
CURSO DE ODONTOLOGIA 
 

PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS SEMESTRALMENTE  

Projeto Responsáveis Objetivos 

Clínica de Bebês 

Veridiana Salles 
Furtado de Oliveira 

Desenvolver, de forma diferenciada, o processo de atendimento da criança na primeira 
infância, aprimorando os conhecimentos adquiridos nos conteúdos de Odontopediatria e 

Ortodontia I e II. Maria Luiza da Mata 
Felisberto 

Posso Ajudar 
Veridiana Salles 

Furtado de Oliveira 

Introduzir os alunos na rotina das clínicas, oportunizando, desde o início do curso, o 
contato com pacientes, equipe de saúde bucal, alunos e professores de módulos mais 

avançados.  

Radiologia 

Marcelo Antunes 
Carneiro 

Capacitar os alunos à interpretação e realização radiográfica intra e extrabucais com 
ênfase em radiografias panorâmica, laudos radiográficos, exames radiográficos intra e 

extrabucais em pacientes da Newton e monitoria nas clínicas de 4° e 5° períodos  Pollyanna Moura 
Rodrigues Carneiro 

Estomatologia 

Vladimir Reimar A. 
Souza Noronha Oportunizar aos alunos uma vivência clínica no atendimento oncológico, diagnosticando 

lesões bucais e também atendendo uma demanda de pacientes com necessidades de 
tratamento odontológico pré e pós tratamento oncológico.  

Diele Carine Barreto 
Arantes 

Atenção Odontológica à 
Comunidade Acadêmica 

José Flávio Batista 
Gabrich Giovannini 

Capacitar o aluno a realizar atendimento clínico odontológico, focado em procedimentos 
restauradores diretos e indiretos, além de manutenção e procedimentos de prevenção. 

Os atendimentos têm como público alvo os alunos, professores, colaboradores e 
parceiros do Centro Universitário Newton Paiva 

Atendimento odontológico ao 
paciente diabético 

Rafael Paschoal 
Esteves Lima 

Desenvolver as potencialidades do aluno frente ao diagnóstico e tratamento de 
processos infecciosos e inflamatórios periodontais, com vistas ao planejamento e 

tratamento odontológico de pacientes diabéticos, contribuindo ainda para o 
desenvolvimento da pesquisa científica na área dentro da instituição. 

EnvelheSER (projeto 
multiprofissional e 

interdisciplinar) 

Valquíria Fernandes 
Marques 

Capacitar o aluno para avaliações multiprofissionais e interdisciplinares com foco na 
integralidade da assistência aos idosos, identificando as necessidades de saúde, e 

realizando os devidos encaminhamentos para as demais clínicas e serviços de 
referência, além de, instituir planos de cuidados. 

 


