PRESIDENTE DA CERT
Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior
SR. REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Prof. Dr. Vahan Agopyan
ELIEL SOARES ORENHA, devidamente qualificado nos autos deste processo administrativo,
tendo tomado ciência do conteúdo da decisão da Comissão Especial de Regime de Trabalho (CERT) de
desligamento do interessado do RDIDP para o RTC quando do acesso ao site http://uspdigital.usp.br/cert, por
força de orientação para assim agir transmitida por e-mail no dia 22/10/2020, venho APRESENTAR PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO da decisão deste órgão e, assim não procedendo, nos termos do artigo 254 §§º 2 do
Regimento Geral da USP, apresente e encaminhe este de ofício, como RECURSO ADMINISTRATIVO da decisão
tomada, ao REITOR DA USP, em face da aludida decisão, pelos motivos que passo a elencar.
Considerando ainda o artigo 254 §6º do RGUSP, requer-se seja concedido efeito suspensivo
à presente decisão, dada a iminência de redução abrupta dos vencimentos do requerente, até análise final
deste recurso.
Mais uma vez, venho reiterar minha confiança de que a CERT reavaliará sua decisão quanto
à avaliação de minhas atividades docentes, em consonância com os critérios de avaliação vigentes, descritos
na Resolução nº 7272, de 23 de novembro de 2016.
Ainda que os fatos e argumentos descritos nos recursos anteriormente apresentados
(Anexos 1 a 4) sejam mais que suficientes para confirmação de minha permanência em RDIDP, venho mais
uma vez destacar fatos que, além dos demais já descritos anteriormente, não foram considerados pela CERT,
configurando, portanto, como fatos novos, quais sejam:
1.

Após apresentar diversos resultados expressivos por mim alcançados, o parecer externo ao
departamento apontou um único ponto negativo, uma alegada baixa produção científica, o que não
encontra sustentação. Como já havia sido afirmado no recurso anterior, alguns artigos estavam prestes
a serem aceitos, o que realmente ocorreu pois, neste mês, foi aceito mais um artigo por uma revista
internacional de alto nível na área Odontológica (International Dental Journal, JCR= 2.083).
Adicionalmente, outro artigo foi submetido novamente em atendimento às recomendações dos
pareceristas, e assim, há grande probabilidade de ser aceito nos próximos dias ou meses. Ainda, mais
1 capítulo de livro foi finalizado e será publicado muito em breve. Desta forma, minha produção no
período avaliado já alcançou 4 artigos publicados (podendo em breve chegar a 5), todos em revistas
internacionais de relevante fator de impacto (JCR>=0.8). A CERT não pode desconsiderar que tal nível
de produção acadêmica apresentado por mim no período supera às exigências necessárias para
credenciamento como orientador pleno (mestrado e doutorado) no Programa de Pós-Graduação de
Ciências Odontológicas Aplicadas da FOB/USP (Figura 1). Este Programa é um dos mais bem
conceituados do Brasil na área odontológica (conceito 6 da CAPES) e o fato de um professor recém
contratado atingir o nível de orientador pleno se constitui em clara evidencia de um bom resultado em
atividades de pesquisa.
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Figura 1. Critérios mínimos para credenciamento de orientadores plenos (RESOLUÇÃO CoPGr 7769, de 04 de julho de 2019 - Regulamento do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas Aplicadas da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB.)

2. É largamente conhecido e reconhecido por todos que a partir de 2014, exatamente no início do
período em que fui contratado, a USP e a FOB têm passado por uma crise de financiamento que
acarretou expressiva economia e restrição de recursos financeiros. Tal fato impactou principalmente
professores de áreas de ensino e pesquisa menos consolidadas o que, no meu caso, de forma muito
específica, gerou exaustiva carga de trabalho em atividades de extensão, pesquisa, administrativa e,
principalmente, de ensino uma vez que não houve reposição de metade dos professores que se
aposentaram nos últimos 4 anos na minha área. No entanto, e apesar disto, a CERT não pode
desconsiderar o fato de eu já ter cumprido com todas as metas e exigências descritas no meu plano de
atividades docentes para o período de 2018 a 2022, plano este aprovado pelo Conselho de
Departamento e pela Congregação da FOB. Assim, mesmo com todas as restrições orçamentárias
apontadas e que foram potencializadas neste ano de 2020 pela suspensão das atividades de pesquisas
devido à pandemia de Covid-19, não pode ser desconsiderado pela CERT o fato de que já cumpridas
por mim, com 2 anos de antecedência, todas as exigências e metas do meu plano de atividades
docentes previstas para até 2022.

Reitero mais uma vez que, a ausência de apoio a este docente por membros do CTA e da
Congregação deve ser vista com ressalvas, isto em razão de um histórico de ausência de interlocução que o
requerente sempre encontrou na respectiva Unidade desde a sua contratação, somada à sua atuação junto à
ADUSP, onde exerce mandato sindical há duas encarregaturas. Por tais razões, não surpreende a decisão do
CTA e Congregação, contrariando parecer do Conselho de Departamento.
Pelo exposto, venho requerer que seja reconsiderada a decisão da CERT de alteração de regime
de trabalho de RDIDP para RTC, encerrando-se o período de experimentação no aludido regime.
Em assim não decidindo, nos termos do artigo 254 §§º 2 do Regimento Geral da USP, requerse seja encaminhado o presente pedido de reconsideração e apresentado de ofício como RECURSO
ADMINISTRATIVO da decisão tomada, ao REITOR DA USP, a fim de reverter a decisão de mudança de regime
de trabalho.
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Considerando, ainda, o artigo 254 §6º do RGUSP, requer-se seja concedido efeito suspensivo
ao presente pedido, dada a iminência de redução abrupta dos vencimentos do requerente, até análise final
deste recurso.

Termo em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 19 de novembro de 2020

Eliel Soares Orenha
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(Anexo 1)
PRESIDENTE DA CERT
Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior
SR. REITOR DA UNIVERSDIADE DE SÃO PAULO

Prof. Dr. Vahan Agopyan
ELIEL SOARES ORENHA, devidamente qualificado nos autos deste processo administrativo,
tendo tomado ciência do conteúdo da decisão da Comissão Especial de Regime de Trabalho (CERT) de
acompanhar a manifestação do CTA e Congregação da Unidade pelo desligamento do interessado do RDIDP
para o RTP quando do meu acesso ao site http://uspdigital.usp.br/cert, por força de orientação para assim agir
transmitida por e-mail no dia 22/10/2020, venho APRESENTAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão
deste órgão e, assim não procedendo, nos termos do artigo 254 §§º 2 do Regimento Geral da USP, apresente
e encaminhe este de ofício, como RECURSO ADMINISTRATIVO da decisão tomada, ao REITOR DA USP, em face
da aludida decisão, pelos motivos que passo a elencar.
Considerando ainda o artigo 254 §6º do RGUSP, requer-se seja concedido efeito suspensivo
ao presente pedido, dada a iminência de redução abrupta dos vencimentos do requerente, até análise final
deste recurso.
Nesta consta também o compromisso de que as avaliações de desempenho docente deverão ser realizadas
considerando-se tanto as especificidades de cada área de conhecimento quanto as peculiaridades de cada caso
em avaliação, sempre na busca de valorizar a contribuição dada por cada docente para que em conjunto a
Universidade possa atingir seus objetivos e missão, conforme descrito a seguir:
“4. No que se refere à avaliação docente, é necessário estabelecer os diferentes
perfis, para cada nível da carreira, no âmbito de cada uma das Unidades da
Universidade de São Paulo. A inclusão desses perfis, integrados aos Projetos
Acadêmicos das Unidades, produz um sistema de avaliação docente (aderência
ao perfil) que contempla toda a diversidade presente na Universidade de São
Paulo. Este procedimento estabeleceria objetivos claros para os docentes desde
o momento do seu ingresso e contribuiria de forma inequívoca para evolução
acadêmica da Universidade de São Paulo. É claro que os projetos acadêmicos e os
perfis docentes dos distintos níveis da carreira devem ter a característica de projetar
a evolução (serem dinâmicos) acadêmica sempre.” (grifo nosso).

Consta ainda:
“b) Mudança no conceito de avaliação docente para o de acompanhamento do
docente, que deve ser feito a partir de um projeto de carreira, permitindo eixos
preferenciais de atuação segundo o perfil dos docentes e as metas do
Departamento e da Unidade (pesquisa, ensino de graduação e cultura
extensão). Não se fala em projeto de pesquisa, mas em projeto acadêmico, ou seja,
de vida universitária. Isto deve ser feito a partir de um Projeto Acadêmico
acordado entre o Docente e seu Departamento ou Unidade, devendo haver
sintonia entre eles.” (grifo nosso).

Assim, não restam dúvidas de que uma análise mais aprofundada das especificidades do
caso e apontamentos existentes no parecer do relator externo ao Departamento (que aprovou meu relatório)
fará emergir vossa convicção de que faço jus ao RDIDP. Essa convicção decorrerá da verificação do
apontamento de apenas duas insustentáveis ressalvas frente ao expressivo conjunto de atividades por mim
realizadas. Decorrerá também do fato de que meu relatório de atividades foi também aprovado pelo
Conselho de Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva que há não mais que 2 anos
definiu os critérios de avaliação docente, específicos para cada nível de carreira.
A primeira ressalva apontada pelo CTA e constante também do parecer do relator faz alusão
a possível baixa quantidade de publicações científicas. Tal fato não encontra respaldo frente a toda
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publicação realizada no período (ver página 20), que compreende 3 artigos científicos sendo 2 já publicados
e outro que acaba de ser aceito para publicação, todos estes em revistas de alto impacto para a área em
questão. Há ainda outros 5 manuscritos já enviados para publicação e outros 6 sendo finalizados.
Adicionalmente, foram publicados 5 capítulos de livros, sendo 3 internacionais em língua inglesa, 1
internacional em língua portuguesa (Lisboa, Portugal) e 1 nacional. Todos realizados por editoras de
expressiva respeitabilidade científica na área. Também foram finalizadas e depositadas no repositório de
teses e dissertações 4 dissertações de mestrado. A estas citadas, se somadas as demais produções
bibliográficas verifica-se que foram ao todo 49 produções científicas em 6 anos de período probatório.
E ainda, são grandes as chances de que em um curto espaço de tempo adicional a maior
parte dos 5 manuscritos já enviados e outros 10 adicionais em fase final de preparação serão também
publicados, conforme apresentado na Tabela 1. Assim, há pouco nexo para inferência e conclusão por
desligamento do RDIDP com fundamento na baixa produtividade docente no caso em questão. É evidente que
a produção bibliográfica/acadêmica apontada é completamente compatível com o RDIDP.
Tabela 1. Demais manuscritos em elaboração, com respectivo estágio de desenvolvimento, previstos para
serem publicados até 2022, final do atual quinquênio de avaliação docente.
Demais manuscritos em elaboração e previstos para publicação
no atual quinquênio que finaliza em 2022
1 - Sustainability of the International Caries Classification and
Management System (ICCMSTM) in the context of Dental
Health Services: a scoping review.
2 - Associação de classe socioeconômica e fatores comportamentais
com a cárie dentária.
3 - Eficácia do tratamento odontológico em reduzir experiência de
cárie e melhorar o desempenho diário e qualidade de vida de
crianças entre 6 e 10 anos: uma coorte retrospectiva.
4 - Efficacy of the International Caries Classification and
Management System (ICCMSTM) for decrease divergences on
caries diagnostic and management in the Dental Care Delivery
System. Resultante do Aprender com Cultura e Extensão.
5 - Atendimento odontológico: eficácia do treinamento e requisitos
dos equipamentos para reduzir riscos ergonômicos. Mestrado
de Ana Virginia Santana Sampaio Castilho - FOB/USP.
6 - Impacto do Laudo Pericial em decisões judiciais trabalhistas
envolvendo a prática odontológica. Mestrado da aluna Ana
Paula Chedid da FOB/USP.
7 - Relação entre as emoções, conforto e usabilidade vivenciados
em ambientes de assistência odontológica. Resultante da
Iniciação Científica – Bolsita PIBIC/CNpQ e TCC de Renan
Morais - FOB/USP.
8 - Acreditação legal do prontuário odontológico digital, sua
aplicabilidade na certificação digital e a responsabilidade civil.
Mestrado de Tamirys Fernandes Mendes da FOB/USP.
9 - O impacto dos prontuários odontológicos usados como meio de
prova nas sentenças de ações cíveis-obrigacionais movidas
contra franquias odontológicas. Mestrado de Maria Fernanda de
Mendonça - FOB/USP.
10 - Fatores de risco de Distúrbios Osteomusculares em cirurgiõesdentistas associados com condições do ambiente de trabalho:
uma análise multinível. Iniciação Científica bolsita de
PIBIC/CNpQ de aluna Isabela Corradi Baladore, da aluna
Núbia Vieira Alves – Bolsista PUB-FOB/USP e da aluna
Eloiza Ferreira da Silva – Bolsista PUB-USP.

Estágio de desenvolvimento em jun/2020
Já enviado. Negado com necessidade de correções
apontadas pelos relatores e correção da versão
juramentada em inglês e reenvio para outra revista.
Já enviado. Negado e com necessidade de correções
apontadas pelos relatores e correção da versão
juramentada em inglês e reenvio para outra revista.
Já enviado. Negado e com necessidade de correções
apontadas pelos relatores e correção da versão
juramentada em inglês e reenvio para outra revista.
Já enviado. Negado e com necessidade de correções
apontadas pelos relatores e correção da versão
juramentada em inglês e reenvio para outra revista.
Correções finais e versão juramentada em inglês
antes do envio.
Realizar versão juramentada em inglês antes do
envio.
Correções finais e versão juramentada em inglês e
submeter.
Em elaboração. Necessário a versão juramentada
em inglês antes do envio.
Em elaboração. Necessário a versão juramentada
em inglês antes do envio.

Necessário finalizar a coleta de dados e elaboração
do manuscrito.

Decorrente da anterior, a segunda alegação é de que o número de citações por mim
alcançado seja baixo e que é baixo o meu Índice H. Verifica-se que a avaliação realizada desconsiderou
completamente as especificidades de minha área de atuação, de tal forma que verifica-se no parecer a
5

aplicação de critérios relacionados às áreas de atuação diversas e contam com cerca de 10 vezes mais
profissionais se comparada às minhas (Deontologia-Odontologia Legal e a de Orientação Profissional). A Figura
1 mostra a disparidade de quantidade de profissionais das diversas especialidades odontológicas, revelando
quão injusta e sem respaldo científico é a comparação de Índice H entre profissionais de áreas diferentes.

Figura 1. Distribuição de frequências de cirurgiões-dentistas no Brasil de acordo com a especialidade. Com
destaque em vermelho para as áreas de pesquisas em que atuo.
Tão importante quanto o Índice H são as contribuições típicas das atividades técnicas,
assessorias e atividades extramurais realizadas em minha área de atuação. Tais assessorias são realizadas sob
compromisso de sigilo de segredo industrial e só podem ser parcialmente divulgadas anos depois de sua
realização. Devo ressaltar que durante minha carreira atuando em Ergonomia Odontológica e Gestão em
Saúde, por diversas vezes fiz atividades de assessoria que trouxeram resultados tão expressivos e que se
destacam tanto ou mais que uma publicação num periódico de alto impacto ou um Índice H elevado. Como
exemplo, o qual considero que seja minha maior contribuição de devolução do conhecimento acadêmico
devolvido à sociedade, foi um trabalho longo de assessoria ergonômica que fiz à empresa Kavo do Brasil, entre
os anos de 2002 a 2006. Minha contribuição, juntamente com uma equipe interprofissional, resultou no
projeto e lançamento de um conjunto de equipamentos odontológicos que foi um dos maiores (senão o maior)
sucesso de vendas já realizado no Brasil e em diversos países: o conjunto de equipamentos odontológicos Kavo
Unik. Há alguns exemplares do mesmo que até hoje são utilizados aqui na FOB. Por muitos anos e ainda hoje
este conjunto de equipamentos odontológicos tem contribuído para aliviar a dor e melhorar o sorriso de
milhões de pessoas, gerou renda e emprego para milhares de funcionários da fábrica Kavo do Brasil, em
Joinville-SC, aumentou significativamente o faturamento da empresa e consequentemente o recolhimento de
impostos, e também trabalho e renda para milhares de cirurgiões-dentistas e suas equipes de saúde bucal,
bem como renda para representantes de venda espalhados pelo mundo. Infelizmente, por falta de visão e do
devido reconhecimento de tais atividades acadêmicas por parte dos gestores da universidade, houve
descontinuidade de tais atividades à época, fato que acaba gerando diversos transtornos com a sua abrupta
interrupção. Infelizmente também, em maio deste ano a empresa Kavo fechou sua fábrica no Brasil, e
provavelmente a produção será destinada ao México ou China. Tal fato tem um impacto econômico muito
significativo para o setor de equipamentos médicos e odontológicos brasileiro, que tinha uma contribuição
significativa para o equilíbrio da balança comercial.
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Outro exemplo que atesta a qualidade de produção acadêmica realizada por mim, tão
importante quanto o Índice H, foi a realização do planejamento, desenvolvimento e coordenação do projeto
“Gestão de Sistema de Saúde Bucal na Empresas”, realizado na FOB/USP nos anos de 2015 e 2016 (Anexo 3).
O projeto foi contemplado com 2 bolsas para alunas de graduação pelo Programa USP “Aprender com Cultura
e Extensão”, em parceria com a empresa NK Saúde, empresa do Grupo Jacto que é um dos maiores produtores
de máquinas agrícolas mundiais, com sede em Pompéia-SP. Neste projeto contribuímos com a melhoria do
sistema de gestão e auditoria da empresa NK Saúde (http://www.nkodontologia.com.br/grupo_jacto/). Nossa
contribuição foi de assessorar na implementação do protocolo ICCMSTM / ICDAS, visando implantação e
melhoria do sistema de apoio a decisão clínica por parte dos quase 200 cirurgiões-dentistas da rede
credenciada NK Odontologia. Com a implantação desta tecnologia, houve diminuição da taxa de divergência
de diagnóstico por parte dos profissionais, que se traduz em melhoria dos procedimentos de gestão e controle
da cárie dentária, diminuição de glosas e melhoria de relacionamento e confiabilidade entre
pacientes/dentistas/auditores/RH das empresas. Ao todo, a partir de 2015, têm sido beneficiadas cerca de 15
mil pessoas (beneficiários e familiares), cerca de 120 cirurgiões-dentistas e mais de 10 empresas espalhadas
pelo Estado de São Paulo. Até o mês de agosto de 2020, os dados coletados mostram que cerca de 26.000
procedimentos foram auditados sob os códigos e critérios do novo sistema. A empresa NK está iniciando
expansão do sistema em parceria com a UNIMED Odonto, que será utilizado em todo o território nacional,
expandindo o benefício para milhões de brasileiros. Adicionalmente, este projeto resultou em 2 manuscritos,
sendo um deles um ECR, em fase final de elaboração.
Por fim, como um terceiro exemplo, ressalta-se a importância dos projetos em Saúde
Coletiva desenvolvidos em parceria com as prefeituras dos municípios de Bauru-SP e de Boracéia-SP. Tais
projetos são realizados sempre nos segundos semestres envolvendo as disciplinas de Saúde Coletiva III e IV,
com participação de cerca de 100 alunos de graduação e pós-graduação. Nestes dois municípios, nos últimos
6 anos, foram realizadas todas às sextas-feiras (8 horas semanais) atividades extramurais que em Unidades
Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), em Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio, e também por meio de visitas domiciliares, compreendendo atividades de promoção, prevenção,
educação e recuperação da saúde bucal. Ao todo, foram milhares de adultos e crianças beneficiadas por tais
atividades. Tive também discreta participação no Projeto USP – Rondônia, no ano de 2018. Este tem sido um
dos projetos de maior relevância da FOB/USP, e mesmo não fazendo parte da equipe de responsáveis pelo
mesmo, assim que foi me solicitada pude dar uma singela contribuição. Tais projetos na área de Odontologia
Social e Preventiva são de significativa importância para aumentar a visibilidade da FOB e da USP e contribuem
para melhorar a percepção da sociedade quanto ao retorno do investimento feito na USP pelos contribuintes.
Estes são apenas 3 exemplos, entre muitos outros, da importância das contribuições dadas
por meio de atividades e projetos da universidade realizadas em parceria com o setor público (SUS) e privado
com atuação tanto no âmbito industrial do setor saúde/odontológico quanto no de gestão de prestação de
serviços de saúde bucal. É evidente a importância de tais resultados apresentados e que nos permite a
constatação de que meu Índice H não reflete a importância de minha atuação e não pode assim ser utilizado
como argumento para meu desligamento do RDIDP.
Para além das especificidades apontadas, não se pode desconsiderar o fato de ter havido
aposentadoria de 4 (50%) dos professores (RDIDP), apenas em nossa área e no período em análise, sendo todas
as suas responsabilidades e atribuições foram transferidas para nós, os 4 professores restantes. Em
decorrência, minha atuação, que no edital de concurso estava definida para serem apenas 2 disciplinas, foi na
realidade em 10 disciplinas, sendo 7 disciplinas de graduação e mais 3 disciplinas de pós-graduação, conforme
detalhado no Anexo 1. Soma-se a reconhecida restrição orçamentária imposta no período, que afetou de
maneira especial os novos docentes cuja linha de pesquisa não contava com a infraestrutura e aporte de
recursos consolidados. Tal fato foi apontado no parecer emitido (Anexo 2) e considerado pelo Conselho de
Departamento que aprovou o relatório de atividades por unanimidade.
Por que razão a decisão do CTA não considerou os critérios definidos no Plano Estratégico
do meu Departamento?
7

Nele estão elencados os critérios de avaliação para cada nível de carreira, ressaltando-se
que que ele foi elaborado em 2018, em consonância com o Plano Estratégico da FOB, por sua vez em
consonância com o Plano Estratégico da USP (Anexo1).
Vale por fim ressaltar mais uma vez que, o Conselho de Departamento aprovou o relatório
de atividades, embora com ressalvas, em nenhum momento propondo a mudança de regime de trabalho.
Neste sentido, o CTA, Congregação e CERT divergiram da indicação de quem acompanha de perto a rotina
deste requerente. Isto posto, solicita-se à CERT rever sua decisão e acompanhar a decisão do Departamento,
respaldada por parecer acadêmico, de aprovação do meu relatório.
Outrossim, a despeito não considerar as especificidades do caso, a CERT propõe a mudança
do regime de trabalho do requerente para RTP!, desconsiderando todo um conjunto do tripé de atividades
que o requerente desenvolve, para muito além de uma grade de aulas de 12 horas semanais, tampouco
acenando pela possibilidade de prorrogação do regime de experimentação, tudo em detrimento das
possibilidades existentes e em evidente falta de isonomia de tratamento dado aos demais docentes.
De mais a mais, a ausência de apoio a este docente pelos membros do CTA e Congregação
deve ser visto com ressalvas, isto em razão do histórico de falta de apoio que o requerente sempre encontrou
na respetiva Unidade desde a sua contratação, somada pela sua atuação junto à ADUSP, onde exerce mandato
sindical há duas encarregaturas, razão na qual não surpreende a decisão do CTA e Congregação contrariando
parecer do Conselho de Departamento.
Pelas razões expostas, requer-se seja reconsiderada a decisão da CERT no sentido de encerrar
o período de experimentação do requerente, com sua permanência em RDIDP.
Em assim não decidindo, nos termos do artigo 254 §§º 2 do Regimento Geral da USP, requerse seja encaminhado o presente pedido de reconsideração e apresentado de ofício como RECURSO
ADMINISTRATIVO da decisão tomada, ao REITOR DA USP, a fim de reverter a decisão de mudança de regime
de trabalho.
Considerando, ainda, o artigo 254 §6º do RGUSP, requer-se seja concedido efeito suspensivo
ao presente pedido, dada a iminência de redução abrupta dos vencimentos do requerente, até análise final
deste recurso.

Termo em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 15 de setembro de 2020

Eliel Soares Orenha
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Anexo 2 - Recurso da decisão da CPA/FOB
AO SR. PRESIDENTE DO CTA
Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos
Tendo tomado ciência do conteúdo da decisão do Conselho Técnico Administrativo (CTA)
de não aprovação de meu relatório de atividades referente ao biênio 11/06/2018 a 10/06/2020 em
03/06/2020, quando do meu acesso ao site http://uspdigital.usp.br/cert, por força de orientação para assim
agir transmitida por e-mail no dia 03/06/2020, venho INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO em face da
aludida decisão, pelos motivos que passo a elencar.
Em primeiro lugar, é importante destacar que a referida decisão do CTA causa estranheza
pois contraria a decisão proferida em reunião do Conselho do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia
e Saúde Coletiva, ocorrida em 27/05/2020. Naquela ocasião, o referido relatório foi aprovado por
unanimidade, reafirmando a também aprovação constante no parecer emitido anteriormente pela relatoria
externa ao Departamento (Anexo 2).
O parecer que deu base para a aprovação de meu relatório foi elogioso em relação ao
conjunto das minhas atividades mencionando, no entanto, uma alegada baixa produção científica. Entendo
ser essa a motivação do CTA para não aprovação de meu relatório.
Tenho discordância com essa avaliação. Fica claro que não se tomou por referência os
parâmetros de avaliação de forma proporcional ao nível da carreira e ao perfil esperado de um Doutor 1 e até
de Doutor 2 em RDIDP. Tais critérios e parâmetros de avaliação estão expressamente definidos e elencados
no Projeto Acadêmico Docente e no Projeto Acadêmico do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e
Saúde Coletiva, aprovados pelo Conselho do Departamento e pela Congregação da FOB/USP, respectivamente.
Se nos ativermos ao último biênio 2018-2020, a alegação de uma baixa produtividade
científica não encontra respaldo uma vez que foram feitas três publicações de reconhecida relevância. Foram
publicados dois artigos em revistas de alto impacto (A2 e B1) e um capítulo de livro publicado por editora
conceituada da Suíça e que possui alta circulação a nível mundial. Tais publicações ultrapassam os critérios e
parâmetros definidos para o nível de carreira de Doutor 1 e Doutor 2. É importante registrar aqui também que
estão submetidos para publicação outros 5 trabalhos. O aceite desses já me colocaria perfeitamente engajado
no perfil previsto para um professor Associado 1, em RDIDP.
Considerando o período de seis anos desde minha contratação, no que se refere às
atividades científicas realizadas, pode-se verificar que em seis anos houve sete publicações relevantes. Foram
cinco capítulos de livros, três deles internacionais, e dois artigos em revistas indexadas de qualidade
reconhecida nacional e internacionalmente. Importante que se considere também a orientação de quatro
dissertações de mestrado, defendidas e depositadas, e demais publicações de resumo em anais de eventos
nacionais e internacionais.
Claramente, se confrontados com os parâmetros oficiais definidos proporcionalmente ao
nível de carreira em que me encontro (Doutor 1, ou mesmo de Doutor 2), verifica-se que as atividades
científicas por mim realizadas e os resultados alcançados superam em quantidade e qualidade os objetivos e
metas estabelecidas. É necessário também que se considere que, com o afastamento social por conta da
pandemia e consequente suspensão das pesquisas de campo, a finalização do projeto de pesquisa em
desenvolvimento ficou prejudicada. Adicionalmente, os resultados de atividades de pesquisa apresentados
cingem-se de maior expressão considerando-se às adversidades momentâneas específicas à grande área de
Saúde Coletiva, pela repentina e concomitante aposentadoria de 4 docentes em RDIDP.
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Pelo exposto até aqui, resta evidente que os critérios de avaliação aplicados não estão em
conformidade com os parâmetros estabelecidos no “Projeto Acadêmico do Departamento de
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB”, documento que foi aprovado por unanimidade pela
Congregação da FOB/USP em 28/02/20191, de tal forma que a justificativa apresentada pelo CTA se sustenta
em um equívoco, conforme se demonstrou.
A não utilização dos parâmetros já estabelecidos compromete a necessária transparência
e impessoalidade do processo de avaliação docente, uma vez que eles foram criados com o objetivo de
servirem como diretrizes, principalmente aos novos docentes. Os parâmetros estabelecidos levam a acreditar
que devemos segui-los na condução de nossas tarefas e atividades, e assim, nos posicionarmos em acordo com
a Missão, Visão e objetivos do nosso Departamento, Unidade e Universidade. Tão ou mais importante é o
papel que tais parâmetros e requisitos cumprem ao servirem de subsídio para avaliação por parte da Comissão
Especial de Regime de Trabalho (CERT) e demais órgãos responsáveis pelo processo de avaliação da
Universidade, fornecendo as bases para que a avaliação ocorra em acordo com as boas práticas da
administração pública.
Cabe também ressaltar que a definição destes parâmetros e indicadores foi fruto de um
grande esforço realizado no âmbito geral da FOB/USP, após diversas reuniões dos professores em seus
respectivos Departamentos e, portanto não há motivos para que o processo de avaliação ao qual me submeto
deva ocorrer de forma não conforme a eles. A não aprovação do relatório, apesar do cumprimento de metas
estabelecidas segundo os parâmetros aprovados pela Congregação, ocasiona um processo de aprovação com
base em critérios obscuros e subjetivos, incompatíveis com os princípios da Administração Pública.
No que segue pretendo mostrar que o conjunto de minhas atividades ao longo desses seis
anos são completamente compatíveis com os perfis de Doutor 1 e de Doutor 2.
Os parâmetros estão descritos a partir da página 14, descritos a seguir:
“VIII. Caracterizar o perfil esperado dos professores nos vários níveis da carreira
apenas dentro da Unidade, Museu ou Instituto Especializado: Doutor 1, Doutor 2,
Associado 1, Associado 2, Associado 3 e Titular.
A seguir são apresentados os perfis para os diferentes níveis da carreira, destacando
que deverá ser observada a proporcionalidade de acordo com o regime de trabalho
do docente (grifo nosso). Ressalta-se que com exceção aos tempos mínimos de
interstício de cada categoria, este é o perfil esperado. Terá atingido o perfil esperado
o docente que contemplar ao menos 80% dos requisitos propostos (grifo nosso) para
cada categoria (Doutor 1, Doutor 2, Associado 1, Associado 2, Associado 3 e
Titular).”
DOUTOR 1
Nível de admissão na carreira docente
Ensino
ênfase nas atividades didáticas de graduação;
produção de material didático;
participação em projetos de aprimoramento pedagógico;
orientação de estudantes de graduação;
Pesquisa
desenvolvimento de atividades de pesquisa;
solicitação (grifo nosso) de recursos em agências de fomento;
inserção em grupos de pesquisa;

1

Disponível em: https://uspdigital.usp.br/avaldoc/sisCadastroInscricao?codmnu=9917
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orientação de alunos de graduação em programas de IC ou TCC;
Extensão
participação em projetos ou cursos de extensão;
Gestão membro de comissões / colegiados da Unidade;
DOUTOR 2
Docente com pelo menos 5 anos desde sua admissão na Universidade
Ensino
ênfase nas atividades didáticas de graduação;
credenciamento para atuação na pós-graduação;
participação em disciplinas de pós-graduação;
Pesquisa
experiência de orientação de alunos de graduação em programas de IC ou TCC;
orientação de alunos de mestrado;
solicitação de recursos em agências de fomento;
intercâmbio de pesquisa com outras instituições;
Extensão
participação em projetos ou cursos de extensão;
revisor de periódicos indexados;
Gestão
participação em comissões e grupos de trabalho da Unidade que evidenciem o seu
engajamento institucional;
ASSOCIADO 1
Interstício temporal mínimo de 5 anos desde sua admissão na Universidade, de
acordo com as diretrizes aprovadas pela Congregação da FOB/USP em sua 472a
Sessão Ordinária, realizada em 27.05.2015
Ensino
dedicação equilibrada às atividades de graduação e pós-graduação;
responsável por disciplina de graduação;
responsável por disciplina de pós-graduação;
Pesquisa
produção científica regular em sua linha de pesquisa, com média anual de pelo menos
2 (dois) artigos completos em periódicos indexados em bases de dados (ISI, Scielo,
Scopus);
projetos de pesquisa com auxílio de agências de fomento/empresas;
orientações de alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado);
intercâmbio de pesquisa internacional;
Extensão
participação em projetos ou cursos de extensão;
membro de comitê científico/editorial/revisor de periódicos indexados e/ou assessor
ou consultor técnico de órgãos externos à USP/empresas;
participação em bancas examinadoras externas à USP;
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Gestão
participação em comissões e grupos de trabalho da Unidade que evidenciem o seu
engajamento institucional.”

Os quadros 1 a 10 a seguir apresentam detalhadamente as atividades e os resultados
alcançados no período de 11/06/2014 até 10/06/2020.
Verifica-se que as metas foram 100% atingidas comparadas ao perfil esperado para
docentes de nível de Doutor 1, ao qual pertenço, e em relação ao perfil esperado para docentes de nível Doutor
2.
Solicito, face ao exposto, que a decisão do CTA seja revista, fazendo valer os critérios
construídos coletivamente que constituem importantes referenciais de avaliação nos diferentes níveis da
carreira. Processos avaliativos são complexos e, não raro, arbitrários. O estabelecimento de diretrizes quanti
e qualitativas são fundamentais para garantir a impessoalidade necessária nos processos. Ao desconsiderar o
parecer externo, a aprovação do departamento, a etapa na carreira a qual pertenço (Doutor 1) e os critérios
referentes àquele perfil, este CTA pode descaracterizar o próprio processo de avaliação e progressão
construído na unidade.

Perfil Esperado de Docente em nível Doutor 1
(De acordo com o projeto acadêmico do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB)

Quadro 1. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Ênfase nas atividades didáticas e graduação”.
Item

1

Requisito

Ênfase nas
atividades
didáticas de
graduação

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disciplinas de graduação ministradas
Orientação Profissional 1 - primeiro semestre.
Orientação Profissional 2 - segundo semestre.
Saúde Coletiva 1 - primeiro semestre.
Saúde Coletiva 3 - segundo semestre.
Saúde Coletiva 4 - segundo semestre.
Deontologia e Odontologia Legal - segundo semestre.
Clínica integrada 1, ministrada no segundo semestre.

2014/2016
x
x
x
x
x
x

2016/2018
x
x
x
x
x
x
x

2018/2020
x
x
x
x
x
x
x

Pode-se verificar que houve efetiva participação em 7 Disciplinas obrigatórias do curso de graduação
em Odontologia, com turmas de 50 alunos cada, em atividades teóricas e práticas. Importante destacar
que assumi a responsabilidade pela Disciplina de Deontologia e Odontologia Legal, após
aposentadoria do Prof. Arsênio Sales Peres em razão de ter experiência de 10 anos ministrando esta
disciplina em outras universidades. Em 2020 houve seu adiantamento para o mês de junho, no
formato de Atividades EaD, visando prover tempo hábil para reposição das atividades de disciplinas
clínicas assim que houver o retorno às atividades presenciais, o que demonstra engajamento e
comprometimento com as diretrizes fornecidas pelos órgãos representantes da Unidade.

ATUAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO
No Projeto Acadêmico do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB,
documento aprovado por unanimidade pela Congregação da FOB/USP em 28/02/2019, para o nível na carreira de
Doutor 1 não há exigência de participação na pós-graduação.
No entanto, a convite da representante do Departamento no Programa de Pós-Graduação da FOB, aceitei
me credenciar e fazer parte do referido Programa.
No período de 6 anos, participei efetivamente como docente em 4 Disciplinas da pós-graduação, e pude concluir
a orientação de 4 alunas de mestrado.
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Quadro 2. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Produção de material didático”.
Item

Requisito

Materiais didáticos produzidos
Elaboração de vídeo utilizado para treinamento prático de
ergonomia para alunos de graduação e pós-graduação. Tal
treinamento tem sido importante para o desenvolvimento e
aprimoramento da propriocepção em estágios iniciais de
prática clínica odontológica para que o aluno aprimore a
percepção e conscientização necessária para adoção da
postura saudável de trabalho e assim diminuir o risco de
desenvolvimento de distúrbios osteomusculares.

2

2014/2016

2016/2018

2018/2020

x

Versão e adaptação do Protocolo de treinamento ergonômico
prático, desenvolvido pela Sociedade Europeia de
Produção
Ergonomia Odontológica realizado em clínica com alunos da
de material Disciplina de Orientação Profissional 1.
didático
Fichas de orientação para adoção de postura neutra de
trabalho em odontologia, destinados aos alunos das
Disciplinas de Orientação Profissional 1 e a serem
disponibilizadas para uso na Disciplina de Clínica Integrada
1, da qual também sou colaborador.
1 software de requisitos ergonômicos para servir de
diretrizes para os alunos no planejamento e montagem do
consultório e seleção e compra dos equipamentos. Destinado
aos alunos das Disciplinas de Orientação Profissional 1
(primeiro ano de graduação) e Orientação Profissional 2
(Quarto ano da graduação).

x

x

x

Quadro 3. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Participação em projetos de aprimoramento
pedagógico”.
Item

3

Requisito

Participação em
projetos de
aprimoramento
pedagógico

Participação em Projetos
Todos os materiais didáticos anteriormente citados foram
resultantes de projetos de monitoria no Programa
PEEG/USP, no período de 2015 a 2020.
Participação ativa como colaborador nos projetos junto à
comunidade desenvolvidos pelas Disciplinas de Saúde
Coletiva 3 e 4, junto às Secretarias municipais de Saúde e
de Educação da cidade de Bauru, SP.
Participação ativa como colaborador nos projetos junto à
comunidade que vêm sendo desenvolvidos pelas
Disciplinas de Saúde Coletiva 3 e 4, junto às Secretarias
municipais de Saúde e de Educação, da cidade de
Boracéia;
Colaborador, no ano de 2018, no Projeto FOB-USP em
Rondônia que confere forte visibilidade institucional no
Brasil e no exterior, pois reúne docentes, mestrandos,
doutorandos, servidores técnico-administrativos e
principalmente alunos de graduação no atendimento
odontológico e fonoaudiológico à população local.

2014/2016

2016/2018

2018/2020

x

x

x

x

x

x

x

x
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Quadro 4. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Orientação de estudantes de graduação”.
Item

Requisito

2014 2016
A
A
2016 2018

Orientação de Alunos/projetos desenvolvidos
1.

2018
A
2020

Orientou o aluno Saulo Rios da Conceição, do segundo ano de graduação da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP –Projeto: 13961 Desenvolvimento, aplicação e Análise do treinamento ergonômico para

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

estudantes de Odontologia. (Bolsista monitoria - PEEG - Programa de
Estímulo de Graduação).
2.

Orientou o aluno Mateus Zamora Galli, do segundo ano de graduação da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP –. Projeto: 13118 - Assessoria
em Planejamento Estratégico, Gestão e Ergonomia Aplicada à Odontologia.
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão)

3.

Orientou o aluno Victor Hugo Pereira Mass, do segundo ano de graduação
da Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP – Projeto: 13118 Assessoria em Planejamento Estratégico, Gestão e Ergonomia Aplicada à
Odontologia. (Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão)

4.

4

Orientação
de
estudantes
de
graduação 5.

Orientou a aluna Veridiana Lopes Rizzato, do segundo ano de graduação da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP – Projeto: “Gestão de Sistema
de Saúde Bucal nas Empresas”. (Bolsista do Programa Aprender com
Cultura e Extensão)
Orientou a aluna Eduarda de Souza Camargo, com bolsa de monitoria, do
segundo ano de graduação da Faculdade de Odontologia de BauruFOB/USP – Projeto: “Gestão de Sistema de Saúde Bucal nas Empresas”.
(Bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão).

6.

Orientou o estágio de monitoria da aluna Bianca Tavares Rangel, aluna de
graduação

da

Faculdade

de

Odontologia

de

Bauru-FOB/USP

–

Projeto: “Desenvolvimento, aplicação e Análise do treinamento ergonômico

X

para estudantes de Odontologia”. (Bolsista monitoria - PEEG - Programa de
Estímulo de Graduação).
7.

Orienta o estágio de monitoria da aluna Thais Ferreira Rodrigues Mota, aluna
de graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP –
Projeto: “Elaboração

de

manual

de

requisitos

ergonômicos,

de
X

biossegurança e do ambiente construído para consultórios e clínicas
odontológicas”. (Bolsista monitoria - PEEG - Programa de Estímulo de
Graduação).
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Quadro 5. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Desenvolvimento de atividades de pesquisa”.
Item

5

Requisito

Projetos de pesquisa desenvolvidos

Projeto: “Impacto do Laudo Pericial em decisões judiciais trabalhistas
envolvendo a prática odontológica”. Orientou a aluna Ana Paula Chedid,
nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ortodontia,
Odontopediatria e Saúde Coletiva, da Faculdade de Odontologia de BauruFOB/USP. (Bolsista Capes/CNPQ).
Projeto: “Atendimento odontológico: eficácia do treinamento e requisitos
dos equipamentos para reduzir riscos ergonômicos”. Orientou a aluna Ana
Virgínia Santana Sampaio Castilho, nível de mestrado do Programa de PósGraduação em Ortodontia, Odontopediatria e Saúde Coletiva, da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP. (Bolsista Capes/CNPQ).
Projeto: “Relação entre as emoções, conforto e usabilidade vivenciados
em ambientes de assistência odontológica”. (Bolsista PIBIC/CNPQ).
Orientou o aluno Renan Victor Firmino, do quarto ano de graduação da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP.
Projeto de pesquisa “Relação entre as emoções, conforto e usabilidade
vivenciados em ambientes de assistência odontológica”, como requisito
para o plano de atividades docente no biênio 2014-2016. Tal projeto
resultou no TCC do aluno Renan Victor Firmino, do quarto ano de
graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP - (Bolsista
PIBIC/CNPQ).
Desenvolvimento Projeto: Levantamento Epidemiológico das condições de saúde bucal no
de atividades de Estado de São Paulo, promovido pela Secretária Estadual de Saúde, nos
pesquisa
anos de 2014 e 2015.
Projeto: “Acreditação legal do prontuário odontológico digital, sua
aplicabilidade na certificação digital e a responsabilidade civil.” Orientou a
aluna Tamirys Fernandes Mendes, nível de mestrado do Programa de PósGraduação em Ortodontia, Odontopediatria e Saúde Coletiva, da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP. (Bolsista Capes/CNPQ).
Projeto: “O impacto dos prontuários odontológicos nas sentenças
proferidas em ações cíveis indenizatórias contra cirurgiões-dentistas no
estado de São Paulo”. Orientou a aluna Maria Fernanda Mendonça, nível
de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ortodontia,
Odontopediatria e Saúde Coletiva, da Faculdade de Odontologia de BauruFOB/USP. (Bolsista Capes/CNPQ).
Visando desenvolvimento conjunto de pesquisa, realizou Visita Técnica ao
Departamento de Medicina do Trabalho da Goethe University in Frankfurt,
Alemanha, nos dias 20 e 21 de junho de 2016 com apresentação de
propostas de desenvolvimento conjunto de pesquisas na área de
ergonomia aplicada à Odontologia.

2

2014 2016 2018
A
A
A
2016 2018 2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projeto: “Fatores de risco de Distúrbios Osteomusculares em cirurgiõesdentistas associados com condições do ambiente de trabalho: uma análise
multinível”. (em andamento)

2

As demais atividades de pesquisas estão relacionadas a partir da página 9.
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Quadro 6. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Solicitação de recursos em agências de fomento”.
Item

6

Requisito

Solicitação
de recursos
em agências
de fomento

Solicitações de apoio a Agência de Fomento
Fapesp – processo 2016/02404-0: Solicitação de auxílio
viagem para participação no Congresso da European Society
of Dental Ergonomics – ESDE, em Wroclaw, Polônia.
Fapesp – processo 2015/18497-4: Solicitação de bolsa de
Iniciação Científica em benefício da aluna Veridiana Lopes
Rizzato a qual foi indeferida.
Fapesp – processo 2015/05507-1: Solicitação de bolsa de
mestrado FAPESP em benefício da aluna Ana Virgínia
Santana Sampaio Castilho.

2014/2016

2016/2018

2018/2020

X

X

X

Quadro 7. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Inserção em grupos de pesquisa”.
Item

Requisito

Participação em Grupos de Pesquisa
Membro do grupo de pesquisa em Saúde Coletiva e
Epidemiologia, Ergonomia, Organizações de Saúde e
Qualidade de Vida em Saúde.

7

Inserção
em grupos Membro do grupo de pesquisa Odontologia na Criança.
de pesquisa
Membro do grupo de pesquisa Transtornos Alimentares e
Obesidade (Adulto/ Infantil/Bariátrica) - USP.

2014/2016

2016/2018

2018/2020

X

X

X

X

X

Quadro 8. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Orientação de alunos de graduação em programas de
IC ou TCC”.
Item

8

Requisito

Projetos e alunos orientados em programas de IC e TCC

Orientou o aluno Renan Victor Firmino, do quarto ano de graduação da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP - Projeto: “Relação entre as
emoções, conforto e usabilidade vivenciados em ambientes de assistência
odontológica”. (Bolsista PIBIC/CNPQ).
Orientou o TCC do aluno Renan Victor Firmino, do quarto ano de graduação da
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP - Projeto: “Relação entre as
emoções, conforto e usabilidade vivenciados em ambientes de assistência
odontológica”. (Bolsista PIBIC/CNPQ).
Orientação Orientou Iniciação Científica nos anos de 2018-2019, a aluna de graduação
de alunos de Isabela Corradi Baladore da Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP graduação
Projeto: “Fatores de risco de distúrbios osteomusculares em cirurgiõesem
dentistas associados com condições do ambiente de trabalho: uma análise
programas
multinível.”. (Bolsista PIBIC/CNPQ).
de IC ou
Orientou Núbia Vieira Alves nos anos de 2018-2019, aluna de graduação da
TCC
Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP – Projeto: “Fatores de risco de
distúrbios osteomusculares em cirurgiões-dentistas associados com condições
do ambiente de trabalho: uma análise multinível.”. (Bolsista PUB/USP).
Orienta desde setembro de 2019 a Iniciação Científica de Eloiza Ferreira da
Silva, aluna de graduação Faculdade de Odontologia de Bauru-FOB/USP Projeto: “Fatores de risco de distúrbios osteomusculares em cirurgiõesdentistas associados com condições do ambiente de trabalho: uma análise
multinível.”. (Bolsista PUB/USP).

2014 2016 2018
A
A
A
2016 2018 2020
X

X

X

X

X

X

X

16

Quadro 9. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Extensão participação em projetos ou cursos de
extensão”.
Item

Requisito

Participação em projetos de extensão
Desenvolveu o Projeto: “Assessoria em Planejamento
Estratégico, Gestão e Ergonomia Aplicada à Odontologia.”
Atendendo aos cirurgiões-dentistas da região de Bauru que
pretendem montar ou reformar a sua clínica ou seu
consultório odontológico.
Desenvolveu o Projeto “Gestão de Sistema de Saúde Bucal
nas Empresas” voltado ao treinamento e calibração dos
cirurgiões-dentistas da rede credenciada quanto a
aplicação do protocolo ICCMSTM/ICDAS.
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Extensão e
participação
em projetos
ou cursos de
extensão

Participação ativa como colaborador nos projetos junto à
comunidade desenvolvidos pelas Disciplinas de Saúde
Coletiva 3 e 4, junto às Secretarias municipais de Saúde e
de Educação da cidade de Bauru, SP.

2014/2016

2016/2018

X

X

X

X

X

X

Participação como colaborador nos projetos junto à
comunidade que vêm sendo desenvolvidos pelas
Disciplinas de Saúde Coletiva 3 e 4, junto às Secretarias
municipais de Saúde e de Educação, da cidade de Boracéia;
Colaborador, no ano de 2018, no Projeto FOB-USP em
Rondônia que confere forte visibilidade institucional no
Brasil e no exterior, pois reúne docentes, mestrandos,
doutorandos, servidores técnico-administrativos e
principalmente alunos de graduação no atendimento
odontológico e fonoaudiológico à população local.

2018/2020

X

X

Quadro 10. Atividades realizadas de acordo com o parâmetro “Gestão membro de comissões / colegiados da
Unidade”.
Item
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Requisito

Participação em atividades de gestão e comissões

Gestão
1 - Representante titular no Conselho do Departamento de
membro de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva.
comissões /
colegiados 2 - Representante do Departamento no Comitê de Ética e
da Unidade Pesquisa da FOB/USP.

2014/2016

2016/2018

2018/2020

X

X

X

X

X

X

Atividades de Pesquisa e Produção Científica no período entre 2014-2020.
Artigos publicados
1 - Vargas JA, Bonato RCS, Orenha ES, Sales-Peres SHC. Assessment of alveolar bone pattern in obese and
non-obese women, before and after bariatric surgery: a prospective cohort study. ABCD Arq Bras Cir Dig.
2020;33(1):e1501. DOI: /10.1590/0102-672020190001e1501.
2 - DOI: 10.1590/1678-7757-2019-0351. Foratori-Junior GA, Jesuino BG, Caracho RA, Orenha ES, Groppo FC,
Sales-Peres SHC. Association between excessive maternal weight, periodontitis during the third trimester
of pregnancy, and infants' health at birth. J Appl Oral Sci. 2020;28:e20190351.

Artigos aceitos para publicação
1 - FORATORI-JUNIOR, G. A.; MASCOLI, L. S. ; MARCHESE, C. C. ; ORENHA, E. S. ; SALES-PERES, S. H. C. .
Association between arterial hypertension and periodontal status in morbidly obese patients who are
candidates for bariatric surgery. INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL , 2021.
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Capítulos de Livros publicados
1 - DOI: 10.1007/978-3-030-31772-0_2. Yui KCK, Lencione CSB, Orenha ES, Gomes Torres CR. Ergonomics
Principles Applied to the Dental Clinic. Pages 43-76. IN: Modern Operative Dentistry. Principles for Clinical
Practice. Textbooks in Contemporary Dentistry. Gomes Torres, Carlos Rocha (Ed.). Springer Nature
Switzerland AG 2020. ISSN 2524-4612 ISSN 2524-4620 (electronic); ISBN 978-3-030-31771-3; ISBN 978-3030-31772-0 (eBook).
2 - Molina, V.L. ; Nicodemo, D. ; Naressi, S.C.M. ; Teixeira, S. C. ; Orenha, E. S. ; Rosetti, E. ; Kamimura, Q. P. ;
Balducci, I. . Atividades extramuro: autocuidado para a qualidade da condição bucal. In: Adriana Leonidas
de Oliveira; Quésia Postigo Kamimura. (Org.). Saúde, qualidade de vida e desenvolvimento. 1ed.Taubaté:
Editora da UNITAU, 2015, v. 1. p. 31-59.
3 - Soares, A. C. B.; Orenha, E. S. ; Naressi, W. G. . Odontologia a quatro mãos - racionalização do trabalho.
ASB e TSB Formação e Prática da Equipe Auxiliar. 1ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, v. 1, p. 213-222.
4. Orenha, E.S. ; Naressi, W. ; Naressi, S.C.M. ; Teixeira, S.C. ; Rosetti, E. ; Porfirio Jr, B. ; SOARES, A. C. B. ;
Meneghim, M.C. . Ergonomic analysis regarding the space arrangement in the working environment of
the dentist. In: Duffy V.; Lightner N. (Org.). Advances in Human Aspects of Healthcare. 1ed. Danvers - MA:
AHFE, 2014, v. 1, p. 137-146.
5. Orenha, E.S. ; Naressi, W. ; Naressi, S.C.M. ; Teixeira, S.C. ; Rosetti, E. ; Miguel, N. ; SOARES, A. C. B. ;
Meneghim, M.C. . Ergonomic Analysis of Dental Equipment. In: Duffy V.; Lightner N. (Org.). Advances in
Human Aspects of Healthcare. 1ed. Danvers - MA: AHFE, 2014, v. 1, p. 579-586.

Publicações completas em anais de congressos
1 – Soares, Ana Flavia; Gomes de Moraes, Guilherme A.; Rodrigues, Raphaela F.; et al. Main occupational
diseases that affect dentists: literature review. Sho2015: International Symposium on Occupational Safety
and Hygiene Pages: 374-376 Published: 2015.
2 - BUENO, D. A. G.; TENGAN, C.; RAMOS, C. J.; ORENHA, E. S.; FEITOSA, F. A.; Teixeira, S.C. Atenção em saúde
bucal para crianças de 2 a 6 anos In: 8o. Congresso de Extensão universitária da UNESP, 2015, Águas de
Lindóia-SP. Anais do 8o. Congresso de Extensão universitária da UNESP. São Paulo-SP: Editora UNESP,
2015. v.1. p.417 - 425

Publicações de resumos em anais de congressos
1. CAMARGO, E. S.; RIZZATO, V. L.; CASTILHO, A. V. S.; ORENHA, E. S.; SOARES, A. C. B.; PEREZ, S.H.C.S. Alcohol
abuse and oral manifestations: a systematic review In: 29ª COB - Congresso odontológico de Bauru, 2016,
Bauru -SP. Journal of applied oral science., 2016. v.24.
2. FARATORI JUNIOR, G. A.; YAMASHITA, J. M.; FREITAS-AZNAR, A. R.; PERES, M. C. S.; ORENHA, E. S.; PEREZ,
S.H.C.S. Bone loss and risk of heart diseases after gastric bypass In: 29ª COB - Congresso odontológico de
Bauru, 2016, Bauru -SP. Journal of applied oral science., 2016. v.24.
3. GALLI, M. Z.; MASS, H. P.; PEREZ, S.H.C.S.; PERES, Arsênio Sales; CASTILHO, A. V. S.; SOARES, A. C. B.;
ORENHA, E. S. New guidelines point to dental ergonomics inadequacy In: 29ª COB - Congresso
odontológico de Bauru, 2016, Bauru -SP. Journal of applied oral science. 2016. v.24.
4 - Orenha, ES; Sales Peres, SHC; Sales Peres, A; Castilho, AVSS; Morais, RVF; Soares; ACB; Meneghim, MC.
Comparative analysis of two methods of diagnosis of ergonomic compliance of dental equipment.
ESDE:2016: Annual Meeting of European Society of Dental Ergonomics. Wroclaw, Poland.
5. PINTO, A. B. A.; ROSETTI, E.; Teixeira, S.C.; BAUDUCCI, I.; NARESSI, SUELY C. M.; MOLINA, V. L. I.;
NICODEMO, D.; ORENHA, E. S. A disciplina de extramuros como estimuladora do protagonismo no aluno
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de graduação em odontologia In: 32a. Reunião anual da SBPqO, 2015, Campinas. Proceedings of the
32nd SBPqO Annual Meeting. Piracicaba: Braz Oral Res, 2015. v.1. p.434 - 434
6. SOARES, A. C. B.; SARRACINI, K. L. M.; KAIEDA, A. K.; MARQUES, T. C. N.; MIALHE, F. L.; ORENHA, E. S.;
MENGHIM, Marcelo de Castro. Associação de variáveis sociodemográficas, percepção dos pais em relação
à saúde de seus filhos e autoestima da criança com cárie In: 32a. Reunião anual da SBPQO - Sociedade
Brasileira de Pesquisa Odontológica - Divisão da IADR, 2015, Campinas. Proceedings of the 32nd SBPqO
annual Meeting. Piracicaba-SP: Braz Oral Res, 2015. v.1. p.432 - 432
7. ROSETTI, E.; ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.; SOARES, A. C. B.; FLORIO, F. M. Distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho: os cirurgiões-dentistas estão se levantando In: 32º SBPqO, 2015, Campinas - SP.
Braz Oral Res. 2015. v.29. p.47 - 47
8. SILVA, M. A. S.; TOMITA, N.; ORENHA, E. S. Traumas de face em idosos: alguns aspectos da vulnerabilidade
In: 32a. Reunião Anual da SBPqO - Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica - Divisão IADR, 2015,
Campinas. Proceedings of the 32nd SBPqO Annual Meeting. Piracicaba: Braz Oral Res, 2015. v.1. p.433 433

Apresentação de trabalho e palestras
1. ORENHA, E. S.; BALADORE, I. C.; ALVES, N. V.; CONCEICAO, S. R.; CASTILHO, A. V. S.; SALES-PERES, S. H. C.
Adaptação e avaliação de protocolo de treinamento ergonômico para adoção de postura neutra de
trabalho aplicado aos alunos de odontologia, 2019. Ribeirão Preto-SP, Brasil; Evento: 5o. Congresso de
Graduação USP.
2. ORENHA, E. S.; BALADORE, I. C.; ALVES, N. V.; RANGEL, B. T.; SALES-PERES, S. H. C. Atendimento
odontológico: eficácia do treinamento e requisitos dos equipamentos para reduzir riscos ergonômicos,
2019. Ribeirão Preto-SP, Brasil; Evento: 5o. Congresso de Graduação USP.
3. ORENHA, E. S.; ALVES, N. V.; RANGEL, B. T.; BALADORE, I. C.; SALES-PERES, S. H. C. Fatores de risco de
Distúrbios Osteomusculares em cirurgiões-dentistas associados com condições do ambiente de trabalho:
uma análise multinível, 2019. Ribeirão Preto-SP, Brasil; Evento: 5o. Congresso de Graduação USP.
4. MENDONCA, M. F.; ZORZETTO, A. P. C. C.; PERES, Arsênio Sales; SALES-PERES, S. H. C.; ORENHA, E. S.
Impacto do laudo pericial em decisões judiciais trabalhistas envolvendo a prática odontológica, 2019.
Bauru, SP; Evento: 32o. Congresso Odontológico de Bauru "Prof. Dr. Luiz Casati Alvares". Faculdade de
Odontologia de Bauru - FOB/USP
5. ANDRADE, C. A.; PINTO, A. C. S.; FORATORI JUNIOR, G. A.; SALES-PERES, S. H. C.; ORENHA, E. S. Diferença
em relação à cárie dentária em gestantes com excesso de peso e com peso normal, no período pré e pósTermo, 2018. Piracicaba, SP. Brasil.; Evento: 35ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica.
6. RIBEIRO, G. A.; PINTO, A. C. S.; FORATORI JUNIOR, G. A.; ORENHA, E. S.; SALES-PERES, S. H. C. Progressão
da cárie dentária em gestantes com excesso de peso e com peso normal, no período pré e pós-termo,
2018. Piracicaba, SP, Brasil; Evento: 35a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica.
7. PINTO, A. C. S.; FORATORI JUNIOR, G. A.; ORENHA, E. S.; SALES-PERES, S. H. C. Progressão da cárie dentária
em pacientes gestantes com excesso de peso e com peso normal, no período pré e pós-Termo, 2018.
Piracicaba, SP, Brasil; Evento: 35a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica.
8. ANDRADE, C. A.; BONATO, R. C. S.; TINOS, A. M. F. G.; ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S. Avaliação da ansiedade
e do fluxo salivar estimulado de pacientes atendidos no SUS antes e após cirurgia bariátrica, 2017. Bauru
- SP; Evento: 30º COB, FOB-USP
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9. THEODORO, A. L.; FERREIRA, C. C. P.; RAMOS, C. J.; TENGAN, C.; ORENHA, E. S.; FEITOSA, F. A.; Teixeira,
S.C. 'Atenção em saúde bucal para crianças de 2 a 6 anos', 2016. São José dos Campos -SP.
10. PEREIRA, N. C.; YAMASHITA, J. M.; SPIN, M. D.; ALVARENGA, S. C.; MARCHESE, C. C.; FREITAS-AZNAR, A.
R.; ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S. Dental caries prevalence in hypertensive and depressed obese, 2016.
Rio de Janeiro - RJ; Event: XXI World congress of international federation for the surgery of obesity &
metabolic disorders.
11. ROSETTI, E.; Teixeira, S.C.; ORENHA, E. S.; SOARES, A. C. B.; FLORIO, F. M. Estudo da conformidade
ergonômica de equipamentos no serviço público odontológico, 2016. Campinas - SP; Evento: 33ª SBPqO.
12. PINTO, A. B. A.; ROSETTI, E.; ORENHA, E. S.; Teixeira, S.C.; BALDUCCI, I.; NARESSI, S.C.M.; MOLINA, V. L. I.;
NICODEMO, D. A disciplina de extramuros como estimuladora do protagonismo no aluno de graduação
em odontologia, 2015. Campinas; Cidade: Campinas - SP; Evento: 32ª Reunião anual do SBPqO.
13. SOARES, A. C. B.; SARRACINI, K. L. M.; KAIEDA, A. K.; MARQUES, T. C. N.; MIALHE, F. L.; ORENHA, E. S.;
MENEGHIM, M. C. Associação de variáveis sociodemográficas, percepção dos pais em relação à saúde de
seus filhos e autoestima das crianças com cárie., 2015. Campinas - SP; Evento: 32a. Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica - Divisão Brasileira IADR – SBPQO.
14. FEITOSA, F. A.; BUENO, D. A. G.; RAMOS, C. J.; TENGAN, C.; NICODEMO, D.; ORENHA, E. S.; Teixeira, S.C.
Atenção em saúde bucal para crianças de 2 a 6 anos, 2015. São José dos Campos -SP; Evento: Odonto
Meeting.
15. SOARES, A. C. B.; CASTILHO, A. V. S.; ORENHA, E. S.; KAIEDA, A. K.; MARQUES, T. C. N.; SARRACINI, K. L.
M.; MENEGHIM, M. C. Work-Related Musculoskeletal Disorders: Dentists need to get up, 2015.
Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP/UNICAMP; Piracicaba - SP; Evento: XIX Congresso da
ABOPREV.
16. FERREIRA, F. H. A.; ROSETTI, E.; SOARES, A. C. B.; Teixeira, S.C.; ORENHA, E. S. 'Fenômeno da polarização
da cárie dentária e sua importância na definição de estratégias coletivas e abordagens de risco', 2014.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP. Piracicaba - SP; Evento: EPATESPO.
17. SOARES, A. C. B.; Teixeira, S.C.; ORENHA, E. S. Fenômeno de polarização da cárie dentária e sua
importância na definição de estratégias coletivas e abordagens de risco, 2014. Piracicaba, SP; Evento:
EPATESPO 2014 - 12o. Encontro Paulista de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico
e 11o. Congresso Paulista de Odontologia em Saúde Coletiva.
18. SOARES, A. C. B.; KAIEDA, A. K.; SARRACINI, K. L. M.; MARQUES, T. C. N.; ORENHA, E. S.; MENEGHIM, M.
C. Relação de fatores socioeconômicos e comportamentais com prevalência e severidade de cárie
dentária., 2014. Piracicaba, SP; Evento: XI Seminário de pós-graduação FOP/UNICAMP.

Participação em eventos nacionais e internacionais
1. Avaliador no(a) 32o. Congresso Odontológico de Bauru, 2019. (Congresso). Banca avaliadora dos
Trabalhos apresentados - Oral e Painel.
2. 5o. Congresso de Graduação da USP, 2019. (Congresso).
3. Jornada de Aparelho Locomotor do Curso de Medicina - FOB/USP, 2019. (Congresso).
4. VI Congresso de Odontologia Forense da FOSUP "Prof. Dr. Moacyr da Silva", 2019. (Congresso).

20

5. Avaliador no(a) 31o. Congresso Odontológico de Bauru, 2018. (Congresso). Avaliador de Trabalhos
apresentados - Oral e Painel.
6. 7o. Encontro dos Comitês de Ética em Pesquisa, 2018. (Encontro).
7. Workshop "Metodologias ativas de ensino", 2017. (Simpósio).
8. 1º Encontro das Comissões de Biossegurança FOB-USP/HRAC-USP, 2016. (Encontro).
9. 27th Annual Meeting of European Society of Dental Ergonomics-ESDE, 2016. (Congresso).
10. Avaliador no(a) 28º COB - Congresso Odontológico de Bauru, 2015. (Congresso).
11. Apresentação de Poster / Painel no(a) 32a. Reunião anual da SBPQO - Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica - Divisão da IADR, 2015. (Congresso). Traumas de face em idosos: alguns aspectos da
vulnerabilidade.
13. Apresentação de Poster / Painel no(a) 32a. Reunião anual da SBPQO - Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica - Divisão da IADR, 2015. (Congresso). A disciplina de extramuros como estimuladora do
protagonismo no aluno de graduação em odontologia.
14. Open ended discussion on Oral Health Inequalities, 2015. (Seminário).
15. 1ª Oficina do Levantamento Estadual de Saúde Bucal - SB - SP 2015, 2014. (Oficina).
16. Aumento dos Processos contra cirurgiões-dentistas, 2014. (Simpósio). Aumento dos Processos contra
cirurgiões-dentistas.
17. Conferencista no(a) XLIII Jornada Odontológica "Prof. Dr. Marco Polo Marchese", 2014. (Congresso).
Planejamento Estratégico aplicado à Odontologia. Mercado de trabalho Odontológico.

Participação em banca de trabalhos de conclusão
Mestrado
1. ORENHA, E. S.; NASCIMENTO, J. A.
Participação em banca de Juliana de almeida Nascimento. A aplicação de diploma legal mais protetivo aos
usuários do serviço público de saúde como meio de assegurar a consecução de direitos e garantias
constitucionais., 2019
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Referências adicionais: Brasil/Português.

2. ORENHA, E. S.; GOMES, E. C.
Participação em banca de Ellen Cristiane Gomes. Consumo de álcool no pré e pós-cirurgia bariátrica:
estudo longitudinal retrospectivo, 2019
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Referências adicionais: Brasil/Português.

3. PERES, Arsênio Sales; ORENHA, E. S.; PERIN, P. C. P.; COELHO, F. A.
Participação em banca de Dimas Siloé Tafelli. "A tutela jurisdicional da cirurgia bariátrica: uma análise sob
a ótica responsabilidade civil erro médico", 2017
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, Odontologia Legal
Áreas do conhecimento: Odontologia Legal
Referências adicionais: Brasil/Português.

4. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.; GARCIA, P. P. N. S.; PASCHOARELLI, L. C.
Participação em banca de Ana Virginia Santana Sampaio Castilho. "Atendimento odontológico: eficácia do
treinamento e requisitos dos equipamentos para reduzir riscos ergonômicos", 2017
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Dental Ergonomics, ergonomia, odontologia
Áreas do conhecimento: Ergonomia Odontológica
Referências adicionais: Brasil/Português.

5. TOMITA, N.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Marimarcio de Matos Corsino Petrúcio. Controle dos Conselhos de Saúde e seus
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integrantes, 2016
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Conselhos de Saúde
Referências adicionais: Brasil/Português.

6. PERES, Arsênio Sales; ORENHA, E. S.; PERIN, P. C. P.; MARTINS FILHO, I. E.
Participação em banca de Enio Trujillo. "Seleção de pacientes e recrutamento dos sujeitos de pesquisa:
implicações éticas e jurídicas no âmbito das instituições de ensino superior públicas - uma visão sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor, 2016
(Pós Graduação em Ciências Odontológicas Aplicada) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Odontologia em saúde coletiva, Odontologia Legal, odontologia
Áreas do conhecimento: Odontologia Legal
Referências adicionais: Brasil/Português.

7. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Ana Célia Panveloski Costa. Avaliação da concentração da enzima anidrase
carbônica VI e sua relação com cárie dentária em crianças obesas, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, cárie dentária
Referências adicionais: Brasil/Português.

8. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.; PERIN, P. C. P.
Participação em banca de Ana Paula Chedid Cavalcanti. Impacto da perícia na decisão sentencial
trabalhista na área de saúde, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: perícia odontológica, saúde bucal
Referências adicionais: Brasil/Português.

9. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Melisa Particia Rodrigues Montero. Associação da má oclusão e bruxismo com
qualidade de vida de adolescentes, 2014
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: maloclusão dentária, qualidade de vida, adolescentes
Referências adicionais: Brasil/Português.

10. MIALHE, F. L.; ORENHA, E. S.; GUERRA, L. M.
Participação em banca de Lidiane Cintia de Souza. Caracterização da demanda dos serviços de saúde em
unidade de pronto atendimento segundo critérios de classificação de risco, 2014
(ODONTOLOGIA) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: demanda por serviços
Referências adicionais: Brasil/Português.

11. AMBROSANO, G.M.B.; Cortellazzi, K.L.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Tais Cristina Nascimento Marques. Impacto da saúde bucal na qualidade de vida
de usuários de substâncias psicoativas em recuperação em cidades do Estado de São Paulo., 2014
(ODONTOLOGIA) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: Odontologia em saúde coletiva, Saúde Coletiva
Áreas do conhecimento: Odontologia Em Saúde Coletiva
Setores de atividade: Atividades de atenção à saúde humana
Referências adicionais: Brasil/Português.

12. PEREIRA, A. C.; PEREZ, S.H.C.S.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Gabriela Christiel Soto Rojas. Indicadores de saúde bucal na atenção básica em
função da organização da demanda: análise baseada no sistema de informação em saúde, 2014
(ODONTOLOGIA) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: saúde bucal, demanda por serviços
Referências adicionais: Brasil/Português.

13. ORENHA, E. S.; PERES, Arsênio Sales
Participação em banca de Nathalia Coimbra Pereira. Presenteísmo odontológico: conhecendo um
instrumento de pesquisa para mensuração e avaliação, 2014
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Odontologia do Trabalho, presenteísmo
Referências adicionais: Brasil/Português.

Doutorado
1. PERES, Arsênio Sales; FREITAS, C. A.; ORENHA, E. S.; PERIN, P. C. P.; MENDES, F. A.
Participação em banca de Maurício Donalonso Spin. "Demandas cíveis em odontologia e sua estrita
intimidade com a perícia: a importância do laudo pericial para composição da sentença", 2017
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
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Palavras-chave: Odontologia Legal
Áreas do conhecimento: Odontologia Legal
Referências adicionais: Brasil/Português.

2. MENEGHIM, M. C.; FLORIO, F. M.; ORENHA, E. S.; AMBROSANO, G.M.B.; VEDOVELLO, S. A. S.
Participação em banca de Décio Henrique Franco. "Financiamento público e privado da saúde bucal no
Brasil e no mundo", 2017
(Odontologia) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: Odontologia em saúde coletiva
Áreas do conhecimento: SAÚDE BUCAL COLETIVA
Referências adicionais: Brasil/Português.

3. PEREZ, S.H.C.S.; BONJARDIM, L. R.; ORENHA, E. S.; GROPPO, F. C.; CHAIM, E. A.
Participação em banca de Francisco Juliherme Pires de Andrade. "Avaliação do limiar de dor a pressão
(LDP) e fadiga mastigatória em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica: análise da inatividade
mastigatória", 2016
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, odontologia, Saúde Coletiva
Áreas do conhecimento: Epidemiologia Em Saúde Bucal,Odontologia,SAÚDE BUCAL COLETIVA
Referências adicionais: Brasil/Português.

4. Cortellazzi, K.L.; TERADA, H. H.; COUTO, R. S. D.; PARANHOS, L. R.; BATISTA, M. J.; ORENHA, E. S.;
HARMITT, D. D. S.; GUERRA, L. M.
Participação em banca de Armando Koichiro Kaieda. A má oclusão e sua relação com a aparência dental e
impacto nas atividades diárias de adolescentes brasileiros, 2015
(PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: maloclusão dentária, adolescentes
Referências adicionais: Brasil/Bretão.

5. PERES, Arsênio Sales; PINZAN, A.; MAZZILLI, L. E. N.; PERIN, P. C. P.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Fábio Duarte da Costa Aznar. Análise da relação entre as condições de saúde
bucal e a qualidade de vida em adolescentes com sobrepeso/obesidade e eutróficos em Bauru, SP, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: saúde bucal, adolescentes, qualidade de vida, Obesidade
Referências adicionais: Brasil/Português.

6. PEREZ, S.H.C.S.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Adriana Rodrigues de Freitas. Condições periodontais e de higiene bucal,
qualidade de vida e satisfação com a vida em pacientes obesos diabéticos submetidos à cirurgia
bariátrica, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: periodontite, qualidade de vida, Obesidade
Referências adicionais: Brasil/Português.

7. PERES, Arsênio Sales; FRAGA, R. C.; BASTOS, R. S.; PERIN, P. C. P.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Marli Monteiro. O prontuário odontológico como categoria jurídica da
propriedade intelectual e o cumprimento da função social previsto na Constituição Federal do Brasil,
2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: prontuário odontológico
Referências adicionais: Brasil/Português.

8. MENEGHIM, M. C.; Souza, L.Z.; VEDOVELLO, S. A. S.; AMBROSANO, G.M.B.; MIALHE, F. L.; ORENHA,
E. S.; FLORIO, F. M.; PEREIRA, A. C.
Participação em banca de Arlete Maria Gomes Oliveira. Análise da necessidade de uso de prótese em
idosos institucionalizados associando-se indicadores sociais e critérios objetivos de diagnóstico, 2014
(PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: demanda por serviços, prótese dentária
Referências adicionais: Brasil/Português.

9. MENEGHIM, M. C.; ORENHA, E. S.; VEDOVELLO, S. A. S.; PEREIRA, A. C.; GUERRA, L. M.
Participação em banca de Claudia Elisa de Campos Esmeriz. Autopercepção em saúde bucal e qualidade
de vida em idosos não institucionalizados, 2014
(PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA) FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Palavras-chave: idoso, saúde bucal, qualidade de vida
Referências adicionais: Brasil/Português.

Exame de qualificação de doutorado
1. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Francisco Juliherme Pires de Andrade. ., 2015
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(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, capacidade mastigatória
Referências adicionais: Brasil/Português.

2. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Joselene Martinelli Yamashita. Avaliação de lesões cariosas e biofilme dentário
por fluorescência em pacientes portadores da síndrome metabólica submetidos à cirurgia bariátrica:
um estudo de coorte prospectivo, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: cárie dentária, Obesidade
Referências adicionais: Brasil/Português.

3. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Adriana Maria Fuzer Grael Tinós. Diabetes tipo 2, a periodontite cirurgia bariátrica
e: um estudo de acompanhamento, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: cirurgia bariátrica, Obesidade
Referências adicionais: Brasil/Português.

4. ORENHA, E. S.
Participação em banca de Cristina do Espírito Santo. Perfil da mortalidade de idosos do estado de
Rondônia: uma investigação epidemiológica, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: extensão universitária
Referências adicionais: Brasil/Português.

5. BASTOS, José Roberto Magalhães; ORENHA, E. S.; HONORIO, H. M.
Participação em banca de Thaisa Rino de Freitas Coelho. Prevalência dos sintomas de LER/DORT, perda
de força muscular manual e seu impacto na qualidade de vida de cirurgiões dentistas no município de
Bauru/SP., 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: ergonomia, doenças musculoesqueléticas
Referências adicionais: Brasil/Português.

6. ORENHA, E. S.; PERES, Arsênio Sales
Participação em banca de Marli Monteiro. O prontuário odontológico como categoria jurídica da
propriedade intelectual e o cumprimento da função social previsto na Constituição Federal do Brasil,
2014
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: perícia odontológica, Odontologia Legal
Referências adicionais: Brasil/Português.

Exame de qualificação de mestrado
1. ORENHA, E. S.; PERES, Arsênio Sales
Participação em banca de Dimas Siloé Tafelli. A responsabilidade civil na cirurgia bariátrica, 2016
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Bioética, perícia odontológica
Referências adicionais: Brasil/Português.

2. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Melisa Patricia Rodrigues. Associação da má oclusão e bruxismo com qualidade
de vida de adolescentes, 2016
(Ciências Odontológicas Aplicadas: Ortodontia e Saúde Coletiva) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, transtornos alimentares, cirurgia bariátrica
Referências adicionais: Brasil/Português.

3. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.; PASCHOARELLI, L. C.
Participação em banca de Ana Virgínia Santana Sampaio Castilho. Atendimento odontológico: eficácia do
treinamento e requisitos dos equipamentos para reduzir riscos ergonômicos, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: ergonomia, equipamento odontológico, treinamento ergonômico
Referências adicionais: Brasil/Português.

4. ORENHA, E. S.; PEREZ, S.H.C.S.
Participação em banca de Celso Roberto Passseri. Epidemiologia e parâmetros laboratoriais relacionados
à perda dentária em pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, cirurgia bariátrica
Referências adicionais: Brasil/Português.
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5. ORENHA, E. S.; PERIN, P. C. P.
Participação em banca de Ana Paula Chedid Cavalcanti. Impacto da perícia na decisão sentencial
trabalhista na área de saúde, 2015
(Ciências Odontológicas Aplicadas: Ortodontia e Saúde Coletiva) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: perícia odontológica
Referências adicionais: Brasil/Português.

6. ORENHA, E. S.; PERES, Arsênio Sales; PERIN, P. C. P.
Participação em banca de Enio Trujillo. Seleção de pacientes e recrutamento dos sujeitos da pesquisa:
Implicações éticas e jurídicas no âmbito das Instituições de Ensino superior públicas - uma visão sob
a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: sujeitos de pesquisa, Bioética, Defesa do consumidor
Referências adicionais: Brasil/Português.

7. PERES, Arsênio Sales; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Enio Trujillo. "Seleção de pacientes e recrutamento dos sujeitos de pesquisa:
implicações éticas e jurídicas no âmbito das instituições de ensino superior públicas - uma visão sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor, 2015
(CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Odontologia Legal
Áreas do conhecimento: Odontologia Legal
Referências adicionais: Brasil/Português.

8. PEREZ, S.H.C.S.; ORENHA, E. S.
Participação em banca de Ana Célia Panveloski Costa. Avaliação da concentração da enzima anidrase
carbônica VI e sua relação com cárie dentária em crianças obesas, 2014
(Ciências Odontológicas Aplicadas: Ortodontia e Saúde Coletiva) Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Obesidade, cirurgia bariátrica
Referências adicionais: Brasil/Português.

Participação em banca de comissões julgadoras
1. Avaliador do 27o. Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP,
2019
Universidade de São Paulo
Referências adicionais: Brasil/Português.

2. Avaliador dos posters no Encontro Paulista de Administradores e Técnicos do Serviço Público
Odontológico e do Congresso Paulista de Odontologia em Saúde Coletiva, 2019
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Referências adicionais: Brasil/Português.

3. Banca avaliadora na área de Saúde Coletiva dos trabalhos apresentados no 32o. Congresso
Odontológico de Bauru "Prof. Dr. Luiz Casati Alvares", 2019
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page: https://www.even3.com.br/33cob/

4. Banca de avaliação de resumos do 32o. Congresso Odontológico de Bauru "Prof. Dr. Luiz Casati
Alvares", 2019
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page: https://www.even3.com.br/33cob/

5. Encontro Paulista de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e do Congresso
Paulista de Odontologia em Saúde Coletiva - Relator do Espaço autopoiético relativo a mesa 3, 2019
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/UNICAMP
Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page: https://www.fop.unicamp.br/epatespo/

6. 31o. COB - Congresso Odontológico de Bauru "Prof. Dr. Jose Mondelli", 2018
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Referências adicionais: Brasil/Português.

7. Avaliador dos resumos de Saúde Coletiva - 30º COB - "As múltiplas faces da odontologia: explorando
protocolos clínicos", 2017
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Saúde Coletiva, odontologia
Áreas do conhecimento: Odontologia, Odontologia Em Saúde Coletiva
Referências adicionais: Brasil/Português.

8. Banca avaliadora de trabalhos na área de Saúde Coletiva no 30º Congresso Odontológico de Bauru,
2017
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Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: Saúde Coletiva
Áreas do conhecimento: Odontologia Em Saúde Coletiva
Referências adicionais: Brasil/Português.

9. Avaliador dos resumos de Saúde Coletiva - 29º COB - "Abordagens tecnológicas na odontologia
contemporânea: do diagnóstico ao tratamento", 2016
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: odontologia
Áreas do conhecimento: Odontologia
Referências adicionais: Brasil/Português.

10. Avaliador dos trabalhos de Saúde Coletiva - 29º COB - "Abordagens tecnológicas na odontologia
contemporânea: do diagnóstico ao tratamento", 2016
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: odontologia
Áreas do conhecimento: Odontologia
Referências adicionais: Brasil/Português.

11. Avaliador dos trabalhos da modalidade oral - 28º COB - Congresso Odontológico de Bauru, 2015
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: odontologia
Áreas do conhecimento: Odontologia
Referências adicionais: Brasil/Português.

12. Avaliador na amostra de destaques do 23º Simpósio Internacional de Iniciação científica e
Tecnológica da USP - SIICUSP, 2015
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP
Palavras-chave: odontologia
Áreas do conhecimento: Odontologia
Referências adicionais: Brasil/Português.
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Quadro 1 - Totais de produção no período entre 2014-2020
Produção bibliográfica
Artigos completos publicados em periódicos indexados
Artigos completos aceitos para publicação em periódicos indexados
Capítulos de livros publicados
Trabalhos publicados em anais de eventos
Apresentações de trabalhos (Conferência ou palestra)
Apresentações de trabalhos (Congresso)
Dissertações de Mestrado (depositadas)
Produção técnica
Programa de computador sem registro
Trabalhos técnicos (parecer FAPESP)
Desenvolvimento de material didático ou instrucional

Total
2
1
5
18
1
18
4
1
15
3

Orientações
Orientação concluída (dissertação de mestrado - orientador principal)
Orientação concluída (trabalho de conclusão de curso de graduação-TCC)
Orientação concluída (iniciação científica)
Orientação concluída (orientação de monitoria PEEG/USP)
Orientação concluída (orientação de bolsista- Aprender com Cultura e Extensão)

4
1
5
3
4

Eventos
Participações em eventos (congresso)
Participação em banca de trabalhos de conclusão (mestrado)
Participação em banca de trabalhos de conclusão (doutorado)
Participação em banca de trabalhos de conclusão (exame de qualificação de mestrado e
doutorado)
Participação em banca de comissões julgadoras (outra)

17
13
10
15
12

Perfil Esperado para Docente em nível Doutor 2
Os requisitos definidos no projeto acadêmico do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e
Saúde Coletiva da FOB, constantes no Perfil definido para o nível de DOUTOR 2, docente com pelo menos 5
anos desde sua admissão na Universidade.
Item

1

2

Requisito

Ênfase nas
atividades
didáticas de
graduação

Atividade Realizada/Resultado alcançado

2014/2016

2016/2018

2018/2020

IDEM AO QUADRO 1

X

X

X

X

X

X

X

Credenciamento Já foi alcançado a conformidade aos atuais
para atuação na requisitos exigidos para o recredenciamento, a
pós-graduação qual deve ser efetivada assim que houver
retorno das atividades presenciais.

3

Participação em - Disciplina de Orientação Profissional;
- Disciplina de Prática Clínica I Aplicada à
disciplinas de
pós-graduação Pacientes Portadores de Transtornos

Alimentares e Obesidade (150 horas anuais);
- Disciplina de Prática Clínica II Aplicada à
Pacientes Portadores de Transtornos
Alimentares e Obesidade (150 horas anuais).

X

Continua
27

Continuação

4

Pesquisa
experiência de
orientação de
alunos de
graduação em
programas de IC
ou TCC
Orientação de
alunos de
mestrado

5

6

Solicitação de
recursos em
agências de
fomento
Intercâmbio de
pesquisa com
outras
instituições

7

Foram completadas 5 orientações IC/TCC de
alunos de graduação (Quadro 8).

1. Projeto: “Impacto do Laudo Pericial em
decisões judiciais trabalhistas envolvendo a
prática odontológica”. Orientou a aluna Ana
Paula Chedid, nível de mestrado do Programa
de Pós-Graduação em Ortodontia,
Odontopediatria e Saúde Coletiva, da Faculdade
de Odontologia de Bauru-FOB/USP. (Bolsista
Capes/CNPQ).
2. Projeto: “Atendimento odontológico: eficácia
do treinamento e requisitos dos equipamentos
para reduzir riscos ergonômicos”. Orientou a
aluna Ana Virgínia Santana Sampaio Castilho,
nível de mestrado do Programa de PósGraduação em Ortodontia, Odontopediatria e
Saúde Coletiva, da Faculdade de Odontologia de
Bauru-FOB/USP. (Bolsista Capes/CNPQ).
3. Projeto: “Acreditação legal do prontuário
odontológico digital, sua aplicabilidade na
certificação digital e a responsabilidade civil.”
Orientou a aluna Tamirys Fernandes Mendes,
nível de mestrado do Programa de PósGraduação em Ortodontia, Odontopediatria e
Saúde Coletiva, da Faculdade de Odontologia de
Bauru-FOB/USP. (Bolsista Capes/CNPQ).
4. Projeto: “O impacto dos prontuários
odontológicos nas sentenças proferidas em
ações cíveis indenizatórias contra cirurgiõesdentistas no estado de São Paulo”. Orientou a
aluna Maria Fernanda Mendonça, nível de
mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Ortodontia, Odontopediatria e Saúde Coletiva,
da Faculdade de Odontologia de BauruFOB/USP. (Bolsista Capes/CNpQ).

Foram realizadas 3 solicitações de fomento à
pesquisa junto à FAPESP (Quadro 6)
Visando desenvolvimento conjunto de pesquisa,
realizou Visita Técnica ao Departamento de
Medicina do Trabalho da Goethe University in
Frankfurt, Alemanha, nos dias 20 e 21 de junho
de 2016 com apresentação de propostas de
desenvolvimento conjunto de pesquisas na área
de ergonomia aplicada à Odontologia. Na
ocasião, o Prof. Dr. Werner Betz declarou haver
interesse em desenvolvimento de pesquisas em
conjunto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Continua
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Continuação

8

9

10

11

Extensão
participação em
projetos ou
cursos de
extensão
Revisor de
periódicos
indexados

Houve participação efetiva em 5 projetos de
extensão universitária no período.

1. Brazilian Dental Science
2. Revista de Odontologia da UNESP (Online)
3. Brazilian Journal of Oral Sciences (Online)
4. Brazilian Dental Journal (Impresso)
5. Revista da Faculdade de Odontologia de Lins.

Participação efetiva como:
Gestão
coordenador de - Representante titular no Conselho do
Serviço ou Setor Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e
Saúde Coletiva.
- Representante do Departamento no Comitê de
Ética e Pesquisa da FOB/USP.

Coordenador de
Grupo de
trabalho do
Departamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Única atividade ainda não realizada.

Pelos motivos acima articulados, requer-se, por meio deste, seja reconsiderada a decisão
do CTA, de não aprovação do relatório bienal de 11/06/2018 a 10/06/2020 e, em assim não reconsiderando,
por força do artigo 254 §2º do Regimento Geral da USP, remeta o presente recurso, de ofício, à Congregação
desta Unidade, para posterior análise e decisão.
Termo em que
Pede deferimento.
Bauru, 04 de setembro de 2020.

Professor Dr. Eliel Soares Orenha

29

Anexo 3
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Anexo 4
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C/C PRESIDENTE DA CERT
Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior
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