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CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
ORIENTAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio curricular tem por objetivo o aprimoramento profissional do
aluno, levando-o a colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.
O estágio será supervisionado por Protéticos habilitados, que avaliarão
diariamente cada aluno, observando condutas pessoais e profissionais.
CONSTITUEM DEVERES DO ESTAGIÁRIO:
 Respeitar as normas e a rotina da Instituição onde será feito o estágio.
 Fica determinado, que a partir desta data que os estágios serão terminantemente de
corresponsabilidade entre escola – aluno, empresa – escola, aluno – escola, aluno –
empresa.
 O aluno deverá, impreterivelmente, estar com a sua pasta de estágio no local de estágio, e
preencher diariamente o campo da atividade realizada, sendo o não cumprimento motivo
de desligamento do estágio.
 Manter o respeito aos profissionais, funcionários e pacientes da instituição.
 Ser pontual e cumprir rigorosamente os horários estipulados para o estágio.
 Usar o crachá nas dependências.
 Respeitar os padrões éticos e morais da profissão.
 Usar uniforme completo e limpo, não sendo permitido roupas indecorosas, pintura
exagerada ou acessórios desnecessários (jóias e bijuterias).
 Ter sempre a mão o material de uso individual do aluno (lápis, borracha, caneta, tesoura,
etc...)
 Cumprir a escala de distribuição de serviços.
 Não ausentar da unidade de trabalho sem a permissão da supervisora de estágio.
 Evitar gastos desnecessários e uso inadequado de material.
 Manter os cabelos sempre limpos e amarrados (mulheres), barba feita e cabelos aparados
(homens).
 O aluno não deve desenvolver técnicas, na qual tenha dúvidas. Antes de aplicá-las, deverá
pedir orientação ao supervisor do estágio (Protético).
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 Caso ocorram faltas graves o aluno será suspenso do estágio, e aguardará segunda ordem,
devendo o Protético entrar em contato com a coordenação.
 As faltas só serão toleradas em casos graves e devidamente comprovadas. Caso não seja, o
aluno será suspenso.
 Proibido o uso de celulares no ambiente de estágio e também da postagem em redes sociais
de assunto de assuntos relacionados ao estágio.
 Qualquer ocorrência por indisciplina, e comportamento ético profissional, o aluno será
suspenso do estágio.

Assinatura do Estagiário (a) .: ______________________________________________________

Assinatura e carimbo do Supervisor (a) do Estágio .: __________________________________

Assinatura da Coordenadora .: _____________________________________________________
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CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
ALUNO (a) .: ____________________________________________________________________

N.º
01
02
03
04

PONTOS A SEREM OBSERVADOS
 Interesse e iniciativa nas atividades
 Responsabilidade no desempenho de
suas funções
 Aplicação dos princípios científicos
e técnicos
Disciplina:
 Pontualidade ( horário e atendimento
a clientela )
 Freqüência
 Relacionamento no trabalho –
Professores, colegas e equipe
 Apresentação pessoal.

TOTAL

VALOR
20 pontos
20 pontos

NOTA

OBSERVAÇÕES

20 pontos
40 pontos

100 PONTOS

OBS.: NO ITEM 04 – SERÃO RETIRADOS 6 PONTOS PARA CADA FALTA EM
RELAÇÃO AOS ITENS QUE ESTÃO EM AVALIAÇÃO.

Pouso Alegre, ___________ de ____________________ de ______________.

Assinatura do Estagiário (a) .: ______________________________________________________

Assinatura e carimbo do Supervisor (a) do Estágio .: ___________________________________

Assinatura da Coordenadora .: _____________________________________________________
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ALUNO (a).: ____________________________________________________________________
LOCAL DO ESTÁGIO.: _________________________________________________________
QD QUESITOS
1.

Aplica princípios ergonômicos na realização do trabalho.

2.

Utiliza adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual.

3.

Opera equipamento de trabalho, utilizando princípios de segurança.

4.

Participa das atividades planejadas para o estágio procurando aplicar os

DDOMINA

QUASE
DOMINA

AND - AINDA
NÃO
DOMINA

conhecimentos teóricos com atenção e dedicação.
5.

Aplica as medidas de assepsia nos cuidados referente aos modelos.

6.

Utiliza corretamente as soluções indicadas para a limpeza e desinfecção de
material, equipamentos e áreas do ambiente de trabalho.

7.

Calça lavas estéreis conforme técnica.

8.

Aplica os princípios de assepsia na higienização dos modelos.

9.

Aplica os conhecimentos da prevenção e controle das doenças transmissíveis
consigo e com o usuário.

10. Conhece o processo de saúde doença e os serviços de saúde.
11. Realizar a previsão de material e de outras condições necessárias à realização
do seu trabalho em odontologia.
12. identifica as dentições, arcos, dentários, maxila e mandíbula, bem como a
dimensão, função e classificação dos dentes.
13. Lê e interpreta os manuais de instalação de equipamentos e instrumental de
prótese dentária.
14. Identifica os diversos tipos de ligas metálicas de uso odontológico.
15. Conhece e identifica técnicas de oclusão.
16. Conhece e seleciona metodologias de construção de modelos de estudo e
trabalho dos diferentes tipos de próteses.
17. Classifica e identifica as más oclusões.

Pouso Alegre, ____ de _______________ de _________.

______________________________________________________
Assinatura do Estagiário (a)

_______________________________
_____________________________
Assinatura e Carimbo do Supervisor (a)
Assinatura da Coordenadora
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Nome do (a) Aluno (a) ____________________________________________________________
Período: ____/____/_____ a ____/_____/_____
Carga Horária realizada __________________________________________________________

Observações do aluno (a):

_______________________________
Assinatura do Estagiário (a)

Observações do Supervisor (a) de estágio:

_________________________________
Assinatura do Supervisor (a)
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FICHA DE CONTROLE DE PRESENÇAS
DATA

HORÁRIO
DE
ENTRADA

HORÁRIO
DE
SAÍDA

TOTAL
DE
HORAS

ASSINATURA
DO
ALUNO

EXECUÇÃO

ASSINATURA
DO
RESPONSÁVEL

Assinatura do Estagiário (a).:_________________________________________________________

Assinatura e carimbo do Supervisor (a) de Estágio.: _ ___________________

Assinatura da Coordenadora.: _____________________
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