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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

O componente curricular SAU 449, fecha o ciclo de estágios na área de 
Odontologia Social, proporcionando aos alunos uma análise 
vivenciado nas unidades de saúde, durante a graduação, consolidando conceitos na área 
da saúde bucal coletiva e fortalecendo a
da família no âmbito da instituição de saúde e na comunidade adstri
 

Estágio vivencial e prática em temas relacionados à epidemiologia e 
identificação de fatores de risco para o câncer bucal e as fissuras
rastreamento de lesões cancerizáveis e câncer bucal, atuação multiprofissional no 
tratamento do câncer de boca e medidas
labiopalatinas. 
 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR
• Sistema de informação 
• Planejamento em saúde;
• Controle Social; 
• Educação em Saúde para grupos populacionais específicos e 

Família. 
• Reunião com ESF para planejamento das atividades;
• Oficinas sobre sistema de informação na saúde 
• Atividades de educação em saúde junto aos diferentes grupos populacionais e 

equipe de Saúde da Família a partir das necessidade
com a ESF 

• Oficinas de planejamento em saúde
• Elaboração e apresentação para a comunidade interna e externa à UEFS de 

relatório sobre as atividades realizadas durante os estágios (Relato de 
experiência). 

 
HABILIDADES E 

Com os objetivos anteriormente firmados a disciplina Estágio em Saúde Bucal 
Coletiva III busca estimular a aquisição das seguintes competências

• Analisar e Interpretar dados epidemiológicos das Doenças que afetam à 
cavidade oral; 

• Desenvolver estratégias que promovam a Atenção Integral à saúde da 
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COLEGIADO DO CURSO 

COMPONENTE CURRICULAR 
ESTÁGIO EM SAÚDE BUCAL COLETIVA III 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA PRÉ-REQUISITOS
SAU443; SAU448

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

O componente curricular SAU 449, fecha o ciclo de estágios na área de 
Odontologia Social, proporcionando aos alunos uma análise de todo o
vivenciado nas unidades de saúde, durante a graduação, consolidando conceitos na área 
da saúde bucal coletiva e fortalecendo a compreensão do trabalho da equipe de saúde 
da família no âmbito da instituição de saúde e na comunidade adstrita. 

EMENTA 
Estágio vivencial e prática em temas relacionados à epidemiologia e 

identificação de fatores de risco para o câncer bucal e as fissuras
rastreamento de lesões cancerizáveis e câncer bucal, atuação multiprofissional no 

o do câncer de boca e medidas preventivas para o câncer bucal e fissuras 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 
Sistema de informação - e-SUS; 
Planejamento em saúde; 

Educação em Saúde para grupos populacionais específicos e Equipe Saúde da 

Reunião com ESF para planejamento das atividades; 
Oficinas sobre sistema de informação na saúde – e-SUS 
Atividades de educação em saúde junto aos diferentes grupos populacionais e 
equipe de Saúde da Família a partir das necessidades identificadas na reunião 

Oficinas de planejamento em saúde 
Elaboração e apresentação para a comunidade interna e externa à UEFS de 
relatório sobre as atividades realizadas durante os estágios (Relato de 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
Com os objetivos anteriormente firmados a disciplina Estágio em Saúde Bucal 

Coletiva III busca estimular a aquisição das seguintes competências e habilidades:
Analisar e Interpretar dados epidemiológicos das Doenças que afetam à 

Desenvolver estratégias que promovam a Atenção Integral à saúde da 
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REQUISITOS 
SAU443; SAU448 

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

O componente curricular SAU 449, fecha o ciclo de estágios na área de 
de todo o processo 

vivenciado nas unidades de saúde, durante a graduação, consolidando conceitos na área 
compreensão do trabalho da equipe de saúde 

Estágio vivencial e prática em temas relacionados à epidemiologia e 
identificação de fatores de risco para o câncer bucal e as fissuras labiopalatais, 
rastreamento de lesões cancerizáveis e câncer bucal, atuação multiprofissional no 

preventivas para o câncer bucal e fissuras 

 

Equipe Saúde da 

Atividades de educação em saúde junto aos diferentes grupos populacionais e 
s identificadas na reunião 

Elaboração e apresentação para a comunidade interna e externa à UEFS de 
relatório sobre as atividades realizadas durante os estágios (Relato de 

Com os objetivos anteriormente firmados a disciplina Estágio em Saúde Bucal 
e habilidades: 

Analisar e Interpretar dados epidemiológicos das Doenças que afetam à 

Desenvolver estratégias que promovam a Atenção Integral à saúde da 



Página 2 de 4 

 

população adstrita à unidade na qual está inserido;  
• Planejar atividades que possam facilitar o Processo de Trabalho na USF; 
• Desenvolver a capacidade crítica e analítica sobre Planejamento Local em 

Saúde; 
• Desenvolver a capacidade crítica e o raciocínio lógico à cerca do Levantamento 

Epidemiológico em Saúde Bucal como instrumento de planejamento das 
atividades preventivas;  

• Observar os conceitos de bom Relacionamento Interpessoal durante as 
atividades na USF e todo o desenvolver do curso; 

• Relacionar-se de forma ética com os demais membros da USF e seu pares; 
• Realizar trabalho em equipe multiprofissional envolvendo atividades que 

agreguem a equipe do PSF; 
• Desenvolver atividade de atenção a saúde com enfoque em promoção das 

doenças bucais e na Política de Atenção Básica do Ministério da Saúde; 
• Entender e fortalecer o Controle Social na Microárea de abrangência da sua 

USF. 
 

OBJETIVOS 
GERAL: 

• Consolidar a formação do estudante e o seu comprometimento para a 
construção de um Sistema Único de Saúde adequado para a população, com 
enfoque na avaliação das ações, segundo o modelo de vigilância à saúde, e ao 
trabalho transdisciplinar. 
 

ESPECÍFICOS: 
• Vivenciar o processo de trabalho nas unidades de saúde da família e no Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO), por meio do acompanhamento das 
atividades dos cirurgiões-dentistas e dos profissionais da Equipe de Saúde da 
Família; 

• Realizar atividades de educação em saúde junto à população adstrita às 
Unidades de Saúde da Família e pacientes do CEO; 

• Realizar atividades de educação permanente para os profissionais das Unidades 
de Saúde; 

• Divulgar a experiência dos estágios nas Unidades de Saúde para a comunidade 
interna e externa à UEFS. 

 
METODOLOGIA 

• Leitura e fichamento de textos relacionados ao conteúdo programático; 
• Problematização do conteúdo apresentado durante a aula expositiva; 
• Oficinas/Seminários. 
• Atividades no campo de estágio – CEO, Unidades de Saúde da Família e 

comunidade adstrita - Organizar atividade educativa junto a comunidade. 
• Reuniões com equipes de saúde da família;  
• Acompanhar e colaborar nas atividades das Unidades de Saúde; Elaboração de 

Diário de Campo. 
  

AVALIAÇÃO 
A avaliação será processual, por meio do diálogo entre o educador e educando, 

observando-se compromisso, assiduidade e pontualidade durante as atividades 
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realizadas. Elaboração do diário de campo para as atividades realizadas no CEO, 
unidades de saúde e/ou comunidade; e relatório final do estágio. 

As atividades terão os pesos abaixo: 
a) Prática 1 (P1): Média das notas das oficinas. (1,0) 
b) Prática 2 (P2): Média das Notas dos Diários de Campo/Participação nas 

atividades (domínio do tema, relação com o público, criatividade, compromisso, 
assiduidade e pontualidade) (1,0) 

c) Prática 3 (P3): Nota do relatório final. ORAL (0,5) e ESCRITO (0,5) 
d) MP1: Média das notas de participação nas Oficinas 
e) MP2: Média das notas dos diários de campo/ Participação nas atividades 
f) MP3: Relatório final - média das notas da apresentação oral e do trabalho 

escrito 
Será dispensado de realizar a Avaliação Final (AF) e considerado aprovado o 

estudante que obtiver na Media Parcial Consolidada (MMPC) nota igual ou superior a 
7,0. 

Não atingindo a média 7,0, o estudante será submetido a Avaliação Final e a 
Média Final(MF) será calculada da seguinte forma: 

MF = MMPC . 0,6 + AF. 0,4 
Obs.: O (A) estudante deverá cumprir um mínimo de 75% da carga-horária do 

componente (30 horas ) para não ser reprovado por falta). De 
*Acordo com a Resolução do CONSU 46/2006. 
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