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LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Clínicas de Ensino 

O Curso de Graduação em Odontologia da UNIG, Campus Nova 

Iguaçu, dispõe de 02 (duas) clínicas de ensino para dar suporte às atividades 

práticas e de estágios supervisionados, totalmente climatizadas, com sistema 

de internet e monitoradas 24 horas por sistema de câmeras que permite o 

armazenamento de imagens, funcionando em regime integral das 06:00 as 

22:00 horas, dispondo de 01 (um) coordenador, 01 (um) responsável técnico, 

01 comissão de biossegurança, 16 (dezesseis) funcionários sendo 11 (onze) 

ASBs, 03 (três) auxiliares administrativos, 02(dois) Auxiliares técnicos, 

administração, recepção, banheiros com acessibilidade, central de 

esterilização, seção de apoio técnico, arquivo e almoxarifado. As práticas são 

ministradas sempre com a presença do professor responsável. Os usuários 

(alunos professores e funcionários) das clínicas seguem as normas de 

Biossegurança e do comitê CIPA de prevenção de acidentes, sendo obrigatório 

o uso de EPI’s nas realizações de práticas. As clínicas dispõem de 

Regulamentos e procedimentos operacionais padrão que permitem um 

ordenamento das atividades no interior das mesmas. Com suporte diário de 

manutenção e correção imediata eventuais defeitos em equipamentos, sistema 

de manutenção preventiva e corretiva implantado. O NDE age conjuntamente 

com a coordenação e responsável técnico sendo os responsáveis pelo 

acompanhamento das necessidades e aquisição de novos equipamentos e 

manutenção das instalações. 

O coordenador é o responsável pela avaliação das demandas e 

dos serviços quanto à qualidade, número, planejamento e distribuição dos 

horários das diversas especialidades e estágios. Para tanto existe reuniões 

antecipadas de planejamento com todo corpo clínico e técnico para o 

incremento e manutenção da qualidade do atendimento, da demanda existente 

e futura e das aulas ministradas. 
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Clínica 1- Medindo 316,80 m², com 42 (quarenta e dois) 

equipamentos odontológicos completos e totalmente automáticos e suas 

instalações periféricas como armários, bancadas, pias, instalações elétricas e 

hidráulicas. Para dar suporte no diagnóstico, a clínica conta com 03 (três) 

aparelhos de Raio – X periapicais, 03 (três) cadeiras para auxiliar nas tomadas 

radiográficas bem como os equipamentos de proteção (avental pumblífero com 

protetor de tireóide); 01 sala de revelação de radiografias, 01 (uma) sala para 

trabalhos com gessos, devidamente equipada com vibradores e cortadores de 

gesso; 01 sala de expurgo. 

Clínica 2- Medindo 272,07 m², com 25 (vinte e cinco) 

equipamentos odontológicos completos e totalmente automáticos, completos e 

suas instalações periféricas como armários, bancadas, pias, instalações 

elétricas e hidráulicas. Para dar suporte no diagnóstico, a clínica conta com 02 

(dois) aparelhos de Raio – X periapicais, 01 sensor digital, 01 televisão de led 

de 40 polegadas, 02 (duas) cadeiras para auxiliar nas tomadas radiográficas 

bem como os equipamentos de proteção (avental pumblífero com protetor de 

tireóide), 01 (uma) sala de revelação de radiografias,  01 (uma) sala para 

trabalhos com gessos, devidamente equipada com vibradores e cortadores de 

gesso; 01 sala de expurgo, 01(um) espaço para discussão de casos entre 

aluno e professor com mesa e cadeiras. 

Para o suporte dessas clínicas, contamos com: 

Central de esterilização – climatizada, medindo 37,90 m², 

equipada com 05 (cinco) autoclaves, sendo 01 (uma) de 75 (setenta e cinco) 

litros, 01 (uma) de 54 (cinquenta e quatro) litros, 01 (uma) de 50 (cinquenta) 

litros e 01 (uma) de 42 (quarenta e dois) litros e 01 (uma) de 21 (vinte e um) 

litros, 01 Sala de suporte com 23 (vinte e três) estantes de aço sendo 02 (duas) 

com três, 04 (quatro) com cinco e 17 (dezessete) com seis prateleiras cada  

utilizadas, para guarda dos instrumentais de alunos, mesas de apoio. 

Sala de espera de pacientes - totalmente climatizada e 

monitorada por sistema de câmeras, medindo 58,70 m², com 55 (cinquenta e 

cinco) cadeiras estofadas, sistema de senha eletrônica,01 (um) bebedouro 



UNIVERSIDADE IGUAÇU - UNIG 
Curso de Graduação em Odontologia 

UNIG - Nova Iguaçu 
 

refrigerado, 01 (uma) televisão de Led de 32 polegadas e 02 (duas) cortinas de 

ar; 

Recepção de pacientes – medindo 17,86 m² totalmente climatiza 

e monitorada por câmeras, com 05 (cinco) guichês de atendimento, com 

atendimentos prioritários, arquivos para guarda de prontuários, computador e 

sala de apoio. 

Sala de Administração - Climatizada, medindo 7,30 m², contém 

02 (dois)computadores,01 (uma) impressora, 02 (duas) televisões de led para 

monitoramento das imagens, 01 (um) HD de 5(cinco) teras que permite o 

armazenamento das imagens, duas mesas com cadeiras, 01 (um) NoBreak, 01 

(um) armário e 01 (um) arquivo. 

Sala de apoio técnico – medindo 9,28 m², contendo computador 

ligado à internet, várias peças de reposição e ferramental diversos para reparos 

e manutenção.  

Sala de arquivo morto – Medindo 10,33 m², contém 10 (dez) 

arquivos de aço para guarda de prontuários. 

Sala de armários de alunos – medindo 33,71 m², contendo 12 

(doze) armários sendo, 05(cinco) com 16(dezesseis) portas, 04 (quatro) com 

oito, 01 (um) com 12 (doze) e 02 (dois) com seis portas cada. Ainda, contamos 

com mais 05 (cinco) armários de 16 portas e 03 (três com 08 (oito) portas que, 

são distribuídos aos alunos regularmente matriculados e cadastrados  

Almoxarifado – medindo 4,97 m², contém 03 estantes de aço e 

01 (um) armário de aço para guarda de insumos.   

Escovódromo – composto de 06 (seis) pias sendo 03 (três) de 

uso infantil e 03 (três) de adulto.  

Ainda contamos com 01 (um) armário de 08 (oito) portas para 

professores e 01 (um) escovódromo portátil  com 03 (três) pias para as ações 

cívico sociais, 11 (onze) aparelhos de fotopolimerização, 03 (três) aparelhos de 

ultra som, 02 (dois) amalgamadores de cápsula, 01 (um) armário  de vidro de 

02 (duas) portas para eventuais emergências contendo, 02 (dois) 
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estetoscópios, 02 (dois) esfingmomanômetros, 02 (dois) ambús sendo 01(um) 

pediátrico e 01(um) de adulto, 02 (dois) balões de oxigênio, 01 (um) 

termômetro digital e 01 (um) kit medidor de glicemia. 

As avaliações periódicas quanto às demandas em relação aos serviços 

prestados e à qualidade dos laboratórios, levam em consideração os resultados 

obtidos através das avaliações da Comissão própria de Avaliação – CPA, das reuniões 

com os alunos, professores e das avaliações dos usuários através de pesquisa de 

satisfação. Sendo, os resultados utilizados pela gestão acadêmica (NDE, Colegiado e 

Coordenação) para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda 

existente e futura e das aulas ministradas. 

RECURSOS HUMANOS 
Corpo Técnico e Científico  

 
 

Funcionários do Laboratório Específicos – Curso de Odontologia 

NOME 
Data de 

Contratação 
Experiência 
profissional 

ESCOLARIDADE 

CARGO SETOR Superior / 
Médio / 
Básico 

Completo / 
Incompleto 

Jose Elaine 
Souza Dutra 

01/12/2008 
10 anos e 3 

meses 
Superior Completo 

Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Tatiana 
Gonçalves 

Julião 
19/03/2018 1 ano Médio Completo 

Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Adriana 
Teixeira 
Limas da 

Silva 

11/03/2017 2 anos Superior Incompleto 
Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Caroline 
Passos 
Coelho 

Iedefonso 

11/08/1997 
1 ano e sete 

meses 
Superior Incompleto 

Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Thais 
Francisca 
Moreira de 

Paula 

07/03/2017 2 anos Médio Completo 
Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 
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NOME Data de 
C t t ã  

Experiência 
fi i l 

ESCOLARIDADE CARGO SETOR 

Luiz 
Gustavo 

dos Santos 
Silva 

13/09/2018 6 meses Superior Incompleto 
Auxiliar 

administrativo 

Clínica 

odontológica 

Higor 
Correa 
Alvares 

25/02/2019 2 semanas Superior Completo 
Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Ana Delma 
Gomes dos 

Santos 
Silva 

05/03/2013 6 anos Superior Completo 
Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Carla 
Priscila 
Barbosa 
Bezerra 

04/07/2018 8 meses Médio Completo 
Auxiliar de 

saúde bucal 

Clínica 

odontológica 

Cristiane 
São Paulo 

Santos 
09/07/2014 

4 anos e 8 

meses 
Superior Incompleto Administradora 

Clínica 

odontológica 

Gilza Neves 
S Andrade 

01/10/1993 
26 anos e 5 

meses 
Médio Completo 

Auxiliar de 

saúde bucal 
Esterilização 

Luzinete da 
S Souza 

07/04/2017 
1 ano e 11 

meses 
Médio Completo 

Auxiliar de 

saúde bucal 
Esterilização 

Thais 
Miranda 
Mendes 

23/08/2017 
1 ano e 6 

meses 
Médio Completo 

Auxiliar de 

saúde bucal 
Esterilização 

Gabriel 
Ludovico 

da Costa da 
Silva 

21/01/2019 
1 mês e 25 

dias 
Médio Completo 

Auxiliar de 

saúde bucal 
Esterilização 

Cleiton 
Schuenck 

01/07/2015 
3 anos  e 8 

meses 
Médio Completo 

Técnico de 

equipamento 

odontológico 

Clínica 

odontológica 

Leandro 
Santos 
Vieira 

22/03/2018 12 meses Superior Completo 

Técnico de 

equipamento 

odontológico 

Clínica 

odontológica 

 

 
 


