
EVENTO 1

▪XXIV Jornada Odontológica da Universidade Brasília
▪A JOUnB é um evento científico a nivel acadêmico, promovido por discentes e com o
apoio dos docentes do curso de Odontologia da Unb. Acontece uma vez ao ano com intuito
de reunir temas atuais nas diversas areas da Odontologia, nele é promovido palestras
online, apresentação de trabalhos e certificação.
▪24 a 27 de Agosto de 2021
▪Sala virtual de videoconferência/Youtube
▪Estudantes de graduação e pós-graduação em Odontologia.
▪Parcerias:

● Lutac- Liga Universitária para a transformação do Acesso ao Curso
● ONG formiguinhas da Alegria

Programação das Palestras-Temas

Dia 24/08/21-Terça-feira
-A ansiedade na vida acadêmica.
-Destreza manual na Odontologia:como aperfeiçoar?
-Trajetória acadêmica:Como não torná-la frustrante?

Dia 25/08/21-Quarta-feira
-Protocolos de comunicação de notícia ruins na Odontologia.
-Turma do bem e a Odontologia Social.

Dia 26/08/21-Quinta-feira
-Odonto In or Out
-Hirata, me fala...coisas que deveria ouvir antes de me formar.

Dia 27/08/21-Sexta-feira
-Rumos na Odontologia experiências, aprendizados e desafios.
-Humor odontológico nas redes sociais.

EVENTO 2

▪Sarau Além da Odonto
▪O sarau será feito de forma assíncrona com apresentações culturais, com objetivo de
criar um espaço para que alunos e professores exponham seus dons artísticos(música,
dança, artes plasticas , recitação de poesias etc).Terá um pódio de premiações e rifas para
serem sorteadas.



▪Com período de inscrição do dia 19/07 até o dia 15/08, depois apresentaremos do dia 16
até o dia 26 em uma página do instagram os talentos inscritos, faremos a contagem dos
likes no dia 27  e divulgaremos o vencedor.
▪Rede social(Instagram)
▪Alunos e professores de Odontologia.
▪Parcerias:

● Lutac- Liga Universitária para a transformação do Acesso ao Curso
● Atlética Frenética
● Professor Leonardo Cunha (Dentística-Unb)
● Celine Revoredo
● Marluce Atanásio
● Fmg odonto
● Claudia Clarice Garbin

EVENTO 3

▪Competição de Jogos Online
▪O evento tem por finalidade fazer integração e criar um momento de descontração com
os estudantes de Odontologia, nele iremos fazer atividade esportivas online, para estimular
a competição saudável entre os estudantes.Teremos prêmios para os vencedores dos
jogos.
▪2 e 3 de Outubro de 2021
▪Plataforma de stream/salas de videoconferência
▪Estudante de Odontologia.
▪Parcerias:

● Atlética frenética


