UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA

CONGREGAÇÃO
PAUTA COMPLEMENTAR
191ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Dia: 07-06-2017
14:00 Horas
Sala de Reuniões da Congregação

FOP/UNICAMP
2017
Calendário http://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/institucional-diretoria/congregacao

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Odontologia de Piracicaba
PAUTA COMPLEMENTAR
191ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - 07/06/2017

III - ORDEM DO DIA
PARA APROVAÇÃO
1. COORD. DE GRADUAÇÃO
Processo nº: 00-P-00000/0000

Proposta de participação do(a) Dr(a). Anne Caroline Costa
Oenning no Programa de Professor Especialista Visitante em
Graduação, sendo o Prof. Dr. Francisco Haiter Neto como
responsável pelo projeto.
Parecer favorável da Comissão de Graduação.
Dcs. Fls.: 02 a 12

27542-5 - Patrícia Aparecida Tomaz
Secretária da Faculdade
Todas as documentações estão disponíveis para consulta na Diretoria.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
UNICAMP

Interessado: FOP - Coordenadoria de Graduação
Assunto: Programa Professor Especialista Visitante

A Comissão de Graduação da FOP-UNICAMP, em reuruao realizada no dia
06/06/2017, aprovou a submissão do Projeto encél'õ'.11nhadopela candidata Anne Caroline
Costa Oenning, sendo responsável pelo projeto o Prof. Dr. Francisco Haiter Neto, para
concorrer ao Edital do Programa Professor Especialista Visitante nº 14.

Piracicaba, 06 de junho de 2017
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

DE PIRACICABA
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UN1CAMP

PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO
NO PROGRAMA
PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE EM GRADUAÇÃO
UNICAMP

SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

Piracicaba - Junho de 2017
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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Curso de Graduação em Odontologia, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
da Universidade Estadual de Campinas.
COORDENADOR

DO CURSO

Prof. Dr. Flávio Henrique Baggio Aguiar
PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Prof. Or. Francisco Haiter Neto
ÁREA DE CONHECIMENTO
Biológicas
CANDIDATA À PROFESSORA ESPECIALISTA VISITANTE
Dra. Anne Caroline Costa Oenning
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1. CURRICULO DA CANDIDATA
A Ora. Anne Caroline Costa Oenning possui graduação em Odontologia
pela Universidade
Radiologia

Federal de Santa Catarina

Odontológica

e

Imaginologia

(2004),

pela

é especialista

Associação

em

Brasileira

de

Odontologia do Estado do Paraná (2006), Mestre em Odontologia com área de
concentração em Radiologia Odontológica pela Universidade Federal de Santa
Catarina (2010) e Doutora em Radiologia Odontológica
Odontologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP
candidata foi bolsista da Coordenação

pela Faculdade de

- 2014). Durante o doutorado a

de Aperfeiçoamento

de Pessoal de

Nível Superior - CAPES. Além disso, participou do Programa

de Estágio

Docente da UNICAMP (PED), atuando como voluntária por dois semestres na
categoria PED-C, e sendo contemplada com a bolsa PED-C por outros dois
semestres. No segundo semestre de 2012, candidatou-se

em concurso para

pleitear a bolsa PED na categoria B, sendo então contemplada com a única
bolsa destinada à Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na qual assumiu
carga horária de 12 horas semanais.
Entre os anos de 2014 e 2016 a candidata foi também pesquisadora de
pós-doutorado da área de Radiologia Odontológica da FOP-UNICAMP,
bolsista da Fundação
(FAPESP).

de Amparo

sendo

à Pesquisa do Estado de São Paulo

Durante toda a pós-graduação, do mestrado ao pós-doutorado,

a

candidata atuou em atividades didáticas tanto na graduação como na pósgraduação (cursos de especialização em Radiologia, Periodontia, Endodontia,
Odontologia Legal e Ortodontia) em diversas universidades do país.
No ano

de

2016, a candidata

Pesquisadora de Pós-Doutorado

foi

contratada

para

atuar

como

na Universidade Paris Descartes Sorbonne

(França), onde trabalhou por 14 meses em um projeto europeu multicêntrico
chamado

DIMITRA,

empregadas

voltado

no diagnóstico

para

a otimização

das doses

de pacientes pediátricos.

de radiação

O projeto

DIMITRA,

financiado pela Comissão Europeia e pela Comunidade Europeia de Energia
Atômica (EURATOM), envolveu uma colaboração com 4 centros de pesquisas
localizados em 3 diferentes países da Europa - França, Bélgica e Romênia.
Nessa ocasião, a candidata teve a oportunidade de trabalhar diretamente em
dois

centros

de

pesquisas,

Universidade

Paris

Descartes
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(França)

e

Universidade
atividades

de

Católica
ensino

de
da

Leuven

(Bélgica),

graduação

e

acompanhando

pós-graduação

de

também

as

ambas

as

universidades. Vale ressaltar que, durante esse período em que esteve fora do
país, a candidata manteve sua participação no programa de pós-graduação em
Radiologia Odontológica como Professora Colaboradora, co-orientando alunos

à distância.
As atividades desenvolvidas

e a experiência adquirida pela candidata

até o momento, em diferentes universidades no Brasil e no exterior, evidenciam
não somente sua capacitação para atuação na pesquisa como também para a
orientação teórico-prática de alunos e profissionais da área.

Endereço eletrônico do Curriculum Lattes:
http://lattes.cnpg.br/4937153967786852
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2. PLANO DE TRABALHO

INTRODUCÃO
O plano de trabalho para o Professor Especialista Visitante da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba foi elaborado nos termos do artigo 9 da Resolução
GR-038/2010 e é composto por um conjunto de atividades, divididas em três
frentes:

A) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

DE AULAS TEÓRICAS

As disciplinas de graduação selecionadas

para este projeto foram DM 046

(Procedimentos Comuns 11) e DM 083 (Terapêutica Cirúrgica 111). A professora
visitante será responsável por elaborar e apresentar duas aulas teóricas com
carga horária de 02 horas, para cada disciplina. As aulas teóricas terão com
objetivo abordar conceitos, técnicas e interpretação pertinentes à Radiologia
Odontológica e suas aplicação na cirurgia e serão oferecidas como atividade
extra-curricular

(não

obrigatória)

aos

alunos

das

disciplinas

citadas

anteriormente.
B)

DEDICAÇÃO

EM

ATIVIDADES

PRÁTICAS,

CLíNICAS

E

DE

CO-

ORIENTAÇÃO
Durante o período de permanência da professora visitante na Faculdade de
Odontologia de Piracicaba será oferecido aos alunos das disciplinas DM046 e
DM 083 (carga horária de 4h em cada disciplina, oferecidas semanalmente total de 120h semestrais)
aquisição

a oportunidade

e interpretação

de técnicas

Tomografia Computadorizada

de aprendizado

avançadas

de

adicional

imagem,

como

na
a

de Feixe Cônico (TCFC). Também co-orientará

alunos de Iniciação científica

num total de 4 horas semanais

para cada

disciplina num total de 120 horas.

C) OFERECIMENTO

DE

UMA

PALESTRA

ABERTA

À

COMUNIDADE

UNIVERSITÁRIA
Será oferecida uma palestra à comunidade universitária com o tema "Os riscos
e incertezas

associados

ao uso dos exames

de TCFC
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em

pacientes

pediátricos",

assunto de grande relevância

atualmente,

considerando-se

advento da TCFC e a crescente indicação dos exames tomográficos

o

para

crianças e adolescentes.
Sabe-se que esses indivíduos são mais susceptíveis aos efeitos estocásticos
advindos das radiações ionizantes em decorrência da imaturidade
tecidos e órgãos em pleno desenvolvimento.

de seus

No entanto, pouco se sabe a

respeito dos reais riscos associados ao uso dos exames tomográficos nesses
pacientes. Além disso, muitos profissionais ignoram a existência de estratégias
de otimização de imagem, que visam reduzir as doses de radiação mantendose a qualidade das imagens em níveis aceitáveis para diversas tarefas de
diagnóstico.

Desta forma, é importante que a comunidade

odontológica

reconheça e empregue os princípios de otimização, ajustando as exposições
de acordo com a indicação do exame, idade e gênero dos pacientes.

D) PERÍODO DE PERMANENCIA

NA FOP: Durante o segundo semestre

letivo, ou seja, de Agosto a Dezembro de 2017 (5 meses)

3. PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS QUE SE PRETENDE OFERECER COM
CONTRIBUiÇÃO DIDÁTICA DO PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE
NOS TERMOS DO ART. 9 DESTA RESOLUÇÃO

DISCIPLINA DM 046 - PROCEDIMENTOS COMUNS II
Coordenadora: PROFa. DEBORAH QUEIROZ DE FREITAS FRANÇA e PROF.
EDUARDO HEBLlNG

OBJETIVO EDUCACIONAL:

Preparar o aluno para as atividades clínicas por

meio do estudo das seguintes
aplicação

das soluções

e técnicas

adequada ao procedimento
Terapêutica

matérias: Anestesiologia

Medicamentosa

anestésicas,

- conhecimento

possibilitando

e

a escolha

clínico e às condições de saúde do paciente;
- farmacologia

dos

medicamentos

de

uso

odontológico e forma de prescrevê-Ios; prevenção e manejo das situações de
emergência médica na clínica odontológica; Radiologia - indicação, realização
e

interpretação

de

radiografias

intrabucais

e

panorâmica;
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Orientação

profissional - ergonomia,

equipamento

odontológico

e trabalho

em equipe;

Psicologia - aspectos psicossociais da relação profissional-paciente:

o medo do

tratamento e a comunicação e adesão na situação odontológica; Estágio clínico
- capacitar o aluno nas atividades relacionadas ao atendimento de pacientes
com necessidades de periodontia e cirurgia.

CARGA HORÁRIA: 180h

CORPO DOCENTE:
CORPO DOCENTE:
DE FREITAS,
FRANCISCO
RANALI,

DAGMAR DE PAULA QUELUZ, DEBORAH QUEIROZ

EDUARDO
CARLOS

KARINA

DIAS

DE ANDRADE,

GROPPO,

GONZALES

FRANCISCO

HAITER

NETO,

JOSÉ

MIRANDA

GUERRA, MÁRCIO DE MORAES, MARIA CRISTINA VOLPATO,

MATHEUS

CASARIN,

ROSANA

RUIZ,

HEBLlNG,

LUCIANE

LIMA DE OLIVEIRA,

SILVERIO

EDUARDO

PEDRO LUIZ ROSALEN,
DE

FÁTIMA

RENATO CORRÊA VIANA

POSSOBON,

SOLANGE

MARIA

DE

ALMEIDA BOSCOLO

ASSESSORIA PEDAGÓGICA: Ivani Aparecida Lombardo / Ivone Emilia de
Oliveira
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO:
A avaliação será estabelecida mediante análise do desempenho na disciplina,
durante

todo o semestre,

professores

das

Farmacologia,

áreas

considerando

os critérios

de

conhecimento

Anestesiologia,

Terapêutica

que

estabelecidos

compõem

medicamentosa,

a

pelos
mesma:

Radiologia,

Orientação Profissional e Psicologia.

DISCIPLINA DM 083 - TERAPEUTICA CIRURGICA 111
Coordenadora: LUCIANA ASPRINO

OBJETIVO EDUCACIONAL:
estudando

Preparar-se para exercer as atividades clínicas

dos procedimentos

que deverão

ser adotados
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em casos

de

anormalidades

e/ou patologias

bucomaxilofaciais

em que os tratamentos

recomendados sejam os cirúrgicos.

CARGA HORÁRIA: 60h
CORPO DOCENTE:
ALEXANDER
QUEIROZ

TADEU

SVERZUT,

DE FREITAS

ANA

FRANÇA,

RICARDO DE ALBERGARIA

CLAUDIA

FRANCISCO

ROSSI,

HAITER

DEBORAH

NETO,

BARBOSA, LUCIANA ASPRINO,

JOSÉ

MÁRCIO DE

MORAES, MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA, SOLANGE MARIA DE ALMEIDA
BOSCOLO

ASSESSORIA PEDAGÓGICA: Ivani Aparecida Lombardo /Ivone Emilia de
Oliveira
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO:
A avaliação será estabelecida mediante análise do desempenho na disciplina,
durante

todo o semestre,

considerando

professores das áreas de conhecimento

os critérios

estabelecidos

pelos

que compõem a mesma: Cirurgia,

Anatomia e Radiologia.

4. CONTRIBUiÇÃO QUE SE ESPERA PROPORCIONAR À UNICAMP

Com a realização do Programa Professor Especialista Visitante em Graduação
- UNICAMP, dentro das disciplinas Procedimentos Comuns II (DM 046) e
Terapêutica Cirúrgica III (DM 083), espera-se a formação de alunos que
possam:

a) Compreender a importância de oferecer um melhor diagnóstico ao paciente
através

da

capacitação

profissional

e

do

constante

aprimoramento

e

aperfeiçoamento das técnicas, da interpretação e dos protocolos de imagem.

b) Perceber como é a realidade do atendimento odontológico

/ radiológico,

após a conclusão do curso de graduação e, ao mesmo tempo, ser capaz de
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encontrar soluções

para enfrentar

as diferentes

situações

de diagnóstico,

tratamento e acompanhamento clínico.

c) Perceber os benefícios oferecidos, tanto para os pacientes, quanto para os
cirurgiões dentistas, com o uso de novos métodos de imagem e novos recursos
tecnológicos.

d) Desenvolver

uma visão multidisciplinar

e ao mesmo tempo

específica", objetivando um resultado final de maior qualidade.
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"paciente-

5. DECLARAÇÃO DO CANDIDATO DE CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA
PROPOSTA

Declaração

Eu, Anne Caroline Costa Oenning, declaro para os devidos fins, que estou
ciente do inteiro teor da proposta a ser encaminhada
Programa

Professor

Especialista

Visitante

-

PPEV

para concorrer
da

UNICAMP,

ao
pela

Faculdade de Odontologia de Piracicaba, para o segundo semestre de 2017.

c
Ora. Anne Caroline Costa Oenning
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