
 

A entrada e permanência do aluno para a aula prática será permitida apenas na presença do 
professor e/ou da Auxiliar em Saúde Bucal 

O aluno deverá finalizar os procedimentos laboratoriais 10 (dez) minutos antes do horário previsto para 
o término da aula. 

Não será permitida a entrada do aluno após 15 (quinze) minutos de atraso. 

Nenhum material, instrumental e/ou equipamento da instituição será cedido ou transferido para outro 
local. 

A conservação dos equipamentos odontológicos será de inteira responsabilidade do aluno que o 
utiliza.  

É importante que alunos, professores e funcionários fiquem atentos para que materiais não sejam 
desperdiçados. 

Todos os alunos, professores e funcionários deverão respeitar as normas de controle de infecção do 
“Manual de Normas de Controle de Infecção das Clínicas e Laboratórios Específicos do curso de 
Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva”. 

A utilização dos laboratórios multidisciplinares e a participação nas aulas práticas só serão permitidas 
com o uso do plástico branco leitoso do aluno, para forramento das bancadas de trabalho. 

A avaliação das aulas será diária e serão considerados os seguintes itens: biossegurança, 
conhecimento teórico, material/instrumental, organização, pró-atividade/interesse/auto-controle, 
relacionamento, técnica, pontualidade/assiduidade.  

O desenvolvimento de técnicas de enceramento, vazamento de gesso e outros procedimentos 
laboratoriais somente poderão ser realizados nos laboratórios do curso. 

A permanência do aluno nos laboratórios multidisciplinares só será permitida caso o aluno esteja 
devidamente paramentado (roupa branca, sapatos fechados, calça comprida, avental de manga 
longa, máscara, óculos, gorro, luvas para procedimentos).   

Todos os instrumentais utilizados nas práticas laboratoriais deverão estar devidamente esterilizados, 
corretamente embalados e dentro do prazo máximo de validade de 7 (sete) dias.   

Todo o instrumental e material solicitados na lista da disciplina deverão ser trazidos nas aulas práticas 
de laboratório. 

Caso o professor considere que o aluno não esteja preparado para a prática, a mesma poderá ser 
cancelada. 

O uso de celulares não é permitido nos laboratórios específicos do curso. 

Não é permitida a alimentação no ambiente dos laboratórios específicos do curso. 

Estas normas aplicam-se a todos os alunos, professores e funcionários, não cabendo decisões isoladas. 
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