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XVII EDIÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO EM EMERGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS 
(EDITAL DE 17/12/2018 a 24/02/2019) 

 

Inscrição: 05/11/2018 a 16/11/2018 
Resultado da seleção: 23/11/2018 

Primeira chamada: 26/11/2018  

Segunda Chamada: 03/12/2018. 

 

*A realização do curso está vinculada ao funcionamento do Pronto Socorro Odontológico da 

UFU. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Curso de Extensão em Emergências Odontológicas ocorre em regime de plantão 

hospitalar, com carga horária máxima de 120 horas e carga horária mínima de 60 horas.  

Serão ofertadas 6 (seis) turmas nas seguintes datas: 

Turma Período de realização 

I 17/12/2018 à 28/12/2018 

II 29/12/2018 à 09/01/2019 

III 10/01/2019 à 21/01/2019 

IV 22/01/2019 à 02/02/2019 

V 03/02/2019 à 14/02/2019 

VI 15/02/2019 à 24/02/2019 

 

É oferecido alojamento dentro do hospital de clínicas apenas nos dias de plantões de 

24 horas ou 12 horas noturno. Os demais dias são de responsabilidade do plantonista. 
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A Escala dos Plantões será divulgada juntamente com o resultado da seleção e não 

pode ser alterada, sendo que o aluno que não cumprir a carga horária definida na escala não 

receberá o Certificado. Os participantes do curso poderão ser escalados em feriados. 

Ao final do estágio o participante receberá a declaração emitida pelo HOUFU, assinado 

pelo Coordenador do Estágio e Diretor do Hospital Odontológico. 

Pré-requisito: Estarão aptos para participar do curso os graduandos que tenham 

concluído o 7° período do curso de odontologia e cirurgiões dentistas com registro no 

CRO. 

Material Obrigatório durante o curso: 

 Motor de alta e baixa rotação 

 Broca 702 longa para alta rotação 

 Posicionador de radiografias 

 Jaleco Branco 

 Colgaduras 

 Sacos plásticos 10x15 cm 

 Broca endo Z 

 Broca esférica carbide (#2, #4, #6) para alta rotação  

 Esfigmomanometro + estetoscópio. 

 

2. INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 

Para realizar a inscrição os interessados deverão enviar a ficha de inscrição (em anexo) 

preenchida e assinada para o email ho@umuarama.ufu.br ou entregá-la pessoalmente na 

secretaria da Direção do Hospital Odontológico, sala 114, Bloco 4L – Umuarama. 

 

mailto:ho@umuarama.ufu.br
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A seleção dos participantes será feita por sorteio e o resultado será divulgado dia 

23/11/2018. Os alunos selecionados também serão notificados pelo e-mail informado na 

ficha de inscrição.  

Em caso de desistências, haverá uma segunda chamada no dia 03/12/2018.  

 

3. MATRÍCULAS 

Após a seleção, as matrículas serão realizadas pessoalmente na Secretaria do Hospital 

Odontológico, de 2ª feira à 6ª feira das 8:00 hs às 17:00 hs, ou através do e-mail 

ho@umuarama.ufu.br     

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar de uma única vez, os documentos 

especificados a seguir. 

 Uma foto 3x4 para o crachá; 

 Cópia RG e CPF; 

 Estudantes: Declaração da faculdade informando o período em curso, ou cópia de 

outro documento comprobatório; 

 Apenas para Cirurgiões Dentistas: Cópia do comprovante de inscrição no CRO 

 

 

As inscrições para todas as turmas serão realizadas no período de 05/11/2018 a 

16/11/2018. 
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Alunos da Faculdade de Odontologia UFU deverão apresentar como documentação somente 
o Requerimento de Inscrição.  

 

A matrícula dos alunos selecionados será realizada mediante a apresentação dos 

documentos, para todas as turmas nas seguintes datas: 

  

O candidato que não apresentar a documentação dentro dos prazos estabelecidos será 

considerado como desistente do processo seletivo. 

 

4. EMISSÃO DE CERTIFICADO 

O Certificado emitido pela UFU, através da PROEX e será disponibilizado ao 

participante somente com a conclusão do processo relativo ao Estágio. Sempre no período 

de Maio a Junho de cada ano, a ser solicitado através do site: 

http://www.siex.proex.ufu.br/certificado 

Secretaria do Hospital Odontológico. Av. Republica do Piratini, s/nº - Bloco 4L – 

Hospital Odontológico – Sala 4 L 114. Campus Umuarama.  Fones: (34) 3225.8125 e 

3225.8133.  

Uberlândia, 29 de outubro de 2018. 

Matrícula Primeira Chamada: 26/11/2018 a 30/11/2018 

Matrícula Segunda Chamada: 03/12/2018 a 05/12/2018 

http://www.siex.proex.ufu.br/certificado

