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MANUAL DE NORMAS DA CLÍNICA-ESCOLA DE ODONTOLOGIA (URICEPP) 

 

1.          INTRODUÇÃO 

 

Para iniciarmos as atividades letivas de maneira organizada, foi elaborado um conjunto 

de regras a serem seguidas dentro das dependências da URICEPP. As mesmas deverão ser 

praticadas corretamente para o bom funcionamento das atividades. 
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2. AGENDAMENTO DE PACIENTES 

A solicitação de agendamento de pacientes novos ou retorno do mesmo paciente deve ser 

feita via sistema RM Portal, na seção “Solicitações”. Os agendamentos podem ser feitos a cada 

15 minutos (ex.: 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, etc.); agendamentos feitos em horários não compatíveis 

não são aceitos pelo sistema. Em caso de dúvidas, consultar o manual disponível ao final deste 

documento. 

         O prazo mínimo para a solicitação de agendamento é de 48 horas (2 dias úteis) antes da 

consulta. A não observação do prazo pode resultar na impossibilidade de agendamento. 

         O aluno deve ter controle e manter organizada sua agenda de pacientes, com registro do 

nome completo dos pacientes atendidos, para utilizar no momento da solicitação. O 

cancelamento da consulta e/ou remarcação do paciente só será feito sob autorização dos 

professores pela secretaria. Para isso, deverá ser preenchido um formulário específico 

contendo o nome do paciente, data da consulta, motivo do cancelamento e assinatura do 

professor da disciplina. 

 É expressamente proibido o contato direto do aluno com o paciente: todas as ligações 

devem ser feitas via secretaria e o paciente deve ser orientado a buscar este setor para 

informações ou remarcações de consultas.  

 É de responsabilidade do aluno agendar com o paciente a data da próxima consulta ao 

final dos atendimentos: para isso, devem ser utilizados os cartões de “próxima consulta” 

disponíveis nas clínicas. Além disso, o aluno deve orientar o paciente a sempre avisar à 

secretaria da sua chegada antes da consulta, para que seja registrada sua presença no sistema. 
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3. RETIRADA DE PRONTUÁRIOS 

 Somente serão fornecidos prontuários de pacientes devidamente agendados, no horário 

previsto para a consulta. 

É vedada a retirada de prontuários em horários diferentes da aula: planejamento e coleta 

de dados para relatórios devem ser feitos durante a aula. 

É proibido fotografar e utilizar imagens de prontuários de pacientes: o registro de 

informações deve ser feito manualmente, em folhas de rascunho disponíveis nas clínicas. 
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4. PARAMENTAÇÃO 

O aluno deve estar atento à paramentação obrigatória mínima para participação nas 

atividades clínicas e laboratoriais. 

 

TURMAS 2014, 2015 E 2016: 

Laboratórios: avental fechado comprido de manga longa, calça azul, sapato fechado, 

touca, máscara, luvas e óculos de proteção. 

Clínicas Multidisciplinares: bata azul, calça azul, sapato branco fechado, touca, 

máscara, luvas, propés e óculos de proteção. 

Bloco Cirúrgico: avental fechado tipo cirúrgico estéril descartável, camiseta branca, 

calça azul, sapato branco fechado, touca, máscara, luvas estéreis, propés e óculos de proteção. 

Sala de desinfecção: avental fechado comprido de manga longa, calça comprida, sapato 

fechado, máscara, luvas grossas de látex para a limpeza e óculos de proteção. 

 

TURMA 2017 E SEGUINTES: 

Laboratórios: avental fechado comprido de manga longa branco, calça branca, sapato 

branco fechado, touca, máscara, luvas e óculos de proteção. 

Clínicas Multidisciplinares: avental fechado comprido de manga longa branco, calça 

branca, sapato branco fechado, touca, máscara, luvas, propés e óculos de proteção. 

Bloco Cirúrgico: avental fechado tipo cirúrgico estéril descartável, camiseta branca, 

calça branca, sapato branco fechado, touca, máscara, luvas estéreis, propés e óculos de proteção. 

Sala de desinfecção: avental fechado comprido de manga longa branco, calça comprida, 

sapato fechado, máscara, luvas grossas de látex para a limpeza e óculos de proteção. 

 

A não observância da paramentação mínima acarretará na retirada do aluno da atividade. 
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5. BIOSSEGURANÇA - ESTERILIZAÇÃO 

 Para o atendimento de pacientes nas clínicas, manipulação de materiais, lavagem e 

esterilização de instrumentais devem ser seguidas as orientações do Manual de Biossegurança 

em Odontologia (2018). 

 A esterilização de instrumentais será realizada em horários pré-estabelecidos, e o tempo 

mínimo para solicitação é de 24 horas antes da sua utilização. Casos especiais devem ser 

tratados junto à Coordenação de Clínicas. 

 

HORÁRIOS PARA ESTERILIZAÇÃO 

Manhã: 08:30 e 11:30 

Tarde: 14:00 e 17:00 

Noite: 19:30 

 

 Para a esterilização dos instrumentais, deverá ser corretamente preenchida a Ficha de  

Identificação do material, com nome do aluno, turma, data de depósito do material e lista de 

entrega (relação dos materiais entregues para esterilização). Os pacotes devem estar bem selados, 

e pacotes pequenos devem ser reunidos em um único pacote grande. 
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6. REGRAS GERAIS 

 Para a reserva de equipamentos (ultrassom, laser, etc) deve ser feita uma solicitação para 

as Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) com no mínimo 24 horas de antecedência. 

Da mesma forma, o uso de laboratórios fora do horário de aula somente será permitido 

com agendamento prévio individual com as ASBs; após o uso, o mesmo deverá ser entregue 

limpo e organizado. 

Todos os alunos devem permanecer na clínica ou laboratório até o fim do horário 

previsto para a aula, independente da presença de paciente ou término da atividade planejada. 

Locais como a secretaria, salas de materiais, esterilização e sala de professores são de 

acesso restrito a funcionários e professores.  

O atendimento às regras e bom uso dos espaços é de responsabilidade de todos.  

         

  

  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação de Odontologia 
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