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Os alunos do 1º Período de Odontologia deverão ter 
obrigatoriamente JALECO BRANCO, para frequentarem as 
aulas dos laboratórios da FACS, além de caixa de luvas, gorros 
e máscaras descartáveis. 

 

Devido a Pandemia  é obrigatório utilização de máscara Face 
Shields durante aulas práticas 

 

Disciplinas que requerem Jaleco Branco: Anatomia Humana, 
Biologia Celular e Molecular, Citologia e Histologia. 

       

Obs: 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.       
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE/UNIVALE – 2021/1 - 1º 

Período  

CURSO: ODONTOLOGIA   

DISCIPLINA: CITOLOGIA E HISTOLOGIA – Profª Lílian Costa e 

Silva 

 
 OBSERVAÇÂO: É NECESSÁRIO QUE O ALUNO POSSUA O MATERIAL ABAIXO 
LISTADO, PARA O ATENDIMENTO LABORATORIAL.   

  

01 gorro descartável na cor branca e de elástico (tipo touca) por 
aluno 

   

 02  unidades  de  máscaras  descartáveis  na  cor  branca  
preferencialmente de elástico para prender atrás da orelha por 
aluno 

   

01 óculos de proteção – OBRIGATÓRIO – por aluno    

02 unidades de luvas de procedimento descartáveis por aluno   

Manual de aula prática de Citologia e Histologia  

  
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 

Citologia e Histologia, 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   

  



  

  
 


