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O jaleco deve ser na cor branca, longo (na altura dos joelhos), Gola de Padre, de botões e a 

logomarca da UNIVALE/Curso de Odontologia (vide site) deve ser bordada/cor azul royal na 

manga esquerda na parte superior. O jaleco deve ter  três bolsos, um na parte superior do lado 

esquerdo do peito e com o nome do aluno bordado, dois bolsos na parte inferior sendo um do 

lado esquerdo e o outro do lado direito. Este novo modelo do jaleco é de uso OBRIGATÓRIO.       
    

Jaleco de Laboratório Odontologia    
    

    

O jaleco deve ser no verde água (claro), longo (na altura dos joelhos), Gola de Padre, de botões 

e a logomarca da UNIVALE/Curso de Odontologia (vide site) deve ser bordada/cor azul royal 

na manga esquerda na parte superior. O jaleco deve ter três bolsos, um na parte superior do 

lado esquerdo do peito e com o nome do aluno bordado, dois bolsos na parte inferior sendo um 

do lado esquerdo e o outro do lado direito. Este novo modelo do jaleco é de uso 

OBRIGATÓRIO.       
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE/UNIVALE – 2019/2 - 3º Período  

CURSO: ODONTOLOGIA   

DISCIPLINA: DENTÍSTICA I – Profªs.  Karine L. Pereira  

 OBSERVAÇÂO: É NECESSÁRIO QUE O ALUNO POSSUA O MATERIAL ABAIXO 

LISTADO, PARA O ATENDIMENTO LABORATORIAL.   

Caixa Clínica  Referência   

Escavador duplo de dentina nº 05                                                            11 205   

Escavador duplo de dentina nº 11 ½          

Espelho bucal plano nº 05                                                                         07500   

Cabo para espelho nº 25                                                                            10 305   

Pinça para algodão nº 317                                                                         11 905   

Sonda Exploradora Dupla (ou explorador) nº 05                                   11511   

Aplicador duplo de Hidróxido de Cálcio (Porta Dycal)                         10120   

02 Potes Dappen de Vidro de cores diferentes                                        #####   

Espátula para cimento nº 24                                                                     11 450   

Calcador nº 01 (Espátula de inserção nº 01)                                           10455   

Placa de Vidro grossa (Espessura 1,5 mm)                                             #####   

Cortante revisado nº 08 e 09      

Cortante revisado nº 26     

01 embalagem de papel articular carbono dupla face (12 unidades)  

OBS: NÃO é necessário adquirir o da marca Accufilm   

Maquira/ 

Biodinâmica  

silmilar -   

ou  

OBS: Caso prefira o aluno pode adquirir o Kit de Exame Clínico da 

COLGRAN feito especialmente para a Odonto/UNIVALE  

   

Caixa de Restauração     

Porta amálgama de plástico                                                                      #####   

Condensador Tipo Ward nº 01                                                                 10670   

Condensador Tipo Ward nº 02                                                                 10675   

Condensador Tipo Ward nº 03                                                                 10680   

Condensador Tipo Hollemback nº 06                                                      10660   

Condensador Clev dent (Guia de cego) nº 21                                          10605   

Brunidor nº 29                                                                                            10205    

Esculpidor Hollemback com afiação nº 3 s                                             11345   

10 cápsulas de amalgama – de 1 dose     

Alicate nº 121 – Bico plano       



Rolo de tira matriz no. 05      

Rolo de tira matriz no. 07     

Caixa de cunhas de madeira TDV  TDV    

Caixa de tira de lixa de aço de 4 mm e de 6 mm      

UNIMATRIX - Sistema de matrizes seccionais   TDV   

Porta Matriz modelo OTTO (caso não consiga o Otto pode adquirir 

o Tofllemeire)  

OTTO   

OBS: Caso prefira o aluno pode adquirir o Kit de Restauração amalgama 

da COLGRAN feito especialmente para a Odonto/UNIVALE  

   

Caixa de Isolamento      

Grampos para isolamento nºs : 26 sem asa; 200; 201; 203; 205; 206; 

208; 210; 211; 212   

   

Pinça Porta Grampo Serrilhada Reta                                                        

Alicate Perfurador Ainsworth                                                                     

 

Tesoura Reta – 10,5 cm                                                                              

Arco de Ostby de Plástico                                                                           

Lençol de Borracha                                                                                    Madeitex  ou  

Simlar  

Rolo de Fio Dental – 500 metros                                                                

Pacote de rolinhos de algodão Cremer                                                      

Abridor de Boca de acrílico – Spandex                                                     

01 caneta para retroprojetor ou de marcar CD de ponta Ultra fina  

– OBRIGATÓRIO  

Papelaria  

Canetas    

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – com Cabeça pequena e de  

Saca-brocas (NÃO PB/Push Botton)  

Kavo Modelo 

Magno 504  ou 

Dabi Atlante  

Modelo MS 350  

(cabeça pequena)  

  

(melhores marcas)  

ou Gnatus  Modelo  

 FG  SL30   Mini 

MICROMOTOR + CONTRA ANGULO  Dabi Atlante/ Kavo 

ou Gnatus  

(melhores marcas)  

01 Adaptador de Brocas de AR em BR- INDISPENSÁVEL–(Todo 

aluno deve ter o seu)   

  



OBS: No Kit de canetas da Kavo já vem o adaptador, mas caso você 

adquira o Kit Dabi Atlante basta comprar o adaptador separado, 

porém prefira o adaptador prateado.  

Brocas de Alta Rotação (AR)  –     

        169 L (Cônica Lisa Longa )    

        245 (Cônica invertida) - NO MÍNIMO DUAS  BROCAS DE  

CADA  

  

        56  ou  57 ( Cilíndrica ) - NO MÍNIMO DUAS BROCAS DE  

CADA  

  

        329  e 330  (Periforme curta) - NO MÍNIMO DUAS BROCAS  

DE CADA  

  

Brocas de Alta Rotação (AR) – Diamantadas - No mínimo uma de 

cada   

  

       1090 e 1092 (Cilindrica) – 02 de cada    

       1011, 1012 e 1014 (Esférica) – 02 de cada    

       1033 (Cone invertida)     

       1046 (Remoção de restaurações amálgama)     

       1151    

       3118 (Ponta de chama)      

       1111 (Tronco cônica longa)    

       3200    

Brocas de Baixa Rotação (BR) Carbide – MARCA Jet ou KG  

Sorensen ou similar - No mínimo uma de cada  

  

      01, 02, 06 e 08 (esféricas)    

      33 ½ (cone invertida)    

Brocas para acabamento/polimento de amálgama – BR ( Baixa    

Rotação)   

01 Kit de brocas multilaminadas para acabamento de amálgama  

(Conjunto de 06 brocas em diversos formatos)  

  

Borrachas abrasivas em formato Ogival nas cores – Marrom, Verde 

e Azul – Kit KG SORENSEN /UNIVALE  

  

Escova  de  Robson  para  polimento  coronário  –  (02)    

 preferencialmente marca DhPro   

Taça de borracha branca para polimento coronário – (02) -    

 preferencialmente marca DhPro   

Diversos    

MANEQUIM– Marca Prodens com todos os dentes íntegros –   

ATENÇÃO: É imprescindível a aquisição de mais 02 conjuntos 

de dentes íntegros sem preparo além do que vem no Manequim- 

Arcada superior e inferior – Boca Completa  

VERIFIQUE se estes dentes avulsos se encaixam no seu manequim, 

modelo novo da Prodens – TOP Articulado.   
  

PRODENS  



IMPORTANTE: CASO VOCÊ JÁ TENHA ADQUIRIDO ESTE 

MANEQUIM PARA A DISCIPLINA DE ANATOMIA E 

ESCULTURA BASTA COMPRAR MAIS DOIS CONJUNTOS  

DE DENTES (BOCA COMPLETA)  

  

03 caixas de alumínio  (marmitas) NÃO precisa ser de inox    

Microbrush (caixa de pinceis descartáveis na cor verde – Extra fino)  #####  

01 Caixa de luvas descartáveis (Verificar tamanho)  #####  

01 pacote de gorros descartáveis na cor branca e de elástico (tipo 

touca)  

  

01  caixa  de  máscaras  descartáveis  na  cor  branca  

preferencialmente de elástico para prender atrás da orelha  

  

01 óculos de proteção – OBRIGATÓRIO  

Aos alunos que usam óculos de grau sugerimos testar os óculos de 

proteção no momento da compra, para ver o que melhor se adapta 

com seu óculos de grau, pois não será permitido trabalhar sem o 

óculos de proteção.  

  

01 escovinha para lavar os materiais  Supermercado  

01 sabonete em bastão ou líquido (para lavagem das mãos)  Supermercado  

01 detergente líquido (para lavagem dos instrumentais)  Supermercado  

01 Rolo de Papel Toalha – OBRIGATÖRIO  Supermercado  

01 Toalha de rosto pequena – OBRIGATÖRIO    

01  Plástico  branco  para  a  bancada  do  laboratório  –  

OBRIGATÖRIO – Medidas 30 cm x 50 cm  

Casa de Plásticos  

E.P.I. Jaleco manga longa, Gorro, Máscara, óculos de proteção, 

luvas descartáveis  

  

02 BROQUEIROS Autoclaváveis onde serão colocadas as brocas 

avulsas que o aluno adquirir (separadamente – Um para brocas de 

Alta Rotação e outro para brocas de Baixa Rotação)  

  

   
  
  
  

OBSERVAÇÕES MUITO IMPORTANTES:   

1. Durante o curso poderão ser solicitados OUTROS instrumentais e materiais, 

que deverão ser prontamente adquiridos, para o bom andamento do curso.   

2. Na primeira semana do curso será entregue ao representante de turma uma 

lista de materiais de uso comum ao grupo, para serem adquiridos e cujo valor 

será dividido entre os membros do grupo.   

3. No laboratório não serão permitidos o uso de shorts, bermudas e saias 

curtas(acima do joelho). O comprimento máximo permitido será na altura do 

joelho e não serão autorizados o uso de sandálias abertas, rasteirinhas e 

chinelos, apenas se permitirá o uso de sapatos fechados. Estas são as novas 

normas instituídas pela Biossegurança e acatadas pela disciplina.  

4. O aluno que NÃO estiver de posse de todos os instrumentais/materiais 

necessários para a atividade diária proposta e sem o Manual de Dentística I, 



NÃO poderá fazer a atividade prática. O mesmo vale para a paramentação 

que tem de ser completa.  

5. As AVALIAÇÕES PRÁTICAS no laboratório serão diárias.  

6. MODELO DO JALECO – Deve ser comprido e de manga longa – 

Padronizado pela UNIVALE com o nome do aluno bordado no bolso e o logotipo 

do curso ODONTOLOGIA /UNIVALE bordado na manga esquerda   
  
  

DISCIPLINA: RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA  3º Período  - 2019/2     

Profºs:  AILTON  GERALDO  VIEIRA/FERNANDO  MALVAR/ISAURA  

SENNA     

Quant     Especificação      Marca Provável       

01     Caixa de filme periapical     
     

KODAK   EKTASPEDD    / 

02     Filmes oclusais (apenas 2 películas)            

01     Jogo de posicionadores para técnica periapical     
     

       

01      Lupa ou Lente de Aumento com moldura     A mesma usada na      

Endodontia     

01     Cartela Plástica p/ montar Radiografias            

01    

Pacote     

Saquinhos  plásticos     p/     proteção     do 

posicionador      

IMPORTANTE:     

Precisa ser de 07 cm de 

largura x 15 cm de 

comprimento     

01     Foto pessoal tamanho 3 x 4          

02     Apostilas – Roteiro Teórico-prático     Verificar     com     o 

Professor     

01     Jaleco branco padronizado pela UNIVALE     Modelo / FACS       

  
  


