CENTRO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA DE ARCOVERDE
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES – 2013
INTRODUÇÃO
Considerando as atuais condições em que se encontram as instalações e corpo
docente do Campus Arcoverde, Universidade de Pernambuco, os discentes do curso
de odontologia, se unem para criação e apresentação da Pauta de Reivindicações
instituída em reunião realizada no dia 19/08/2013, para conhecimento e providencias
por parte das autoridades responsáveis das seguintes instancias: Governo do
Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação de Pernambuco, Secretaria de
Saúde de Pernambuco, Secretaria de Saúde Bucal de Pernambuco, Universidade
de Pernambuco, Prefeitura Municipal de Arcoverde, Secretaria Municipal de Saúde
de Arcoverde, Secretaria Municipal de Saúde Bucal de Arcoverde.
A presente pauta é expressão de um intenso e representativo processo de
elaboração e discussão democrática dos diversos segmentos constituintes do
funcionamento do curso de odontologia, balizado nas necessidades de infraestrutura
e docência necessária para um bom funcionamento e aprendizado dos discentes de
um curso de Odontologia reconhecido pelo MEC.
CLÁUSULA 1ª- LABORATÓRIO PRÉ-CLÍNICA E CLÍNICA ODONTOLOGICA
De acordo com as informações do perfil curricular disponível no sig@ UPE, a carga
horária total do curso de odontologia corresponde a 6015 horas, das quais 1110 são
de aulas práticas. O processo de construção do prédio onde futuramente serão as
instalações do curso, no prazo previsto para o termino da construção é de 18 meses,
onde o processo de construção foi iniciado pela empresa responsável T Barreto no
mês de maio do ano em curso, que nos revela uma data sugerida de entrega do
prédio em outubro de 2014.
Tais necessidades de laboratórios pré-clinica e clinica odontológica, se fazem no
presente no momento para 3º e 5º períodos, de tal forma que no 5º período as
disciplinas de Atenção básica em saúde bucal II (cronograma de aulas práticas
disponibilizado pelos professores), farmacologia e prática profissional supervisionada
correspondentes a uma carga horária de 180 h, 30h e 30h práticas respectivamente,
quanto as disciplinas referentes ao 3º período se faz necessário a prática nas
disciplinas de
Tal necessidade nos faz debater e por em questionamentos os seguintes pontos:
 Entrega da planta referente ao local onde serão construídos os laboratórios
pré-clínica e as clínica odontológicas no campus Universitário da AESA, à
Prefeitura Municipal de Arcoverde, para que a mesma tome as providencias
cabíveis e inicie as obras.
 A verba para a construção dos itens acima citados, serão inicialmente
financiadas pela prefeitura e posteriormente passaram os gastos totais para

que o Governo do Estado de Pernambuco, possa realizar o repasse dos
valores gatos, como dito em reunião com o Secretário de Saúde do Estado e
representantes da Prefeitura Municipal de Arcoverde.
 O processo licitatório dos equipamentos que serão utilizados na prática
cotidiana, solicita-se um relatório do andamento das aquisições.
 É sabido que ocorreram reuniões; os memos de reuniões encontram-se em
anexo; nas quais foram estabelecidos prazos para construção dos
laboratórios pré-clínica e das clínicas odontológicas, até o início do mês de
setembro, visto que já nos encontramos no corrente mês e até agora não
vimos o início das obras.
Mediante a estes pontos supracitados, pedimos prazos legais para o cumprimento
das necessidades atuais do curso. Estão em anexo os memos das reuniões
realizadas juntamente com o documento que aborda um pouco das necessidades do
curso de Odontologia, confeccionado pela coordenação pedagógica do curso.
CLÁUSULA 2ª- PROFESSORES
Atualmente o quadro efetivo de professores do campus Arcoverde, encontra-se
incompleto e com poucas vagas ocupadas, já que seu quadro completo é composto
por 32 docentes e no momento temos apenas 8 docentes. A curso de Odontologia
conta com 3 turmas , 1º período com 15 discentes, 3º período com 16 discentes e 5º
período com 19 discentes, com total de 50 discentes.
No processo seletivo realizado anualmente pela UPE são oferecidas 20 novas
vagas, como vemos já nos encontramos com dificuldades de professores e sabendo
que o ano de 2014 é ano de eleições e existe uma dificuldade em nomeação de
concursos públicos, pedimos que haja a nomeação dos classificados do ultimo
concurso realizado para dar suporte ao corpo docente , que seja realizado um novo
concurso em tempo hábil para garantir tranquilidade aos períodos futuros e o
preenchimento do quadro efetivo de docentes.
No momento encontramos a ausência de docentes nas áreas de Anatomia e
Fisiologia dos sistemas para o 1º período, Farmacologia para os 3º e 5º períodos,
concluindo que há um defasagem nos docentes para componentes do ciclo básico.
CLÁUSULA 3ª- MELHORA NA ESTRUTURA ATUAL
As aulas do curso de Odontologia ocorrem no Centro de Educação de Jovens e
Adulto- Cícero Franklin Cordeiro, as salas de aula cedidas pela direção da escola
não apresentam condições adequadas para funcionamento, as cadeiras são de
péssima qualidade e conservação, não oferecem nenhum conforto mínimo aos
discentes que frequentam as aulas em turno integral. A clima da cidade de
Arcoverde é predominante de temperaturas elevadas, proporcionando uma
sensação térmica quente e desconfortável, pois os ventiladores que funcionam não
vencem o calor, desta forma pedimos a disponibilização e instalação de aparelhos
de ar condicionado para melhores condições térmicas das salas de aula. A ausência
de bebedouros da UPE, trazem desconforto aos discentes que por vezes não
encontram água no bebedouro do CEJA.
Salientamos que as melhoras não atingem apenas os alunos da UPE, mas sim todos
os alunos da escola e melhorias na infraestrutura. Segue em anexo as fotos das
atuais instalações do curso.
Arcoverde, 02 de setembro de 2013.
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Arcoverde, 13 de Setembro de 2013.

INFORME
Venho por meio deste, informar a coordenação, docentes e discentes do Curso de
Odontologia/Campus Arcoverde o retorno as atividades normais das turmas do
1°Período e 3°Período no dia 23 de Setembro (segunda-feira). Onde os mesmos se
encontravam em estado de greve desde o dia 19 de Agosto, em busca de melhorias
estruturais do Curso. Após Assembleia realizada ontem (12/09), visando também o
avanço na pauta de reivindicações, ficou-se acordada entre todos os discentes que as
turmas do 1°Período e 3° Período retornariam as aulas, e apenas a turma do 5° Período
continuaria no estado de paralisação, devido à inviabilidade de dar continuidade as suas
atividades normais. No entanto, o movimento em busca de melhorias não cessa,
estaremos sempre juntos, partilhando dos mesmos objetivos para o Curso.

Atenciosamente,
Centro Acadêmico de Odontologia de Arcoverde. (C.A.O.A)

