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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
 

P L A N O  D E  E N S I N O  

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 

24 de julho de 2020 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA  

 

Semestre:  2021/1 

Nome da disciplina 

ODT 7018 - ODONTOLOGIA LEGAL 

Departamento 

 ODONTOLOGIA 

Fase 

10ª 

Carga horária  

1 h/a 

18 h/ semestre 

Professores da disciplina:  

 

BEATRIZ ALVARES CABRAL DE BARROS (Profa. Responsável) 

GUSTAVO HENRIQUE BARROS RODRIGUES – rodrigues.g@ufsc.com 

 

Equivalências 

 ODT 5123 

Horário  

5ª feira 11:00 às 11:50 h 

Natureza 

TEÓRICA 

Eixo Temático 

Multidisciplinar 

Pré-requisitos 

ODT 7151 (ESAI I); ODT 7161 (ESCA I) 

Local 

Ensino remoto: Plataforma MOODLE 

mailto:rodrigues.g@ufsc.com
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OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Fornecer noções de perícia odonto-legal no sentido de que o Cirurgião-Dentista possa servir à justiça quando solicitado.  

Debater os problemas de ética profissional.  

Orientação profissional. 

 

 

EMENTA 

Odontologia legal: conceito, importância e finalidades. Importância das perícias odontolegais. Lesões corporais na área odontológica. Exercício 

legal e ilegal da profissão. Deontologia e Diceologia Odontológica. Organização de consultório. Código de Ética Odontológica. O Cirurgião-Dentista 

frente às relações de trabalho. 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADOS DO PLANO 

 

Tópico / Carga 

Horária 

Conteúdos e objetivos 

 

Recursos Didáticos Feedback/ Avaliação 

Unidade I –  

Odontologia Legal 

(01 h/a) 

Plano de ensino: apresentação e normas disciplina, métodos 

de ensino, sistema de avaliação, cronograma de atividades, 

corpo docente, bibliografia recomenda.  

Odontologia Legal: finalidade e importância. 

Aula síncrona 

 

MOODLE: PDF disponibilizado  

Fórum de dúvidas e discussões 

Atividade assíncrona 1 

 

Disponibilizada no Moodle 

Unidade II –  

Perícia 

odontológica (10 

h/a) 

Atuação nos fóruns trabalhista, administrativo, cível e criminal.  

Laudo pericial: importância e finalidade, análise dos quesitos e 

redação do laudo 

Aula síncrona 

 

MOODLE: PDF disponibilizado  

Fórum de dúvidas e discussões 

Atividade assíncrona 1 e 2 

 

Disponibilizada no Moodle  

Unidade III – 

Exercício 

profissional (04 

h/a) 

 

Normas para o exercício legal da profissão. Exercício ilegal da 

profissão: 

Documentos profissionais. 

Relação profissional/atividades do pessoal auxiliar. 

O Cirurgião-Dentista frente as suas relações de trabalho. 

O Cirurgião-Dentista e o Código de Defesa do Consumidor. 

Consentimento esclarecido no tratamento odontológico. 

O contrato de honorários profissionais. 

Aula síncrona 

 

MOODLE: PDF disponibilizado  

Fórum de dúvidas e discussões 

Atividade assíncrona 3 e 4 

 

Disponibilizada no Moodle 

Unidade IV –  

Ética odontológica 

(1 h/a) 

Código de Ética Odontológica 

Aspectos éticos no atendimento odontológico 

Aula síncrona 

 

MOODLE: PDF disponibilizado  

Fórum de dúvidas e discussões 

Atividade assíncrona 4 

 

Disponibilizada no Moodle 

Unidade V –  

Avaliação (1 h/a 

prova; 1h/a tarefas 

assíncronas) 

Prova teórica (assíncrona) TODO O CONTEÚDO 

 

Atividades Assíncronas (1,2,3 e 4) 

 

Questionário assíncrono (prova) 

Disponibilizada no Moodle 

 

Média das tarefas assíncronas 

Avaliação das respostas 

 

Avaliação das atividades 

assíncronas de 1 a 4 
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Prova de recuperação (assíncrona) Disponibilizada no Moodle 

Atividades e estratégias de Interação/ Avaliação e feedback: 

O conteúdo será desenvolvido em um modelo de ensino remoto por meio da plataforma MOODLE, em virtude da pandemia do SARS-COV2, incluindo 

atividades síncronas e assíncronas. Serão empregadas aulas teóricas expositivas síncronas, bem como ferramentas da plataforma MOODLE, incluindo 

questionários, fórum de discussões, tarefas, dentre outros. A interação entre professor e estudantes ocorrerá por meio do ambiente virtual de aprendizagem 

com o envio de mensagens, fóruns, entre outros, como também por meio de mensagem de e-mail. O feedback sobre o processo de aprendizagem será 

efetuado por meio do ambiente virtual de aprendizagem e por mensagem de e-mail. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA  

VANRELL, Jorge Paulete; Odontologia Legal & Antropologia Forense, Rio de Janeiro. Guanabara Koognan, 2002. 

SILVA, Moacir; Compêndio de Odontologia Legal. Rio de Janeiro. Editora Médica e Científica – MEDSI, 1997. 

SILVA, Ricardo Henrique Alves da, e col. Orientação Profissional para o Cirurgião-dentista: Ética e Legislação. São Paulo, ED Santos, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEITE, Valdemar de Graça; Odontologia Legal. Salvador, Editora Nova Era, 1962. 

SAMICO, Armando Hermes Ribeiro, MENEZES, José Dilson Vasconcelos e SILVA, Moacir da; Aspectos Éticos e Legais do Exercício da Odontologia. 

Rio de Janeiro. Conselho Federal de Odontologia, 1990. 

ROVIDA, Tania Adas Saliba, GARBIN, Clea Adas Saliba. Noções de Odontologia Legal e Bioética. Série ABENO. São Paulo, ED. Artes Medicas, 2013. 

Brasil. Conselho Federal de Odontologia. Código de Ética Odontológico. Brasília: CFO; 2012. [Internet] Disponível em: http://cfo.org.br/wp-

content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf. 

Código Civil Brasileiro. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument 

Código de Processo Civil Brasileiro. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-

1973?OpenDocument 

Código Penal Brasileiro. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument 

Código de Processo Penal Brasileiro. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-

1941?OpenDocument 

Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-

1990?OpenDocument 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&A

utoFramed 

 

ESTRATÉGIAS:  

-Leitura de textos e artigos (arquivos) disponibilizados no Moodle/ participação em Fóruns de dúvidas e discussões 

 

-Debates sobre conteúdo do material teórico em videoconferências (link da sala de aula virtual no Moodle da disciplina) nas aulas síncronas / 

disponibilização de roteiro de aula em PDF 

 

-Atividades assíncronas: realização de tarefas no Moodle (conteúdo interativo - avaliativo) / Estudo dirigido 

   

http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf
http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.869-1973?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&AutoFramed
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-Recursos: videoconferências síncronas, atividades assíncronas no Moodle da disciplina, conteúdo interativo, ferramentas Moodle de avaliação, 

estudo dirigido e fóruns de dúvidas e discussões. 

Durante o horário da disciplina, previsto neste Plano de Ensino, a professora responsável estará na Sala de Aula Virtual  

(quintas-feiras, das 11h as 11:50) 

 

METODOLOGIA DE ENSINO:  

A disciplina desenvolver-se-á por meio de: 

1. Atividades síncronas: atividades em que os professores e alunos interagem em tempo real, instantaneamente, e no mesmo ambiente virtual 

(webconferências). Acontecerão em horário agendado (verificar cronograma) via transmissão on-line. Essas atividades não serão realizadas fora do 

horário estabelecido na grade horária. 

2. Atividades assíncronas: atividades desenvolvidas sem a necessidade de atuação simultânea do professor e aluno (leitura de textos pré-definidos; 

visualização de arquivos de apresentações; entrega de trabalhos produzidos pelos alunos; fórum de dúvidas e discussão; mensagens de texto; 

preenchimento de questionários e tarefas, entre outras). 

 

IMPORTANTE:  

• Todas as atividades pedagógicas não presenciais serão disponibilizadas aos estudantes no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 

Moodle (http://moodle.ufsc.br). 

• Através desta plataforma serão feitos os contatos; inseridos os temas das aulas, artigos e textos para leitura complementar; verificada a 

frequência; o nº de acessos de cada estudante aos conteúdos inseridos pelos professores; além de outras anotações. 

• O tempo estimado para a realização das atividades assíncronas será considerado como carga horária do conteúdo.  

• Algumas atividades assíncronas poderão ser acessadas em qualquer momento, pois ficarão registradas em um banco de dados.  

• Atenção: atividades assíncronas avaliativas estarão disponibilizadas por tempo limitado de acordo com a orientação do professor 

responsável.  

• A interação entre professor e estudantes ocorrerá por meio do ambiente virtual de aprendizagem com o envio de mensagens, fóruns, entre 

outros, como também por meio de mensagem de e-mail.  

 

Eventualmente, por questões técnicas, o período das aulas poderá ser mudado, desde que comunicado previamente ao grupo ou ao representante 

de turma, em tempo hábil.  

 

 
FREQUENCIA  

▪ O (A) estudante deverá realizar o autoregistro de presença em formulário próprio no ambiente Moodle. O autoregistro é de 
responsabilidade do aluno. Não poderá ser modificada a planilha de frequência após a conclusão da aula.  

▪ O (A) estudante que acessar o ambiente Moodle após 15min do início da aula, será registrado como “Atrasado”  
▪ A frequência do aluno também será verificada pelo registro de acesso ao ambiente Moodle e pela participação / interação/ entrega de 

trabalhos propostos nas atividades assíncronas. 
 
De acordo com a Resolução 17/ Cun/97 - Capítulo IV – Seção I – Artigo 69: 
§ 2o - Será obrigatória a frequência, ficando reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas. 
§ 3o - O professor registrará a frequência, para cada aula, em formulário próprio, fornecido pelo ao Departamento de Administração Escolar-DAE. 
§ 4º - Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas. 
Obs. O aluno poderá acompanhar o registro de freqüência via Plataforma Moodle e qualquer dúvida em relação ao registro deverá ser comunicado 
ao professor responsável.  

http://moodle.ufsc.br/
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AVALIAÇÃO: A avaliação será baseada no processo de ensino-aprendizagem. 
 
A AVALIAÇÃO TEÓRICA terá peso 6 na nota final e abordará todo o conteúdo da disciplina. 
 
As ATIVIDADES ASSÍNCRONAS também valem nota de avaliação. A média das notas das Atividades Assíncronas terá peso 4, no cálculo da nota final 
 
A NOTA FINAL será resultado da média aritmética das notas de avaliação, considerando o peso de cada uma. 
 
Se necessário será efetuada uma AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO de acordo com o que determina a Resolução 017Cun/97 

 

Considerações Importantes: 

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capitulo IV – Seção I – Artigo 72 – A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis vírgula zero). 

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 70 – § 40 – Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar 

trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero). 

De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 74. O aluno, que  por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de 

realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina 

pertence, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis. 

 

Em caso de não apresentação de justificativa dentro do prazo e/ou não aceite da justificativa pela disciplina, o aluno receberá nota 0 (zero) na 

avaliação. 

REVISÃO DA AVALIAÇÃO 

Segundo Resolução 017/Cun/97 em seu Art. 73, “é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da avaliação, mediante justificativa 
circunstanciada, dentro de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado. 

 

RECUPERAÇÃO 

Segundo Resolução 017/Cun/97 em seu Art. 70 - § 2o - O aluno com frequencia suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 

(três) e 5,5(cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre.” 

Segundo Resolução 017/Cun/97 em seu Art. 71 - § 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do art. 70 terá sua nota final calculada através 

da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota obtida na avaliação estabelecida no citado parágrafo. 

 

"Notas de aluno(s) com matrícula condicional estão publicadas na condição sub-judice, com validade sujeita aos resultados do recurso. " 

 

O MATERIAL DIDÁTICO DA DISCIPLINA DE ODONTOLOGIA LEGAL É CONTEÚDO PROTEGIDO POR DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DA LEI 

9610/98. 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 

Videoconferências: 

Não será permitido, por meios físicos ou digitais, a disponibilização de dados, imagens /ou a voz dos participantes, para uma finalidade diversa da 

atividade didática, de ensino. 
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ATENÇÃO 
 

 

As normas a seguir visam resguardar direitos e conferir maior segurança no ambiente virtual: 

 

 

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e moral da 

pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas 

e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê 

como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). 

 

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por quaisquer 

meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade 

pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

 

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo 

vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

 

d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediantes concordância prévia dos docentes e 

colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

 

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à 

exposição da imagem e da voz. 

 

f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas originalmente 

propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino. 

 

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada situação, 

sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material 

de sua autoria. 
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CRONOGRAMA 

O cronograma efetivamente utilizado será definido pelo Departamento de Odontologia em conjunto com a Coordenação 

de Curso, a partir das normativas a serem publicadas ela PROGRAD sobre as reposições de Menção "P" 

 
 
 

DATA 

PLANO A 

CONTEÚDO / ASSUNTO ESTRATÉGIA PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

17/06 

Aula 1 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Apresentação e normas da disciplina. Plano de 

Ensino. 

Entrega de material didático. 

Odontologia Legal: finalidade e importância. 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

24/06 

Aula 2 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Perícia e Peritos: área criminal 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Gustavo 

Rodrigues 

01/07 

Aula 3 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Noções de Medicina Legal 

Exame de corpo de delito.  

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Gustavo 

Rodrigues 

08/07 

Aula 4 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Laudo pericial: importância e finalidade, análise dos 

quesitos e redação 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade assíncrona - 1 

(tópico no Moodle da disciplina) 

Beatriz 

15/07 

Aula 5 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Atuação em fórum criminal:  

campo de atuação do Odontolegista 

 

Aula síncrona- Videoconferência 

 (sala de aula virtual – link no Moodle da 

disciplina) 

Beatriz 

22/07 

Aula 6 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Atuação no fórum civil: 

 responsabilidade civil 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

 

 

Beatriz 

29/07 

Aula 7 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Atuação no fórum trabalhista: 

Lides trabalhistas e previdenciárias 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 2 

 (tópico no Moodle da disciplina) 

Beatriz 
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05/08 

Aula 8 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Atuação em sede administrativa: 

Auditorias de convênios 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

12/08 

Aula 9 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

 

Legislação Odontológica/Ética 

Odontológica/Responsabilidade Profissional 

Normas para o exercício legal da profissão 

 

Aula síncrona- Videoconferência 

 (sala de aula virtual – link no Moodle da 

disciplina) 

Beatriz 

19/08 

Aula 10 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Documentação para o exercício profissional 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

 

Beatriz 

26/08 

Aula 11 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Documentação odontológica – Prontuário 

odontológico, atestados, receituários, 

encaminhamentos 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

02/09 

Aula 12 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Documentação odontológica – contratos, Planos de 

tto, TCLE 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 3 

(tópico no Moodle da disciplina) 

 

Beatriz 

09/09 

Aula 13 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Notificações em Saúde 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 4 

(tópico no Moodle da disciplina) 

 

Beatriz 

16/09 

Aula 14 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Código de Ética Odontológica 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

 

Beatriz 

23/09 

Aula 15 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Videoconferência para tirar dúvidas e 

Liberação QUESTIONÁRIO: PROVA TEÓRICA 

(24h para acesso, 1h para resolução, tentativa única) 

 

Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

QUESTIONÁRIO: PROVA TEÓRICA  

(Link no Moodle da disciplina) 

 

 

 

Beatriz 
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30/09 

Aula 16 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Prova de Recuperação 

(24h para acesso, 1h para resolução, tentativa única) 

 

QUESTIONÁRIO: PROVA RECUPERAÇÃO  

(Link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

  
 
 

DATA 

PLANO B 

CONTEÚDO / ASSUNTO ESTRATÉGIA PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

08/07 

Aula 1 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Apresentação e normas da disciplina. Plano de 

Ensino. 

Entrega de material didático. 

Odontologia Legal: finalidade e importância. 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

15/07 

Aula 2 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Perícia e Peritos: área criminal 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Gustavo 

Rodrigues 

22/07 

Aula 3 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Noções de Medicina Legal 

Exame de corpo de delito.  

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Gustavo 

Rodrigues 

29/07 

Aula 4 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Laudo pericial: importância e finalidade, análise dos 

quesitos e redação 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade assíncrona - 1 

(tópico no Moodle da disciplina) 

Beatriz 

05/08 

Aula 5 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Atuação em fórum criminal:  

campo de atuação do Odontolegista 

 

Aula síncrona- Videoconferência 

 (sala de aula virtual – link no Moodle da 

disciplina) 

Beatriz 

12/08 

Aula 6 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Atuação no fórum civil: 

 responsabilidade civil 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

 

 

Beatriz 

19/08 

Aula 7 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Atuação no fórum trabalhista: 

Lides trabalhistas e previdenciárias 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

(tópico no Moodle da disciplina) 

Beatriz 
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26/08 

Aula 8 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Atuação em sede administrativa: 

Auditorias de convênios 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 2 

Beatriz 

02/09 

Aula 9 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

 

Legislação Odontológica/Ética 

Odontológica/Responsabilidade Profissional 

Normas para o exercício legal da profissão 

Documentação para o exercício profissional 

 

Aula síncrona- Videoconferência 

 (sala de aula virtual – link no Moodle da 

disciplina) 

Beatriz 

09/09 

Aula 11 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Documentação odontológica – Prontuário 

odontológico, atestados, receituários, 

encaminhamentos 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

16/09 

Aula 12 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Documentação odontológica – contratos, Planos de 

tto, TCLE 

Notificações em Saúde 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 3 

(tópico no Moodle da disciplina) 

 

Beatriz 

23/09 

Aula 14 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Código de Ética Odontológica 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 4 

 

Beatriz 

Atividade 

Assíncrona 

(27/09) 

Liberação QUESTIONÁRIO: PROVA TEÓRICA 

(24h para acesso, 1h para resolução, tentativa única) 

 

QUESTIONÁRIO: PROVA TEÓRICA  

(Link no Moodle da disciplina) 

 

 

Beatriz 

Atividade  

Assíncrona 

(30/09) 

 

Prova de Recuperação 

(24h para acesso, 1h para resolução, tentativa única) 

 

QUESTIONÁRIO: PROVA RECUPERAÇÃO  

(Link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 
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DATA 

PLANO  C 

CONTEÚDO / ASSUNTO ESTRATÉGIA PROFESSORA 

RESPONSÁVEL 

17/06 

Aula 1 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Apresentação e normas da disciplina. Plano de 

Ensino. 

Entrega de material didático. 

Odontologia Legal: finalidade e importância. 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

24/06 

Aula 2 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Perícia e Peritos: área criminal 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Gustavo 

Rodrigues 

01/07 

Aula 3 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Noções de Medicina Legal 

Exame de corpo de delito.  

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Gustavo 

Rodrigues 

08/07 

Aula 4 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Laudo pericial: importância e finalidade, análise dos 

quesitos e redação 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade assíncrona - 1 

(tópico no Moodle da disciplina) 

Beatriz 

15/07 

Aula 5 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Atuação em fórum criminal:  

campo de atuação do Odontolegista 

 

Aula síncrona- Videoconferência 

 (sala de aula virtual – link no Moodle da 

disciplina) 

Beatriz 

22/07 

Aula 6 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Atuação no fórum civil: 

 responsabilidade civil 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

 

 

Beatriz 

29/07 

Aula 7 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Atuação no fórum trabalhista: 

Lides trabalhistas e previdenciárias 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

(tópico no Moodle da disciplina) 

Beatriz 

05/08 

Aula 8 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Atuação em sede administrativa: 

Auditorias de convênios 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 2 

Beatriz 

12/08 

Aula 9 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

Legislação Odontológica/Ética 

Odontológica/Responsabilidade Profissional 

Normas para o exercício legal da profissão 

Documentação para o exercício profissional 

 

Aula síncrona- Videoconferência 

 (sala de aula virtual – link no Moodle da 

disciplina) 

Beatriz 
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19/08 

Aula 11 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Documentação odontológica – Prontuário 

odontológico, atestados, receituários, 

encaminhamentos 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

26/08 

Aula 12 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Documentação odontológica – contratos, Planos de 

tto, TCLE 

Notificações em Saúde 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 3 

(tópico no Moodle da disciplina) 

 

Beatriz 

02/09 

Aula 14 

Quintas-feiras 

11h – 11:50 

 

Código de Ética Odontológica 

 

 

Aula síncrona- Videoconferência  

(sala de aula virtual – link no Moodle da disciplina) 

Atividade Assíncrona – 4 

 

Beatriz 

Atividade 

Assíncrona 

(06/09) 

Liberação QUESTIONÁRIO: PROVA TEÓRICA 

(24h para acesso, 1h para resolução, tentativa única) 

 

QUESTIONÁRIO: PROVA TEÓRICA  

(Link no Moodle da disciplina) 

 

 

Beatriz 

Atividade  

Assíncrona 

(09/09) 

 

Prova de Recuperação 

(24h para acesso, 1h para resolução, tentativa única) 

 

QUESTIONÁRIO: PROVA RECUPERAÇÃO  

(Link no Moodle da disciplina) 
Beatriz 

  
 
 
 
 

Apresentado o Plano de Ensino para o semestre 2021/1 da Disciplina de Odontologia Legal (ODT 7018) em 13 laudas, sendo as últimas assinadas 
pelos professores da disciplina e pela chefia do Departamento de Odontologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, abril de 2021. 
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Profa. Beatriz Álvares Cabral de Barros Prof. Gustavo Henrique Barros Rodrigues 
Professora Responsável pela Disciplina Professor da Disciplina 

                      
 

 
 
 
 
 

Chefe do Departamento de Odontologia 
 
 
 
 

Observações:  

1-Situações não relatadas no plano de ensino e no Regulamento Interno da UFSC serão decididas pela disciplina. 

2- A revisão da avaliação e/ou solicitação de nova avaliação (em caso de falta) deverá ser solicitada ao Responsável pela Disciplina 

mediante justificativa, dentro de 2 dias úteis, após a divulgação do resultado ou realização da avaliação. 

3- As atividades de recuperação seguirão o artigo 70 da Resolução CUn/97 paragrafo 2o 
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