho Regional de Odontologia. 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc... 

Não é permitido ao estagiário realizar tarefas exclusivas do profissional formado. O 

estagiário estará sujeito ao código de ética Profissional. 

Áreas de Atuação:                                                           Disciplina cursada 

 
Atividades burocráticas e de atendimento ao 

público 

Cursando a partir do 1º semestre 

Atividades de promoção de saúde oral Cursando a partir do 1º semestre 
Radiologia odontológica Cursando a partir do 4º semestre 

Atenção básica Cursando a partir do 5º semestre 

Clínica odontológica Cursando a partir do 5º semestre 

 
 

Novo Hamburgo, maio de 2019. 
 
 

Prof. Me. Annie Pozeczek Koltermann Saccol 
Coordenadora do Curso de Odontologia 

 

 


