
Edital ISNF/FFE/MGD 01-2022 

 

Edital de exame de proficiência do conteúdo da disciplina FUNDAMENTOS DE CIRURGIA 

BUCOMAXILOFACIAL 

(Excepcionalmente no período de pandemia Sars-Cov-2) 

 

1. Da identificação do exame 

O presente edital destina-se aos alunos do curso de Odontologia do Instituto de Saúde 

de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense e estabelece normas 

complementares para a realização de Exames de Proficiência, excepcionalmente no 

período da pandemia, em que o distanciamento social se faz necessário, para o semestre 

de 2022.1, como forma de aproveitamento de estudos da disciplina de 

FUNDAMENTOS DE CBMF. 

 

1.1 – Devido à flexibilização da situação de distanciamento social, as inscrições, a 

divulgação de resultados e a interposição de recursos ao Exame de Proficiência 

ocorrerão de forma remota, porém, a aplicação da prova será presencial. 

 

 

1.2 Requisitos para solicitação de exame de proficiência da disciplina de 

FUNDAMENTOS DE CBMF: 

 

a) Ter cumprido 75% da carga horária total do curso até a data do exame; 

b) Estar cursando o nono período 

c) Estar cursando ou ter cursado as disciplinas de TCC 2, Clínica Infantil, Clínica 

Interdisciplinar III, TCS VI. 

 

2. Da solicitação de inscrições  

A solicitação do exame de proficiência, conforme o regulamento de graduação da UFF 

em seu Artigo 88, deverá ser dirigida ao Departamento de Ensino (FFE) ao qual o curso 

está vinculado, mediante mensagem de e-mail, no período compreendido entre os dias 

19 a 25 de abril de 2022. Este mesmo e-mail deverá ser enviado com cópia à 

Coordenação do Curso (MGD). Os contatos para envio são: ffe.isnf@id.uff.br e 

mgd.isnf@id.uff.br. 

 Caberá ao Departamento de Ensino, junto à Coordenação de Curso, apreciar a 

documentação apresentada e avaliar a situação acadêmica do solicitante, antes do envio 

dela às bancas de exame de proficiência. A documentação enviada pelo solicitante 
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deverá estar nomeada de forma que o solicitante e o tipo de documento sejam 

facilmente identificados.  

Após os procedimentos iniciais, o departamento de ensino encaminhará a documentação 

para respectiva banca, que ficará responsável por dar prosseguimento ao processo de 

exame de proficiência. As bancas de avaliação serão compostas por no mínimo três 

professores das disciplinas e aprovadas pelos departamentos que as oferecem, e irão 

homologar a lista de alunos aptos à realização do exame de proficiência. 

 

2.1 –O período de inscrição será de 19 a 25 de abril de 2022, a data e horário de realização 

desta será em 04 de maio de 2022 às 09:00h. 

2.2. – A responsabilidade pela inscrição no Exame é exclusiva do candidato  

2.3 –Não será autorizada a aplicação de prova em data e horário diferente daquele divulgado 

no calendário anexo a este Edital, a não ser nos casos de candidatos em situação especial de 

realização de prova.  

2.4 – As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via Internet.  

2.4.1 – As inscrições terão início a partir de 8h do primeiro dia do período de 

inscrições e terminarão às 23h59min do último dia desse período. 

2.5 –O candidato que tiver qualquer dúvida sobre a confirmação de sua inscrição deverá 

entrar em contato com Departamento de Formação Específica (FFE) 

2.6  – O candidato que não enviar o(s) documento(s) necessários não poderá participar da 

prova.  

2.7 Dos documentos necessários à solicitação das inscrições 

a) E-mail de solicitação (modelo no Anexo 1) 

b) Cópia do histórico do aluno do IDUFF (Anexo ao e-mail) 

 

3 Das etapas do processo e dos prazos discriminados  

3.4 Etapa 1 - Checagem da documentação (discriminada abaixo) pelo departamento: de 25 

a 27 de abril de 2022. 

3.5 Etapa 2 - Análise da documentação enviada pelo Departamento de Ensino à 

Coordenação de Curso: de 28 a 30 de abril de 2022. 

3.6 Após essa análise, a Coordenação de Curso enviará ao seu respectivo Departamento de 

Ensino um relatório parcial da avaliação onde deverá constar a lista dos solicitantes 

aptos para a participação na terceira etapa 02 de maio de 2022 – publicação da lista de 

alunos aptos a realizarem o exame de proficiência 

3.7 Etapa 3 - Exame de Proficiência: 04 de maio de 2022 de 9:00h às 10:30. 

 

4 Da prova  

4.1 – A prova será elaborada pelos professores da equipe da Disciplina envolvida. As 

referências do exame de proficiência acompanham a bibliografia de cada disciplina, 



definidas no Anexo 3 , e estarão disponíveis para o aluno no presente edital e no plano 

da disciplina que será fornecido ao candidato. 

 

7 – Da correção da prova  

7.1 – as provas serão corrigidas pelos professores da equipe da disciplina; 

7.2 – A nota mínima para aprovação nos exames é de 60 em 100 pontos.  

7.3 – a pontuação das questões estará na prova. 

7.4 – Caso seja necessária a anulação de alguma questão da prova, os pontos dessa questão 

serão redistribuídos entre as demais questões. 

8 – Do resultado 

8.1 – As notas serão enviadas para o e-mail dos alunos de forma individual. 

8.2 – O resultado final do processo de exame de proficiência será encaminhado pela banca 

ao Departamento de Ensino e este informará ao solicitante bem como a coordenação do 

curso até o dia 09 de maio de 2022.  

 

 

 

8 – Da interposição de recursos  

 

O período de interposição de recursos será de 10 a 11 de maio de 2022, e a divulgação das 

respostas dos recursos e do resultado definitivo será no dia 12 de maio de 2022 (anexo 4). 

8.1 – O candidato poderá redigir o texto do recurso e enviar para o departamento de ensino ao 

qual o curso está vinculado, e-mail: ffe.isnf@id.uff.br  

8.2 – No momento da apreciação do recurso pela banca, é feita uma reavaliação das respostas 

dadas pelo candidato na prova e não será considerada qualquer alteração ou acréscimo ao 

conteúdo dessas respostas que conste do texto do recurso.  

8.3 – A decisão da banca é soberana. Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos.  

9- Casos omissos deste Edital serão avaliados pela Coordenação do Curso de Odontologia do 

ISNF – UFF  

10- Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Modelo de formulário de solicitação de inscrição no exame de proficiência da disciplina de 

FUNDAMENTOS DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL (CBMF) 

Eu, (Nome completo), matriculado no curso de Odontologia sob o nº (número de matrícula), 

solicito ao departamento de Formação Específica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, 

inscrição no exame de proficiência do conteúdo da disciplina de FUNDAMENTOS DE CBMF, 

ciente dos requisitos estabelecidos no presente edital e das regras de equivalência de carga 

horária que terei direito em caso de aprovação. Informo que cumpro todas as regras e 

encaminho em anexo os comprovantes solicitados 

 

DATA: ____ / ____ / ____ 

 

ASSINATURA DO SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Nicolas Homsi – SIAPE 1487180 

Eduardo Seixas Cardoso – SIAPE 1186861 

Hernando Valentim – SIAPE 1534303 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

Plano da Disciplina 

 



Plano 

1 INTRODUÇÃO A TRAUMATOLOGIA. 

2 ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMATIZADO DE FACE + ATLS. 

3 MÉTODOS DE FIXAÇÃO ÓSSEA E DENTÁRIA.  

4 FRATURAS DE MANDÍBULA. 

5 FRATURAS DE MAXILA 

6 FRATURAS ZIGOMÁTICO ORBITARIAS E NASO ÓRBITO ETMOIDAIS. 

7 FRATURAS DE NARIZ. 

8 TRATAMENTO CIRÚRGICO DOS CISTOS E TUMORES ODONTOGÊNICOS.  

9 PRINCIPIOS DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA E CIRURGIA DE ATM.  

10 CIRURGIA DOS DENTES INCLUSOS 

 

Bibiografia de FUNDAMENTOS DE CBMF 

1.  PRADO. R.; SALIM, M. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO. 1ª EDIÇÃO. EDITORA GUANABARA KOOGAN: RIO DE JANEIRO. 

2004. 

2. NEVILLE, B.; DAMM, D.; ALLEM, C.M. ET AL. PATOLOGIA ORAL E 

MAXILOFACIAL. 3ª EDIÇÃO. ELSEVIER: RIO DE JANEIRO. 2009. 

3. KRUGER, G. O. CIRURGIA BUCAL E MAXILO-FACIAL. 5ª EDIÇÃO. 

GUANABARA KOOGAN: RIO DE JANEIRO. 1979. 

4. SHEAR, M. CISTOS DA REGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL. 3ª EDIÇÃO. 

SANTOS: SÃO PAULO. 1999. 

 

Anexo 4 

 

Cronograma de atividades 

 

 

Datas Atividades 

19 a 25 de abril de 2022 Solicitação de inscrição 

25 a 27 de abril de 2022 Etapa 1 – controle inicial dos documentos e 

encaminhamento para coordenação 



28 a 30 de abril Etapa 2 – verificação do cumprimento do 

item 1.1 Requisitos para solicitação de exame 

de proficiência 

02 de maio de 2022 Divulgação da lista de inscrições 

homologadas 

04 de maio de 2022 Etapa 3 - Exames de proficiência: PROVA 

09 de maio de 2022 Divulgação do resultado do exame através de 

e-mail ao endereço cadastrado pelos 

solicitantes 

10 a 11 de maio Interposição de recursos 

13 de maio Divulgação das respostas dos recursos e 

resultado definitivo 

 


