
 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 1º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Introdução à Odontologia e 

biossegurança 

Cód: 06039 

 

8:00 hs às 18hs 

   

    

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todas os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início. 

 

 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 2º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Histologia e Embriologia Buco-dental 

cód:06032 
 

8:00 às 18:00  hs 

Materiais dentários 

Cód: 06031 

8:00 às 18:00 hs 

 

Anatomia de Cabeça e Pescoço 

Cód:06034 
8:00 às 18:00 hs 

 

 Anatomia dental e escultura 

Cód: 06035 
 

8:00 às 18:00 hs 

Microbiologia,Imunologia e cariologia  

cód:06033 

Microbiologia e cariologia 

 
 cód:06038 

 

8:00 às 18:00 hs 

 

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todas os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

 
 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 3º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Projeto integrador I 

Cód: 06028 
 

8:00 às 18:00 hs 

Saúde Coletiva I 

cód: 06025 

8:00 às 18:00 hs  

Fisiologia Oral 

Cód: 06027 

 

8:00 às 18:00 hs 

 

Oclusão e Disfunção 

Têmporomandibular (DTM) 

Cód: 06030 
 

8:00 às 18:00 hs  
 
 

Semiologia Geral 

Cód: 06029 
 

8:00 às 18:00 hs  

 

Radiologia e imaginologia Odontológica 
 

Cód:06026 
 

8:00 às 18:00 hs  
 
 
 

 

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todas os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 4º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Estomatologia e Patologia Bucal 

cód: 06019 

8:00 às 18:00 hs 

Projeto integrador II 

Cód: 06024 
 

8:00 às 18:00 hs 

Dentística Pré Clínica I 

Cód: 06020 
 

8:00 às 18:00 hs 

 

Técnicas Cirúrgicas e 

Anestesiologia 

Cód: 06023 
 

8:00 às 18:00 hs 

   

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todas os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

. 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 5º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Estomatologia e Patologia Bucal 

cód: 06019 

8:00 às 18:00 hs 

Patologia Bucal 

Cód: 06021 
 

8:00 às 18:00 hs 

Dentística Pré Clínica I 

Cód: 06020 
 

8:00 às 18:00 hs 

 

Técnicas Cirúrgicas e 

Anestesiologia 

Cód: 06023 
 

8:00 às 18:00 hs 

Deontologia e Odontologia 

Legal 

Cód: 06022 
 

8:00 às 18:00 hs 

   

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todos os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 6º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

 

Endodontia pré clinica I 

Cód: 06017 

8:00 às 18:00 hs 

 

Dentística pré clinica II 

Cód:06014 

8:00 às 18:00 hs 

Cirurgia bucal I 

Cód: 06016 

 

8:00 às 18:00 hs 

 

 

Prótese parcial fixa pré clínica 

Cód: 06018 
 

8:00 às 18:00 hs 

 Periodontia pré clinica 

Cód: 06015 
 

8:00 às 18:00 hs 

 

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todos os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 7º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

 

Prótese parcial fixa e removível 

clínica 

Cód: 06010 
 

8:00 às 18:00 hs 

 

 

 

 

 

Endodontia pré clinica II 

Cód: 06013 
 

8:00 às 18:00 hs  
 
 

Cirurgia bucal II e 

implantodontia 

Cód: 06011 
 

8:00 às 18:00 hs  

Periodontia clínica 

Cód: 06012 
 

8:00 às 18:00 hs  

 

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todos os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

. 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 
CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 8º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

 

Ortodontia 

Cód: 06006 

 

8:00 às 18:00 hs 

 

Endodontia clínica 

Cód: 06005 

8:00 às 18:00 hs 

 

Odontologia social e preventiva III 

Cód:06009 
 

8:00 às 18:00 hs 

 

Atividades interdisciplinares I 

Cód: 06.08.1.01 

 
8:00 às 18:00 hs 

Dentística clínica 

Cód: 06007 

 
8:00 às 18:00 hs  

TCC I 

Cód: 06008 

 
8:00 às 18:00 hs  

 

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todos os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 
CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 9º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Clínica integrada I 

Cód: 06004 

8:00 às 18:00 hs 

Pacientes com necessidades 

especiais e Odontologia 

hospitalar 

Cód: 06003 
8:00 às 18:00 hs 

Odontopediatria I 

Cód: 06002 
 

8:00 às 18:00 hs  

 

Clínica de Urgências 

Cód: 06001 

 

8:00 às 18:00 hs 

   

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todos os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior 
a 40 (quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja 
igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o 
Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota 
semestral + nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota 
semestral para todos os fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO 
EXAME FINAL 



 

 

 

 



 

 

 

 

HORÁRIO DO EXAME FINAL –  2020/2 

CURSO: ODONTOLOGIA 

PERÍODO: 10º 

DIA  
14/12/2020 

SEGUNDA-FEIRA 

DIA  
15/12/2020 

TERÇA-FEIRA 

DIA  
16/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

DIA  
17/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

Atividades Interdisciplinares II 

Cód: 06.10.1.01 
 

8:00 às 18:00 hs 

Clínica Integrada II 

Cód: 06.10.1.01 
 

8:00 às 18:00 hs 
 

Clínica infantil 

Cód: 06.10.1.01 
 

8:00 às 18:00 hs  

 

TCC II 

*Caso algum acadêmico tenha 

sido reprovado na apresentação 

do TCC a reapresentação será 

no dia 14/12 com horário a ser 

combinado com a banca 

examinadora 

   

nome do coordenador do curso: Leandro Iwai Ogata 

data: 01/12/2020 

obs: 1- as disciplinas Institucionais Gerais e Institucionais da Saúde serão 

publicadas em documentos separados, verificar no site do Unitpac 

obs 2: Todos os exames ficarão disponíveis na plataforma Canvas das 8:00 às 

18:00 horas, o tempo de duração de prova será de 1 hora e 30 minutos após seu 

início 

. 

INFORMATIVO:  
 Caso a nota semestral atingida pelo estudante, assíduo, seja igual ou superior a 40 
(quarenta) e inferior a 60 (sessenta) o mesmo poderá prestar o Exame final.  
• Para os alunos da matriz 2018/1 do curso de Medicina, caso a pontuação obtida seja igual ou 
superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta), o mesmo poderá prestar o Exame final. 

 Será aprovado com Exame Final o estudante que obtiver média aritmética (nota semestral 
+ nota do Exame Final / 2) igual ou superior a 60, a qual substituirá a nota semestral para todos os 

fins. 

 DIA 18/12/2020 = PRAZO PARA LANÇAMENTO NO DIÁRIO DA NOTA DO EXAME 
FINAL 


