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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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São 2 jalecos – 1 branco (Cor a esquerda) e 1 verde (cor a direita) 



  

        
Disciplina: ANATOMIA E ESCULTURA DENTAL – 2022/2 Profªs. 

Andrea Barbosa do Valle, Rosália Moreira Barros e Tânia Terezinha Soares Nunes 

Leite  

ITEM    DESCRIÇÃO    QUANTIDADE  

01    Jaleco verde de manga comprida (Modelo UNIVALE)    01    

02    Bloco milimetrado verso da folha em branco, 

encadernação em espiral (será mostrado modelo no 1º dia 

de    

Aula). Adquirido em papelaria  

01    

  

03    Lápis, Borracha Branca, Caneta, Corretivo, Caixa de lápis 

de cor (24 cores), Fita adesiva crepe e Cola. Adquirido em 

papelaria  

01 de cada    

04    Caixa Inox com Tampa    01    

05    Instrumental Lecron Marca Quinelato    01    

06    Instrumental Holenback 3S ( não adquira o 3)Marca  

Quinelato    

01    

07    Caixa de Blocos de Cera para Escultura qualquer marca, 

exceto de macro ou de micro escultura(não comprar todas 

de uma vez)    

06    

08    Perfis dos grupos de dentes, Ficha de Avaliação Prática 

(pegar com as professoras no 1o dia de aula), Foto 3x4 

recente    

    

09    Plástico branco leitoso – 50 x 50 cm. Adquirido em casa 

de plásticos   

01    

10    Escova de unha ou escova de dente(Adquirido em 

Farmácia ou Supermercado)  

01    

11    Pedaço de meia fina (meia calça) para polir a escultura    01    

12    Livro Texto: Anatomia Dentária – Milton Picosse    

Apostila Escultura  ou  Anatomia Dental do Miguel Carlos 

Madeira  

    

13    Manequim com dentes de acrílico íntegros Modelo TOP Articulado 

adotado pela UNIVALE – Marca Prodens (o mesmo que será utilizado na 

Disciplina de    

Dentística no 3º Período)   NÃO  PODE  SER  O  DE 

PERIODONTIA  

    



14  Macro Modelos da Coroa dos Dentes Superiores e Inferiores DENT-ART  

Materiais Didáticos Odontológicos Ltda    

www.denteart.com.br – e-mail: denteart@dentart.com.br    

Tels: (11) 5621-9532 / 5621-1175 Leonardo de Souza Fernandes –    

Americanópolis – São Paulo – SP     

(este tem 2 hemi arcos)  

ANTES DE ADQUIRIR QUALQUER MATERIAL, SE TIVER  

DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO PELO E-MAIL  

INSTITUCIONAL  

tania.leite@univale.br  

 Não se esqueça de se identificar  
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