
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO                                                             

SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE 

 

Comunicado do Consultório Odontológico (UBAS LESTE) aos 

Estudantes, Funcionários e Docentes EACH 

 
A partir do final de junho de 2017, para facilitar o acesso ao atendimento 

odontológico da UBAS LESTE, implementaremos algumas modificações em caráter 

experimental na forma de agendamento. 

O agendamento das consultas odontológicas continuará de forma presencial, conforme o 

seguinte procedimento: 

O interessado deve comparecer à UBAS LESTE, na última quinta-feira de cada mês 

(em junho SERÁ em 29/06), no período das 9:30 às 14:30h, para verificar a existência de 

vagas e, em caso positivo, efetuar sua inscrição. É necessário trazer cartão USP, um 

documento com foto e: 

 Estudantes: comprovante de matrícula no semestre atual impresso (ou outro 

documento que comprove vínculo com a Universidade ). 

  Funcionários e docentes: hollerith do último pagamento impresso. 

Documentos sem os quais o agendamento não será realizado: 

Caso esteja impossibilitado de comparecer na data estabelecida para o agendamento, um 

familiar maior de idade com vínculo comprobatório (através de RG, certidão de nascimento, 

certidão de casamento/união estável), apresentando os itens relacionados acima, poderá agendar 

a avaliação odontológica em seu lugar. 

O número de vagas é limitado e pode variar a cada mês, dependendo da finalização 

dos tratamentos que já estão em andamento, por esse motivo pode ser que em alguns 

meses tenhamos poucas ou nenhuma vaga. 

Sendo assim, a orientação é que caso não consiga vaga para o mês atual, tente 

novamente na última quinta-feira do mês seguinte no horário acima descrito. 

No caso de não comparecimento à avaliação odontológica ou falta, a consulta poderá 

ser reagendada por, no máximo, duas vezes. Após esse prazo, a vaga será cancelada, a fim 

de liberá-la para outros pacientes e o interessado deverá participar novamente do 

processo de seleção desde o início.  

Atenciosamente, 

Renata Cunha da Silva 

Chefe de Seção Técnica UBAS LESTE                                                    
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