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“PROJETO DE EXTENSÂO: ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS DA 
ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ADITEME ” 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
 

 
O Projeto de Extensão Atendimento Especial para Pacientes com Disfunção 

Temporomandibular - ADITEME foi criado com o objetivo de atender a demanda de 

pacientes com disfunção da ATM. Dentre estes pacientes, tenta-se solucionar problemas de 

origem oclusal com reflexo na articulação. Desordens típicas e intrínsecas à articulação não 

são o escopo do Projeto uma vez que, na maioria dos casos, requerem longo prazo para 

resolução o que não seria didático para o Projeto. Em alguns casos, apenas terapias 

reversíveis como placas miorrelaxantes,  fisioterapias e farmacoterapias são ministradas e 

somente quando indicadas. Quaisquer tratamentos detectados e que não possam ser 

solucionados dentro do Projeto, sejam tratamentos no âmbito odontológico, médico ou 

psicológico, serão encaminhados para os setores competentes. Além das terapias 

preservadoras descritas, serão realizados procedimentos outros como ajuste oclusal quando 

corretamente indicados. 

O Projeto se desenvolve com atividades teóricas e atividades clínicas. A carga 

horária teórica consistirá de atividades obrigatórias de estudo baseada na bibliografia 

recomendada. As atividades teóricas não obrigatórias consistirão de uma Monografia que 

deverá ser escrita por uma dupla e que contemple um determinado tema em Oclusão / DTM. 

A Monografia é opcional, onde a carga horária será acrescida ao Relatório Final enviado à 

PREC – Pró-reitoria de Extensão e Cultura correspondente à carga horária efetiva do aluno 

durante o ano. O conjunto de Monografias será anexado ao futuro livro a ser elaborado pelo 

ADITEME onde cada tema terá os créditos dos alunos e envolvidos.  

O Projeto  funciona às sextas-feiras em dois turnos: das 13,30 às 15,30 hs em 

primeiro turno; das 15,00 às 17,00hs em segundo turno. O aluno poderá escolher em quais 

dos turnos atuará mas não em ambos, exceto mediante autorização do Coordenador para 

fins de recuperação de horário. 

Serão formadas 05 Equipes de Trabalho compostas pelos diferentes componentes 

do Projeto de acordo com Experiência-tempo no Projeto, exceto Coordenador e 

Colaboradores. 

Aos extensionistas, será cobrada presença pelo Coordenador ou Colaborador 

responsável do dia bem. Neste caso, o ou os procedimentos clínicos e laboratoriais 

executados serão preenchidos na ficha individual de cada integrante. Ao final do turno, esta 

ficha deverá ser assinada pelo responsável. Através desta ficha será feito o controle de 

presença e avaliação de desempenho final para fins de aprovação. Será feito controle de 

presença simples no primeiro Semestre . 



 Atendimento Especial de Pacientes com DTM - ADITEME 

O projeto possui os seguintes requisitos mínimos para aprovação final e 

recebimento de certificado protocolado no DIPLAN/PREC/UFPEL: 

1. Deverá haver presença mínima de 70% em todas as atividades, tanto teóricas 

como clínicas por semestre cursado; 

2. O Extensionista deverá participar ativamente em todas as atividades;  

3. Cada integrante deverá prestar atendimentos de emergência (porta) quando 

solicitados; Neste pormenor, a ausência injustificada resultará em desligamento 

automático; 

4. Dentro das atividades teóricas, o aluno deverá estudar assuntos pertinentes à 

Oclusão e DTM, ambos baseados na bibliografia recomendada; 

5. Dentro das atividades clínicas, deverá ter executado e instalado ao menos uma 

Placa Miorrelaxante; 

6. Deverá realizar tarefas laboratoriais até a fase de enceramento. As fases 

seguintes serão executadas pelo Laboratório conveniado. Nota: este 

procedimento é estritamente necessário para fins de ganho de tempo; 

7. O extensionista deve possuir todo o material e instrumental necessário para as 

atividades clínicas e laboratoriais. Usará roupagem branca e avental manga 

comprida. Instrumental esterilizado! 

 

A não observância dos itens acima acarretará na não-aprovação ou exclusão do 

extensionista no Projeto. 

 

 

Prof. Dr. Guilherme B. Camacho 

Coordenador Geral do Projeto de Extensão:  
Atendimento Especial de Pacientes com Disfunção 

Temporomandibular - ADITEME 
 

Relato que estou ciente e de acordo com os 

termos acima: 

 

Assinatura do Extensionista 

 

 

Pelotas, ......  de ....................................de  20....  

 

Ob. Leia e preencha a data e assine se concordar com os termos acima. 


