
 
 
 
 
 
 

BEM VINDO À UNIVERSIDADE 
 

É com muito prazer que recebemos os mais novos futuros dentistas desse país. 
Falamos em nome do PET- Programa de Educação Tutorial. O PET Odonto UFPR 
iniciou suas atividades em Janeiro de 2009 e tem como enfoque atuar nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão de maneira indissociável. Nosso objetivo principal é 
contribuir para a elevação da qualidade de formação acadêmica dos alunos de 
graduação, estimulando neles um espírito crítico e uma atuação profissional pautada 
pela ética, pela cidadania e pela responsabilidade social. O grupo conta com dez 
estudantes orientados por um tutor (Cassius Torres Pereira). 

Saiba mais informações sobre o PET e como fazer parte do nosso grupo no site 
www.pet-odonto.ufpr.br.  

 
COORDENAÇÃO DE CURSO 

A coordenação do curso é o órgão responsável por mediar a relação aluno-
professor, colaborando com a orientação aos alunos e com o crescimento da instituição. 
Atualmente, o coordenador de curso responsável é o professor Paulo Cesar Gonçalves 
dos Santos, seguido da vice-coordenadora e professora Ângela Fernandes. A 
coordenação de curso conta ainda com uma secretária administrativa, Ivanir Gonçalves 
Pencal. Caso necessário, as dúvidas podem ser tiradas através do e-mail 
coord.odontologia@ufpr.br ou do telefone 3360-4053. 

 
MATRÍCULA  

 A cada início de semestre, os alunos da graduação deverão fazer sua rematrícula, 
diferente dos alunos do primeiro período que já estão com a sua matrícula 
automaticamente feita. Um prazo será estabelecido pela coordenação para a realização 
de matrículas, por isso fique atento todo final de semestre para tais informações no site 
oficial do curso: www.odontologia.ufpr.br. Para realizar a matrícula on-line, você 
deverá entrar no portal do aluno, cujo site é www.portaldoaluno.ufpr.br, e lá você irá 
preencher o campo “identificação” com o seu GRR presente em sua carterinha da 
UFPR, e preencher o campo “senha’ com a data do seu nascimento. Na página seguinte 
clique em “Matrícula Web” e siga os passos para realizar sua matrícula. Após preencher 
tudo o que foi requisitado, clique em “solicitar matrícula”. A página seguinte mostrará 
um documento, que deve ser impresso e guardado para ser apresentado à coordenação 
no dia estipulado para a “Confirmação da matrícula”, geralmente logo na primeira 
semana de aula. 

 
SEGUNDA CHAMADA  

 Caso você falte a alguma avaliação, é possível solicitar uma nova prova, desde 
que o motivo que justifica a falta seja de fato relevante (consulte o manual do aluno para 
saber as justificativas aceitas pela UFPR). O aluno deverá solicitar a segunda chamada 
da avaliação no departamento ao qual pertence à disciplina em até 3 dias úteis, após a 
data da avaliação perdida. O departamento tem 3 dias úteis para manifestar sua resposta 
através de um edital (também com 3 dias de antecedência da avaliação). Esse edital, se 
aprovar a solicitação, deve conter data e local da prova. 
 
 
 



BIBLIOTECA  

 Exemplares referentes ao nosso curso encontram-se basicamente em duas 
bibliotecas: a sede do centro Politécnico possui um acervo que corresponde aos 
períodos básicos do curso (1º ao 3º período); já a sede localizada no Botânico contém 
livros mais específicos, além de um grande número de periódicos nacionais e 
estrangeiros. O aluno pode emprestar apenas dois livros em cada biblioteca, e para isso 
deve  apresentar sua carteirinha estudantil. O aluno tem um prazo de 15 dias para ficar 
com o livro, e,em caso de atraso, pode pagar uma multa ou perder a permissão de 
emprestar livros pelo mesmo período que ficou com o livro além do permitido. Todo o 
acervo da UFPR está disponível para ser consultado através do site www.portal.ufpr.br. 

 
Biblioteca Ciências da Saúde – Sede Botânico 

Telefone: (041) 3360-4047  

Biblioteca Ciências Biológicas – Centro Politécnico 
Telefone: (041) 3361-3000  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA  

 
 

  
 
 
 
ESTERILIZAÇÃO 
 O curso de Odontologia conta com uma central de esterilização de materiais 
localizada no campus Botânico, no corredor que vai para as clínicas. Essa central é de 
uso exclusivo para acadêmicos do curso. Assim que vocês tiverem que esterilizar 
material para alguma disciplina, vocês deverão se encaminhar até lá e pedir para a 
Raquel ou para o Fernando (os dois funcionários que trabalham na central) uma senha 
referente ao período que estão cursando.  
 
CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE - CASA 3 
 O Centro de Atenção à Saúde - CASA 3, faz parte do Programa CASA e é uma 
unidade ambulatorial situada no Campus III - Centro Politécnico, oferecido à 
comunidade universitária. A casa 3 é composta por diversas especialidades: 
atendimento médico (clínicos gerais, ginecologistas, pediatras, homeopatas, psiquiatras 
e acupunturistas); atendimento de enfermagem; atendimento social e odontológico. 
O horário de funcionamento é das 07:30 às 17:30 horas. O agendamento de consultas é 
feito através dos telefones (41) 3361-3066 e (41) 3361-3643 ou pessoalmente, porém o 
agendamento de serviço odontológico é feito pessoalmente, no ultimo dia útil do mês, 
às 7:00 horas.  
 

R.U. – RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
 O Restaurante Universitário da UFPR possui três sub-sedes que servem, 
diariamente, refeições no almoço e jantar. Os três Restaurantes Universitários estão 
localizados um no campus Centro, outro no campus Agrárias e o terceiro, que é o que 
vocês irão freqüentar, no campus Politécnico. Apenas servidores e alunos que possuem 
carteira da UFPR ou o comprovante de matrícula juntamente com um documento de 
identificação poderão freqüentar. Atualmente, os acadêmicos da UFPR pagam R$ 1,30 
pelo almoço ou pelo jantar.  
 O horário de funcionamento do RU Politécnico segue o mesmo dos outros 
restaurantes: das 11h15 às 13h30 no almoço e das 18h às 19h45 no jantar. O cardápio 
semanal poderá ser consultado através do site da UFPR www.ufpr.br. 
 
 

Ciências da Saúde  
07:00 às 17:30 

Segunda a Sexta-feira. 

Ciências Biológicas  
08:00 às 20:30 

Segunda a Sexta-feira. 



VISTA/REVISÃO DE PROVA  

Caso o aluno deseje questionar com o professor o porquê do resultado de alguma 
prova, ele deve pedir “vistas a prova”. O aluno tem o prazo de 72 horas para requerer 
seu pedido junto ao departamento ao qual a disciplina pertence. Os professores da 
disciplina têm 2 dias úteis para contatar o aluno seja por email, telefone ou edital fixado, 
no qual eles estabelecem uma data e um horário para que a vista da prova seja realizada. 
Caso após esse encontro o aluno ainda não esteja de acordo com a justificativa dos 
professores, é possível que o aluno recorra ao departamento pedindo agora uma “revisão 
de prova”. Nesta nova etapa, outro professor, não pertencente à disciplina revisará a 
prova e dará o seu parecer. 

 

    
 
 

 Como tradição do curso de Odontologia, existe a semana de recepção aos 
calouros, que são os primeiros dias de aula. É uma semana muito legal para vocês 
conhecerem melhor o funcionamento do curso, os professores e colegas de outros 
períodos. Essa semana conta com uma palestra pelo coordenador do curso, apresentação 
do campus e das clínicas pelo centro acadêmico (CAOGS) e uma recepção pelos 
veteranos.  E nós do PET Odontologia preparamos, exclusivamente para os calouros, 
três dias com debates e palestras sobre assuntos de interesse para vocês.  O nosso 
primeiro encontro será dia 08 de Março às 18h00min, com duração de uma hora e meia, 
no Auditório Rosa do Campus Jardim Botânico. O assunto abordado será "Habilidade 
Manual no Ensino e na Prática Odontológica", já que existe um receio e muitas 
dúvidas em  relação à destreza manual na futura profissão por parte dos acadêmicos ao 
entrarem na faculdade. O formato do encontro será o de debate, com a presença dos 
Profs. Armin Weber, do Departamento de Anatomia da UFPR; Ronaldo Hirata, Mestre 
e Doutor em Materiais Dentários e Sabrina Alessandra de Castro, cirurgiã-dentista 
formada pela UFPR e ex-presidente do Centro Acadêmico de Odontologia Guido 
Straube.   

 

                       
                      Armin Weber         Ronaldo Hirata         Sabrina de Castro 
 

O nosso segundo encontro será dia 11 de Março às 17h30min, no segundo 
horário da aula de Metodologia, no qual os assuntos abordados serão Projeto de 
Extensão e Monitoria. No dia 18 de Março, também às 17h30min, acontecerá nosso 
terceiro encontro e os assuntos abordados serão Iniciação Científica, PET, Centro 
Acadêmico (CAOGS) e Semana Acadêmica (SAOJEM).  
Este informativo, que não é o oficial do curso, se propõe a ser um veículo com algumas 
informações para vocês, calouros, sobre o curso de Odontologia. 
  
 Deixamos nossos parabéns e esperamos que você participe ativamente da 
vida comunitária e faça da Universidade a mais sincera das suas emoções!  
 

 
 

 


