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INTRODUÇÃO 

O projeto CMI foi idealizado pela coordenação do Curso de Graduação em Odontologia 

da Universidade Federal de Santa Catarina, durante o segundo semestre de 2015, na 

gestão dos professores Daniela Lemos Carcereri e Mario Vinicius Zendron. Teve por 

finalidade qualificar e consolidar a prática de empréstimo de materiais e instrumentais já 

existente no Curso. A Central está instalada em sala própria, anexa à sala da 

coordenação do curso, e proporciona a muitos alunos a chance de realizar sua 

graduação, pois, temos a consciência de que muitos destes não teriam condições de 

concluir o curso sem este sistema de empréstimos. Todos os alunos com matrícula 

regular no Curso de Graduação em Odontologia e que possuam o cadastro da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), comprovando vulnerabilidade 

socioeconômica, podem realizar o empréstimo de todo o material necessário, e que 

estiver disponível na CMI, para dar sequência ao curso. Entretanto, os alunos que não 

possuem o cadastro da PRAE podem realizar o empréstimo na CMI de caixa de cirurgia 

e caixa de cirurgia periodontal. Alunos com e sem cadastro PRAE, na situação de 

desaparecimento de qualquer material que estiver em sua posse, terão a 

responsabilidade de repor esse material para a CMI. Qualquer material e/ou caixa, 

deverá ser solicitado com antecedência para que possa ser retirado. É responsabilidade 

do aluno se organizar quanto aos prazos. O presente manual  foi elaborado com o 

objetivo de apresentar a normatização da CMI, aprimorada ao longo dos anos de prática 

de empréstimo de materiais odontológicos, no âmbito do Curso de Graduação em 

Odontologia da UFSC. 
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Acadêmica Tainá Alexandra Schenal 

 

 

 



QUEM PODE FAZER USO DA CMI ? 

São duas classificações: 

è Alunos que possuem cadastro na PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis), 

comprovando a vulnerabilidade socioeconômica. 

è Demais alunos matriculados no curso de Graduação em Odontologia. 

 

O QUE PODE SER EMPRESTADO PARA OS ALUNOS ? 

è Aos que possuem cadastro PRAE, com a apresentação da lista de materiais da 

disciplina e declaração da PRAE atualizada, o aluno poderá retirar os materiais 

que estão disponíveis na CMI para empréstimo. 

è Aos que não possuem cadastro PRAE, o empréstimo será apenas da caixa de 

cirurgia e caixa de cirurgia periodontal (quando possível). 

 

COMO OS ALUNOS COM CADASTRO PRAE DEVEM PROCEDER PARA 

SOLICITAR, RETIRAR E DEVOLVER MATERIAL ? 

è PARA SOLICITAR:  

 

1) Os alunos devem apresentar a declaração da PRAE atualizada (referente ao 

semestre vigente) que comprove a situação de vulnerabilidade 

socioeconômica; 

2) Anotar no verso da declaração o número de telefone, e-mail e fase; 

3) Trazer a lista de materiais das disciplinas, com os itens da lista que já possui, 

devidamente marcados (Obs: a lista pode ser impressa ou escrita a mão); 

4) A solicitação deve ser feita com UMA SEMANA DE ANTECEDÊNCIA. 

É responsabilidade do aluno ser organizado com seus prazos, não cabendo, 

assim, aos estagiários da CMI a obrigação de separar o material do aluno em 

menos tempo do que o estabelecido; 

5) Os estagiários da CMI entrarão em contato com o aluno no momento em que 

os materiais já estiverem prontos para a retirada. 

 



è PARA RETIRAR:  

 

1) O aluno deverá assinar a folha de empréstimo ao lado de cada material 

descrito; (ANEXO 1) 

2) Após a assinatura, o aluno está comprometido a zelar pelo material. 

3) Não dispomos de sacolas e/ou recipientes para que o aluno transporte o 

material para o armário ou para casa. O transporte é responsabilidade do 

aluno; 

 

è PARA DEVOLVER:  

 

1) O aluno deverá devolver à CMI todos os materiais que não estiver mais 

fazendo uso, para que outros colegas possam se beneficiar do serviço de 

empréstimo; 

2) Portanto, essa devolução pode ocorrer no final de cada semestre ou quando 

finalizar as atividades clínicas da décima fase. 

 

COMO OS ALUNOS, COM E SEM CADASTRO PRAE, DEVEM PROCEDER 

PARA EFETUAR O EMPRÉSTIMO DAS CAIXAS DE CIRURGIA E 

CIRURGIA PERIODONTAL? 

è PARA SOLICITAR: 

 

1) O aluno deverá solicitar a caixa de cirurgia ou cirurgia periodontal na CMI 

com uma semana de antecedência, informando a data da cirurgia e quais os 

materiais que irá precisar, conforme o planejamento pré-cirúrgico aprovado 

pelo professor.  

2) Não dispomos de brocas cirúrgicas e mangueiras de aspiração, este material 

deve ser de responsabilidade do aluno. 

3) Deixar com o estagiário da CMI seu número de telefone e/ou e-mail. 

 

è PARA RETIRAR: 

 



1) A retirada da caixa de cirurgia ou cirurgia periodontal será feita mediante 

assinatura do aluno na lista de empréstimo das caixas de cirurgia ou cirurgia 

periodontal (ANEXOS 2 e 3). 

 

è PARA DEVOLVER: 

 

1) As caixas de cirurgia deverão ser devolvidas em até uma semana após a data 

de empréstimo. 

2) As caixas de cirurgia periodontal deverão ser devolvidas no primeiro dia útil 

após a data da cirurgia. 

3) O material precisa ser devolvido estéril, devendo chegar à CMI ainda na 

embalagem de esterilização fechada. 

 

DOAÇÃO DE MATERIAL 

 A CMI é um projeto idealizado pelo curso de graduação em Odontologia que 

proporciona a muitos alunos a chance de realizar sua graduação, pois, temos a 

consciência de que muitos destes não teriam condições de concluir o curso sem este 

sistema de empréstimos.  

 Não possuímos qualquer tipo de receita para compra de materiais, então, 

conseguimos manter nosso funcionamento por meio de doações vindas de alunos, 

professores e funcionários. A doação de qualquer tipo e quantidade de material é de 

importância ímpar, pois isto dará condições para que este projeto continue em 

andamento, ajudando muitos alunos a alcançarem o sonho de se tornarem cirurgiões-

dentistas. 

OBS: A CMI aceita doação de qualquer instrumental e/ou 

material. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 



 

ANEXO 3: 

 

 

 

 



 

 


