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Estão abertas as pré-inscrições para o Curso EAD SAÚDE DA PESSOA COM NECESSIDADES 
ODONTOLÓGICAS ESPECIAIS no período de 19/06 a 29/06/2018. Para acessar o link clique aqui. Ou 
cole este link em seu navegador: https://goo.gl/forms/6Oos9w5IZiIQrOpj1 
 

ORGANIZAÇÃO: Centro Vocacional Tecnológico em Saúde da Pessoa com Deficiência da 

Faculdade de Odontologia da UFG (CVT-FO/UFG). 
 

PÚBLICO ALVO: 
Cirurgiões-dentistas e graduandos em Odontologia.   

 
OBJETIVO: 

 Apresentar os conceitos básicos necessários à atenção primária da saúde bucal da pessoa 
com necessidades odontológicas especiais; 

 Discutir o acesso da pessoa com necessidades odontológicas especiais à saúde mediante 
preceitos éticos, aspectos Bioéticos, aspectos dos Direitos Fundamentais e de humanização. 

 Discutir o conceito de promoção de saúde e de rede de assistência às pessoas com 
necessidade odontológicas especiais, identificando-as no nível local de cada participante do 
curso. 

 

SOBRE O CURSO: 
 Modalidade à Distância com encontro presencial; 

 É uma atividade de extensão da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFG (PROEC). 

 Curso Gratuito, patrocinado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações.     

 Período: de 30/06 a 26/08/2018 

 Carga horária: 48 horas, assim distribuídas:  
4 horas presenciais 
36 horas não presenciais. 
 

Este curso será desenvolvido em três módulos: 
1. Quem é a pessoa com necessidades odontológicas especiais? 
2. Direitos da pessoa com necessidades odontológicas especiais; 
3. Promoção da saúde e rede de cuidados para pessoas com necessidades odontológicas 
especiais. 
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A INSCRIÇÃO: 

 A inscrição ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa será através do link mencionado 
onde o cursista realizará uma pré-inscrição. A pré-inscrição poderá ser feita do dia 19 de junho de 
2018 até o dia 29 de junho de 2018.  

A segunda etapa será a efetivação da inscrição durante o encontro presencial que ocorrerá 
no dia 30 de junho de 2018 às 08:00 no auditório da Faculdade de Odontologia da UFG. 

 Este encontro exigirá presença obrigatória do interessado(a) em participar do curso 
“Saúde da Pessoa com Necessidades Odontológicas Especiais”.  
 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 Cirurgião-Dentista - ter registro no CRO e presença no encontro do dia 30/06/2018; 

 Estudantes de Odontologia – estar matriculado em curso de Odontologia de instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e presença no encontro do dia 
30/06/2018. 
* Em ambos os casos será exigido o comprovante, seja de registro no CRO ou do 
comprovante de matrícula. 

 
Todos que realizarem a pré-inscrição via link poderão participar do encontro presencial no dia 

30 de junho de 2018, no entanto, dentre aqueles que comparecerem e confirmarem que desejam 
participar serão selecionadas 120 pessoas com base nos seguintes critérios: 

 

 Critério 1: o número de vagas para profissionais e alunos será proporcional à 
demanda. Ou seja, se comparecerem 180 alunos e 90 CDs, teremos vagas para 80 
alunos e 40 Cirurgiões-dentistas; 

 Critério 2: quem já estiver participando dos Projetos de Extensão GEPETO e NESO; 

 Critério 3: - só para alunos: quem estiver mais avançado no curso; 
      - só para CDs: quem trabalhar em serviço público. 

 
CRONOGRAMA DO CURSO: 
 

1º Encontro presencial 30/06 

Atividade apresentação dos 
participantes no ambiente 

virtual 
02/07 a 08/07 

1º Modulo 09/07 a 21/07 

2º Modulo 23/07 a 04/08 

3º Modulo 06/08 a 18/08 

Avaliação final obrigatória 20/08 a 26/08 

O encontro presencial obrigatório acontecerá no auditório da Faculdade de Odontologia da 
UFG que está situada na Av. Universitária esquina com 1ª Avenida s/n° Setor Leste Universitário - 
Campus Colemar Natal e Silva.  
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O ENCONTRO PRESENCIAL: 
 No encontro presencial a ser realizado no dia 30 de junho de 2018 a presença do 
interessado em participar do curso é obrigatória. Neste momento será feita a apresentação da 
equipe, dos interessados e do curso em si. 

 Esse será um momento muito importante onde alguns aspectos do que será apresentado 
durante o curso poderão ser discutidos. Por meio de apresentação de slides, o Centro Vocacional 
Tecnológico da FO/UFG será apresentado, bem como os projetos de extensão que são 
desempenhados junto a ele. 

 Um tutorial sobre a navegação pela plataforma será apresentado aos interessados em 
participar e então, ao final a pessoa poderá optar por efetivar a sua inscrição ou não.  

 
O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM: 
 A parte à distância do curso acontecerá em uma plataforma Moodle, na plataforma IPÊ de 
controle do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da UFG (CIAR-UFG).  

No encontro presencial do dia 30 de junho de 2018, de presença obrigatória, o cursista 
receberá todas as informações necessárias sobre como navegar pela plataforma por meio de um 
tutorial. O material e as referências básicas de consulta estarão disponíveis através de links de 
forma bastante fácil e simplificada. 

 A referência básica do curso é um E-book, também criado pelo CIAR-UFG, que contém a 
parte teórica sobre os três módulos que serão trabalhados e que também serviu de base para a 
realização da primeira versão do curso em 2017. Todas as referências cuja a leitura for solicitada 
são indispensáveis de serem contempladas pelo cursista para que ele tenha uma aprendizagem 
significativa. 
  
 

A ASSISTÊNCIA E A TUTORIA: 
Uma etapa bastante importante de um curso de ensino à distância é a possibilidade de 

esclarecimento de dúvidas, apoio técnico e outras formas de diálogo com os organizadores. 
 Neste curso, os cursistas inscritos serão alocados em grupos e cada grupo terá um tutor 
responsável. O contato com este tutor será de extrema importância para que o processo ensino-
aprendizagem seja efetivo. 
 É papel do tutor o aviso dos prazos, o contato com o cursista caso este não esteja realizando 
as atividades no prazo e o principal, o tutor deverá enviar um feedback para o cursista após a 
realização da atividade. 
 É papel do cursista contatar o tutor caso tenha dúvidas em relação às atividades, em relação 
ao uso da plataforma ou caso enfrente qualquer problema técnico. 
 Casos em que o cursista enfrente problemas pessoais que interfiram em sua correta 
participação no curso devem ser relatados e serão avaliados com cautela pela equipe organizadora. 
 Os contatos poderão ser feitos via e-mail ou utilizando ferramentas de mensagem da 
própria plataforma. 
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O PROCESSO AVALIATIVO:  

Os participantes serão avaliados pela execução das atividades de cada módulo e por uma 
avaliação realizada ao final do curso. Todas as correções serão realizadas pelo tutor responsável e 
os feedbacks serão enviados o mais breve possível. 

Dentre os critérios de avaliação das respostas das atividades dos módulos estarão: 

 Coerência em relação ao que foi proposto; 

 Uso das referências (textuais, vídeos, dentre outras) que forem apresentadas pelo módulo 
ou por cada atividade especificamente; 

 Execução da resposta dentro do prazo determinado. 
O tutor em seu feedback poderá solicitar que o cursista realize novamente a atividade pelo não 

cumprimento de um dos critérios mencionados acima. O cursista será receberá a mensagem e a 
partir deste momento deve elaborar sua resposta novamente. 

Os feedbacks contarão com a chave de correção da atividade e a opinião do tutor sobre o 
desempenho do cursista. Este é um momento muito importante onde o cursista poderá discutir 
suas respostas e saber onde pode melhorar. 

 
O cursista terá acesso à avaliação final após ter realizado todas as atividades dos três módulos. 

A preparação para esta avaliação será a própria execução das atividades. Espera-se que o cursista 
que desde o princípio se dedicou durante os módulos consiga realizar a avaliação final sem 
dificuldades. 

 

CERTIFICAÇÃO: 
Os participantes que cumprirem de forma satisfatória a avaliação final, tendo 75% de acerto 

das questões, receberão certificado da conclusão do curso, que é uma atividade de extensão da 
Pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG (PROEC). 

Após o término do curso e aprovação do participante o seu certificado será confeccionado, 
impresso e disponibilizado na secretaria da Faculdade de Odontologia da UFG sendo de 
responsabilidade do participante providenciar a retirada do mesmo (Av. Universitária esquina com 
1ª Avenida s/n° Setor Leste Universitário - Campus Colemar Natal e Silva). 

 

INFORMAÇÕES: 
cvtpcd.odonto.ufg.br 
cursocvt.ufg@gmail.com  
Página OdontoDiversidade no Facebook 
Instagram OdontoDiversidade 
 


