Por que cursar
Odontologia
na Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais da Odontologia da Unochapecó,
que qualificam o curso como uma das melhores
opções para você que está pensando em seguir
nessa profissão, e como eles vão fazer a diferença
na sua formação. Entre eles você vai ver:
Superestrutura com laboratórios, salas de raio-x
odontológico, banco de dentes humanos e muito mais.
Clínica Escola de Odontologia com cerca de 7 mil
atendimentos por ano.
Bloco Cirúrgico Odontológico semelhante a um
ambiente hospitalar.
Aulas práticas desde o primeiro semestre e
atendimentos reais na Clínica Escola a partir do
segundo semestre.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 2.555,00. O único
reajuste no valor será o índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências - ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Uma superestrutura
com Clínica Escola de
Odontologia e os melhores
laboratórios da região
Bom, que a Unochapecó tem a melhor
estrutura do Oeste Catarinense você já
sabe! Mas você já conhece toda a estrutura
preparada especialmente para o curso de
Odonto aqui na Uno?
Muitas universidades já contam com
clínicas odontológicas ou espaços para
desenvolverem as habilidades dos estudantes
com aulas práticas. Mas a Unochapecó possui
uma Clínica Escola de Odontologia com
equipamentos de última geração, consultórios
exclusivos para o seu aprendizado, um grande
número de laboratórios, salas de raio-x
odontológico, banco de dentes humanos, e
muito mais dentro da própria universidade.

Cerca de 7 mil atendimentos
por ano na Clínica Escola de
Odontologia
A Unochapecó possui inúmeros Projetos de
Extensão. Esses projetos servem como uma
espécie de serviço gratuito que a Unochapecó
oferece para a população de Chapecó
e região. Esses serviços são prestados
pelos próprios estudantes da Unochapecó,
acompanhados e supervisionados por
professores.
E um desses Projetos de Extensão é realizado
dentro da Clínica Escola de Odontologia
da Unochapecó e envolve dezenas de
estudantes, desde as aulas práticas que são
muito frequentes durante todo o curso, até os
próprios estágios que os alunos precisam fazer
para se formar.
Assim, ao mesmo tempo que você aprende sua
profissão na prática, a Unochapecó cumpre o
seu papel comunitário melhorando a vida das
pessoas na comunidade. Para se ter uma ideia
do quanto você pode aprender nesse espaço,
são realizados cerca de 7 mil atendimentos ao
ano pelos estudantes de Odontologia da Uno,
orientados de perto pelos professores.

Além disso, a Clínica Escola de Odontologia da
Unochapecó possui dezenas de consultórios
odontológicos nos quais os acadêmicos
realizam atendimentos a pacientes, Bloco
Cirúrgico Odontológico preparado para
realizar procedimentos cirúrgicos na área
odontológica, semelhante a um ambiente
hospitalar, salas de raio-x e unidades
destinadas para atendimentos de pacientes
com necessidades especiais.
O estudante começa a lidar com as aulas
práticas desde o primeiro semestre do curso,
se preparando para o que vem pela frente.
Logo no segundo período mais uma etapa
prática de aprendizagem, os atendimentos
reais na Clínica Escola, onde você vai evoluir
sua prática profissional sendo supervisionado
por seus professores do curso.

Aprendizado diferenciado com
professores mestres e doutores
Odontologia na Uno é um curso
completamente consolidado que já formou
centenas de profissionais que hoje atuam
e promovem a saúde em várias cidades da
região. É um curso muito bem estruturado com
metodologia que relaciona a teoria e a prática
profissional.

Os professores são superqualificados, possuem
muita experiência de mercado e dominam a
teoria, o cotidiano e as rotinas da profissão, o
que amplia, e muito, o leque de possibilidades
e habilidades do profissional formado na Uno.
Além disso, todos os professores possuem
titulação de Especialista, Mestre ou Doutor,
e alguns são referências reconhecidas
nacionalmente.

Laboratório de Imaginologia

Carreira profissional de amplas
possibilidades
As possibilidades e especialidades da área
Odontológica são muito amplas, por isso, o
mercado é sempre propício para o profissional
que está antenado à realidade da região

em que quer atuar. Nos primeiros anos de
profissão pode optar por seguir carreira no
serviço público, em grandes clínicas privadas,
ou ainda abrir seu próprio negócio.
No início da carreira profissional, quem
decide empreender costuma dividir o espaço
e os equipamentos de trabalho com colegas,
em função dos altos custos para montar o
consultório. Há os que optam em investir e
abrir seu próprio consultório logo no início da
carreira.
Com um estudo sério, analisando a viabilidade
e as necessidades do local ou cidade, das
especialidades que pretende oferecer e do
cenário socioeconômico como um todo,
o retorno pode valer muito a pena já nos
primeiros anos do investimento.
Além do trabalho em consultórios e clínicas
particulares, e da carreira no serviço
público de saúde, o cirurgião-dentista
também pode ser contratado por empresas,
entidades, sindicatos que possuem assistência
odontológica para seus funcionários,
associados, cooperados (ex.: grandes
indústrias, cooperativas, sistema “S”, entre
outros).

Outra possibilidade, também, é a de atuar
como Dentista nas Forças Armadas (exército,
marinha e aeronáutica) ou optar pela carreira
acadêmica ou científica trabalhando com
Ensino e Pesquisa em universidades ou
em indústrias de insumos odontológicos,
desenvolvendo novos materiais.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a
partir da experiência do aluno, aliando teoria e
prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação
da Aprendizagem Baseada em Experiências,
a ABEx. Ao ingressar no curso, você vai
ouvir falar muito nela. Uma disciplina por
semestre, até o 7º período, leva esse nome e
é responsável por promover um contato com
instituições e com a comunidade de forma
geral.

No curso de Odontologia, você terá vivência
profissional desde o início do curso. Logo
no segundo semestre, começa o contato
com pacientes, a partir da disciplina de
Acompanhamento Clínico I. Essas atividades
vão se estender durante todo o curso e buscam
ampliar a capacitação do aluno.
O modelo da Aprendizagem Baseada em
Experiências integra conhecimento teórico,
prática profissional e atividades de extensão.
Isso significa que além de aprender, a
sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Laboratório Multidisciplinar

Conheça um pouco mais do seu
curso aqui na Uno
No início do curso de Odonto, você passará
por disciplinas básicas e abrangentes do
conhecimento que envolvem os contextos
biológico e social do ser humano. Entre os
conteúdos: anatomia, fisiologia, histologia,
embriologia, microbiologia, patologia e outros.
Depois de passar por essa fase inicial, você
conhecerá as diversas áreas de especialização
odontológica para ajudar você tanto na
construção do seu conhecimento em relação
à ampla área da Odontologia, quanto na
decisão sobre a área que quer seguir carreira.
E é nesse momento que você terá conteúdos
para desenvolver as habilidades necessárias
para a prática profissional, como: Periodontia,
Dentística, Endodontia, Cirurgia, Prótese e
outros.
Ao longo do curso, você participará de diferentes
cenários de prática profissional na Clínica Escola
de Odontologia da Unochapecó, passando
por conceitos do Sistema Único de Saúde,
trabalhando as necessidades sociais de saúde
bucal encontradas na população e atuando na
melhoria da qualidade de vida para todos os
públicos: crianças, adolescentes, adultos, idosos
e pessoas com necessidades especiais.

Laboratório Raio-x Panorâmica

Outros programas e projetos de
pesquisa e extensão
Desde o início do curso, você tem a chance
de se inserir como bolsista ou voluntário. Você
tem, ainda, a possibilidade de se envolver em
Pesquisas Científicas desenvolvidas a partir de
espaços criados no próprio curso. O principal
espaço é o Grupo de Pesquisa em Odontologia
(GPO) da Unochapecó.

Profissionais qualificados para o
mercado
Durante a graduação, além de adquirirem
novos conhecimentos, os estudantes têm
a possibilidade de conhecer pessoas e
profissionais para troca de experiências.
No caso do egresso de Odontologia da

Unochapecó, Renês Augusto Parizotto, ele teve
a oportunidade de ser convidado por uma de
suas professoras da graduação para trabalhar
com ela.
“Com muito empenho, estudo e dedicação,
estou conseguindo dia após dia meu
espaço no mercado. Sou especialista em
Implantodontia, mestrando em Prótese
Dentária, já dei aula em graduação, hoje
sou consultor científico de uma das maiores
marcas de implantes do mundo e professor
em pós-graduação”.
Renês conta que teve uma rápida inserção
profissional, justamente porque soube
aproveitar as oportunidades que surgiram.
“Muito bom o curso da Uno, foi uma
experiência positiva e com uma estrutura
excelente. A graduação nos dá um norte
muito bom para termos discernimento e
buscar mais conhecimentos avançados,
aprimorando e evoluindo nossas práticas
profissionais”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

