
Saúde Bucal Coletiva I 
 
Regras Gerais da disciplina 
 
1 -  A tolerância de atraso nas aulas teóricas será de 15 (quinze) minutos, a partir do 
horário marcado para o início das atividades (7:00 horas). A chamada será realizada 
às 7:15h. O aluno que chegar após este horário ficará com falta;  
 
2- O aluno sem uniforme adequado para realização das atividades  práticas será 
dispensado das mesmas ficando com nota igual a ZERO; 
 
3 - O aluno que faltar à apresentação da atividade educativa terá o conceito igual a 
ZERO, pois não há possibilidade de reposição da mesma; 
 
4 - As notas das atividades educativas serão individuais. Os critérios de avaliação das 
atividades educativas serão: criatividade, conhecimento teórico, recursos utilizados, 
postura, organização, assiduidade e pontualidade; 
 
5 - Para composição da Primeira Avaliação serão utilizados os seguintes instrumentos: 
nota da apresentação da atividade educativa + nota 1ª da prova teórica X2 / 3; 
 
6- Para composição da Segunda Avaliação serão utilizados os seguintes instrumentos: 
média das notas das atividades educativas + nota da 2ª  prova teórica X2 / 3; 
  
7- O conteúdo programático das provas escritas não estará restrito às aulas 
ministradas. O aluno deverá consultar a bibliografia recomendada. Fica a critério dos 
professores da disciplina a definição do conteúdo programático a ser cobrado a cada 
avaliação;   
 
8- É proibido o uso de celular durante as aulas teóricas, práticas e provas; 
 
9- Casos que não estejam previstos na regra geral serão discutidos pela equipe e a 
decisão será tomada pela mesma. 
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