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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

Odontologia Legal e Deontologia I é uma disciplina obrigatória do currículo do 
curso de graduação em Odontologia da UEFS, no 7º semestre, apresentando carga 
horária total de 60 horas, desenvolvendo ativida

O curso é formado por 04 blocos: 
1) Exercício da Odontologia; 
2) Ética e Legislação;     
3) Deontologia odontológica; 
4) Bioética, que são discutidos em subitens com o objetivo precípuo de fornecer 

ao aluno o conhecimento necessá
Cirurgião-dentista com responsabilidade, seguindo os princípios deontológicos e 
disceológicos norteadores da ética profissional. 

Essa disciplina é de grande importância, pois ela promove a conscientização
preparo técnico-científico do aluno para o exercício profissional, buscando a correlação 
entre os conhecimentos odontológicos e os aspectos legais; Outro ponto de relevância é 
que a disciplina de Odontologia Legal e Deontologia I está intimamente rela
demais disciplinas curriculares visto que ela vai habilitar o aluno para uma prática 
profissional de acordo com os preceitos éticos e morais, seja qual for à especialidade de 
escolha no futuro exercício da profissão.
 

Introdução ao estudo da Deontologia e Disceologia. Noções fundamentais de 
bioética e ética profissional. Estudo do perfil atual da profissão de cirurgião
Brasil, destacando o exercício profissional fundamentado em valores éticos e princípios 
morais, nos múltiplos contextos sociais, embasados pelo conhecimento da Legislação 
pertinente, enfatizando que a documentação odontológica poderá tornar
peça de uma ação jurídica, conforme os códigos Civil, Penal, processuais e leis 
trabalhistas vigentes. Código
Odontológico. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade Profissional. 
Segredo Profissional. 
 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

A disciplina tem por objetivo dotar o al
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COLEGIADO DO CURSO 

COMPONENTE CURRICULAR 
ODONTOLOGIA LEGAL E DEONTOLOGIA I 

PEDAGÓGICA PRÉ-REQUISITOS
SAU425 

COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Odontologia Legal e Deontologia I é uma disciplina obrigatória do currículo do 
curso de graduação em Odontologia da UEFS, no 7º semestre, apresentando carga 
horária total de 60 horas, desenvolvendo atividades teórico-práticas.  

O curso é formado por 04 blocos:  
1) Exercício da Odontologia;  
2) Ética e Legislação;      
3) Deontologia odontológica;  
4) Bioética, que são discutidos em subitens com o objetivo precípuo de fornecer 

ao aluno o conhecimento necessário para que, no futuro, ele exerça a profissão de 
dentista com responsabilidade, seguindo os princípios deontológicos e 

disceológicos norteadores da ética profissional.  
Essa disciplina é de grande importância, pois ela promove a conscientização

científico do aluno para o exercício profissional, buscando a correlação 
entre os conhecimentos odontológicos e os aspectos legais; Outro ponto de relevância é 
que a disciplina de Odontologia Legal e Deontologia I está intimamente rela
demais disciplinas curriculares visto que ela vai habilitar o aluno para uma prática 
profissional de acordo com os preceitos éticos e morais, seja qual for à especialidade de 
escolha no futuro exercício da profissão. 

EMENTA 
do da Deontologia e Disceologia. Noções fundamentais de 

bioética e ética profissional. Estudo do perfil atual da profissão de cirurgião
Brasil, destacando o exercício profissional fundamentado em valores éticos e princípios 

s contextos sociais, embasados pelo conhecimento da Legislação 
pertinente, enfatizando que a documentação odontológica poderá tornar
peça de uma ação jurídica, conforme os códigos Civil, Penal, processuais e leis 
trabalhistas vigentes. Código de Ética Odontológica. Código de Processo Ético 
Odontológico. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade Profissional. 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 
- 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
A disciplina tem por objetivo dotar o aluno dos conhecimentos requeridos para 
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CH 
60 

REQUISITOS 

COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

Odontologia Legal e Deontologia I é uma disciplina obrigatória do currículo do 
curso de graduação em Odontologia da UEFS, no 7º semestre, apresentando carga 

4) Bioética, que são discutidos em subitens com o objetivo precípuo de fornecer 
rio para que, no futuro, ele exerça a profissão de 

dentista com responsabilidade, seguindo os princípios deontológicos e 

Essa disciplina é de grande importância, pois ela promove a conscientização e o 
científico do aluno para o exercício profissional, buscando a correlação 

entre os conhecimentos odontológicos e os aspectos legais; Outro ponto de relevância é 
que a disciplina de Odontologia Legal e Deontologia I está intimamente relacionada às 
demais disciplinas curriculares visto que ela vai habilitar o aluno para uma prática 
profissional de acordo com os preceitos éticos e morais, seja qual for à especialidade de 

do da Deontologia e Disceologia. Noções fundamentais de 
bioética e ética profissional. Estudo do perfil atual da profissão de cirurgião-dentista no 
Brasil, destacando o exercício profissional fundamentado em valores éticos e princípios 

s contextos sociais, embasados pelo conhecimento da Legislação 
pertinente, enfatizando que a documentação odontológica poderá tornar-se importante 
peça de uma ação jurídica, conforme os códigos Civil, Penal, processuais e leis 

de Ética Odontológica. Código de Processo Ético 
Odontológico. Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade Profissional. 

 

uno dos conhecimentos requeridos para 
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o exercício das seguintes competências e habilidades:  
• Atenção à saúde; 
• Tomada de decisões;  
• Comunicação; 
• Liderança;  
• Administração e gerenciamento. 

 
OBJETIVOS 

• Promover a conscientização e o preparo técnico-científico na área de 
Odontologia Legal e Deontologia, buscando correlacionar conhecimentos 
odontológicos e jurídicos, aplicando-os a serviço da Justiça;  

• Incentivar a iniciação científica para a pesquisa na área de Odontologia Legal e 
Deontologia;  

• Desenvolver o raciocínio embasado em princípios éticos, que facilitam a leitura, 
interpretação e análise da legislação de importância para o exercício da 
profissão de Cirurgião-dentista;  

• Conceituar os referenciais básicos da Bioética, enfatizando o respeito à 
dignidade do ser humano e/ou da coletividade; 

 
METODOLOGIA 

4.1. METODOLOGIAS EMPREGADAS  
4.1.1. Aulas expositivas (50% das aulas) A bagagem teórica da disciplina é 

bastante extensa, trabalhando-se com dispositivos legais no âmbito do Direito Civil, 
Penal, Administrativo e Trabalhista. Essa preparação teórica inicial é de grande 
importância na formação da consciência profissional crítica, embasada nos princípios 
éticos e morais.  

4.1.2. Estudo Dirigido (10% das aulas) Situações jurídicas, que envolvam o 
exercício profissional do Cirurgião-dentista, serão discutidos em sala de aula, buscando 
aproximar os acadêmicos do cotidiano da Odontologia, independentemente da 
especialidade escolhida. Os acadêmicos terão a oportunidade de opinar sobre a conduta 
moral e ética do profissional nessas situações, gerando dessa forma, o debate entre o 
grupo.  

4.1.3. Aplicação dos dispositivos legais (40% das aulas) Os acadêmicos levarão 
para o campo os dispositivos legais de importância para o Cirurgião-dentista e 
conseqüentemente a hermenêutica e jurisprudência pertinentes. 
  

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados bimestralmente por meio de exames teóricos e 

práticos, individuais e grupais. A pontuação final será composta da média ponderada 
dos pontos obtidos nas avaliações bimestrais, serão 3 avaliações. 

A média final da disciplina corresponderá à soma dos pontos obtidos nas 
atividades. A média mínima de aproveitamento da disciplina é 7,0 (sete) pontos. O 
aluno que obtiver média final inferior a 7,0 (sete) pontos será submetido a uma Prova 
Final, na qual serão abordados todos os assuntos indicados no conteúdo programático 
da mesma. 
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