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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N005 – Anatomia Humana 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 1° Período 

 

Ementa: Estudos relacionados à osteologia, artrologia, miologia, sistemas: circulatório, respiratório, 

urinário, genital masculino e feminino, digestivo, endócrino e neural. 

 

Objetivo Geral: Conhecer a morfologia dos sistemas orgânicos do corpo humano, identificar os 

diversos órgãos e estruturas dos sistemas e aparelhos, estabelecendo as inter-relações destes entre si, de 

acordo com a forma, estrutura, localização e função, tendo em vista a compreensão dos aspectos 

funcionais e possíveis alterações, para como profissional da área de saúde preservar, restaurar e 

restabelecer a saúde. 

 

Objetivos Específicos:  

 Conhecer o histórico, a definição e as divisões da anatomia, e as estruturas anátomo-funcionais que 

participam do processo de linguagem, bem como, algumas de suas principais disfunções; 

 Compreender das regras de nomenclatura anatômica e a organização estrutural do corpo humano; 

 Expor de conceitos utilizados em anatomia;  

 Identificar os planos e eixos que delimitam o corpo humano: osteologia, artrologia, miologia, 

sistemas tegumentar, respiratório, circulatório, endócrino e digestório. 

 

Conteúdo Programático:  

 Introdução ao estudo da anatomia humana. 

 Introdução ao estudo da anatomia II. 

 Osteologia I. 

 Osteologia II. 

 Artrologia. 

 Miologia. 

 Miologia II. 

 Sistema circulatório. 

 Sistema circulatório II. 

 Sistema respiratório. 

 Sistema respiratório II. 

 Sistema digestório. 

 Sistema urinário. 

 Sistema genital masculino. 

 Sistema genital feminino. 

 Sistema endócrino. 

 Sistema sensorial. 

 Sistema tegumentar. 

 Sistema nervoso. 

 Sistema nervoso II. 

 

Bibliografia Básica: 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu. 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São 

Paulo: Atheneu. 

MACHADO, B. M. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu. 

 

Bibliografia Complementar: 



  
 
 
 
 
 

Página 2 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

ERHART, Eros Abrantes. Elementos de anatomia humana. São Paulo: Atheneu. 

MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

PARKER, S. O livro do Corpo Humano. São Paulo: Ciranda Cultural. 

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Köogan. 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 



  
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: N006 – Citologia, Histologia e Embriologia 

Carga Horária: 80 horas 

Curso/Período: Odontologia – 1º Período 

 

Ementa: Estrutura geral das células, membrana plasmática do citoplasma e núcleo, organelas 

citoplasmáticas, citoesqueleto, divisão celular, introdução à embriologia e histologia, aspectos 

morfoestruturais e funcionais dos sistemas reprodutores masculinos e femininos, processos de 

gametogênese e de fecundação, caracterização dos períodos de desenvolvimento humano, tipos de 

microscópios, classificação, origens, estrutura e histologia dos tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, 

adiposo, cartilaginoso, ósseo, muscular e nervoso. 

 

Objetivo Geral: Conhecimento sobre a biologia celular e molecular como a estruturação geral da célula 

e suas respectivas funções fisiológicas e de constituição tecidual. Conceituar e compreender as relações 

entre estrutura, composição e função dos tecidos, órgãos e sistemas que compõem o corpo humano, 

reconhecer a influência das modificações morfológicas e fisiológicas ocorridas com os tecidos devido ao 

envelhecimento bem como esclarecer a gênese das malformações. Capacitar o aluno a manusear o 

microscópio óptico e identificar, pelo reconhecimento das características estruturais, secções dos tecidos, 

órgãos e sistemas que compõem o corpo humano. 

 

Objetivos Específicos: Compreender os conceitos relacionados à Biologia Celular e os principais 

aspectos morfológicos e estruturais gerais das células. Utilizar o microscópio óptico e realizar o manejo 

de lâminas. Conhecer as diferenças entre células procariontes e eucariontes, bem como das organelas e 

componentes celulares. Identificar o papel das moléculas que participam dos processos fisiológicos e nas 

relações entre as células e a matriz extracelular. Reconhecer a influência do genoma na determinação das 

características fenotípicas de uma célula e a relação destas com a fisiologia celular e tecidual. Identificar 

morfologicamente as características teciduais e suas funções. Relacionar os eventos da organogênese 

normal com as anomalias e malformações. 

 

Conteúdo Programático 

 Introdução à biologia celular. 

 Membranas biológicas e transporte celular. 

 Organelas citoplasmáticas e funções. 

 Comunicação celular. 

 Citoesqueleto. 

 Estrutura do núcleo e divisão celular. 

 Introdução a embriologia. 

 Período pré-embrionário, embrionário, e período fetal/anexos embrionários. 

 Anexos embrionários. 

 Gemelelidade. 

 Desenvolvimento dos sistemas. 

 Tecido epitelial de revestimento e glandular 

 Sistema tegumentar. 

 Sistema endócrino. 

 Estudo da célula e linfa. 

 Tecidos: conjuntivo e adiposo. 

 Tecidos ósseo e cartilaginoso. 

 Hematopoese. 

 Tecido muscular e nervoso. 

 Microscopia.  
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Bibliografia Básica 

DI FIORE, M.S.H. Atlas de Histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8a edição, Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

MOORE, K.L. Embriologia Clínica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar 

HERBERG, MAX REVEL. Atlas de Biologia Molecular e Celular. São Paulo: Ômega. 

JUNQUEIRA, L. C. & ZAGO, D. Fundamentos de Embriologia Humana. 1a ed. Guanabara Koogan, 

Rio de Janeiro. 

JUNQUEIRA, LUÍS CARLOS UCHOA; CARNEIRO, JOSÉ. Noções Básicas De Citologia, Histologia 

E Embriologia. 15. ed. São Paulo. Nobel. 

MELLO, M.L.S.; VIDAL, B.C. Práticas De Biologia Celular. São Paulo. Editora Edgard Blücher. 

SNELL, R. S. Histologia Clínica. 1ª ed. Interamericana, Rio de Janeiro. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N008 – Homem, Cultura e Sociedade 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 1º Período 

 

Ementa: A superação do senso comum. As ciências e seus fundamentos. O conhecimento.  Os 

desdobramentos da ciência na vida sociopolítica. Instituições sociais e as diferentes formas de poder e 

controle. Dinamicidade e polissemia do conceito de cultura. Significado de social e de cultura. 

Abordagens culturalistas: limitações e contribuições. Antropologia e política. Algumas temáticas da 

chamada antropologia das sociedades complexas. Cultura e diversidade. Psicologia do Desenvolvimento 

Humano. Processos psicológicos e comportamentais do ser humano. Subjetividade e sua constituição e 

desenvolvimento. Processo grupal e o processo de inclusão e exclusão do indivíduo no meio ambiente. 

As psicopatologias, suas características, desencadeamento e intervenção, impactos sobre o indivíduo e 

meio ambiente. O homem e sua dimensão biopsicossocial. Reflexão crítica sobre o homem, cultura, 

sociedade e ciência. 

 

Objetivo Geral: Diferenciar o pensar a partir do senso comum, do pensar a partir das ciências da 

Psicologia, Sociologia e Antropologia, desenvolvendo o pensamento crítico dos estudantes, assim como, 

iniciá-los no pensamento sistemático e desenvolvendo o entendimento sobre o ser humano nas diferentes 

dimensões psicológicas, sociológicas e antropológicas, bem como os movimentos da sociedade.  

 

Objetivos específicos:  

 Compreender a origem, a trajetória histórica e os principais aspectos que norteiam as ciências da 

Psicologia, Sociologia e Antropologia; 

 Identificar e analisar o processo de produção do conhecimento e da ciência 

 Suscitar a crítica à ciência e a identificação dos principais métodos que orientam a investigação 

científica; 

 Desenvolver o conhecimento em relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver), 

socio diversidade: multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias. Considerações éticas (Educação 

em Direitos Humanos - RESOLUÇÃO Nº- 1, DE 30/05/2012); relações étnico raciais e história da 

cultura afro-brasileira e indígena - PARECER 03/2004.) 

 Fornecer uma perspectiva ampla e geral do campo antropológico destacando a sua especificidade em 

Antropologia Cultural; 

 Identificar e interpretar os conceitos da cultura, diversidade cultural, etnocentrismo, a partir de uma 

discussão sobre a construção histórica do pensamento antropológico;  

 Analisar o fazer antropológico focalizando o campo da Antropologia Cultural quanto aos seus 

pressupostos epistemológicos, objetivos de interesse e prática investigativa. 

 Compreender o papel da Psicologia das Relações; 

 Identificar a importância das diferenças individuais e a sua influência nas relações interpessoais. 

 Compreender o processo de interação grupal e do desenvolvimento interpessoal; 

 Reconhecer a importância do desenvolvimento da competência intra e interpessoal, no que tange o 

desenvolvimento pessoal do ser humano e profissional. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução às três áreas das ciências sociais: Antropologia, sociologia e ciência política. 

 Relação entre psicologia, sociologia e antropologia. 

 Sociologia clássica. 

 Caracterização da sociedade humana. 

 A sociedade capitalista contemporânea. 

 Aspectos políticos na contemporaneidade. 

 Antropologia cultural e a mudança de paradigma. 
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 A antropologia cultural aplicada ao estudo das sociedades complexas: Alguns objetos de análise. 

 Cultura e diversidade: Uma temática antropológica e contemporânea. 

 Relações entre o significado de cultura, de diversidade cultural e da desigualdade social no mundo 

contemporâneo. 

 O evolucionismo social e a abordagem da diversidade cultural: História, evolução e progresso. 

 Processo grupal. 

 A construção das identidades sociais e da memória coletiva. 

 As relações entre indivíduo e sociedade, entre processo de individualização e socialização. 

 Ser humano como produtor de conhecimento, significados sociais e simbólicos. 

 Indivíduo e autoconhecimento. 

 Identidade, caráter, temperamento, personalidade. 

 Processos psicológicos. 

 Subjetividade humana. 

 Psicopatologias. 

 

Bibliografia Básica:  
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia e desenvolvimento humano. Petrópolis: Vozes, 2011  

HOEBEL, Everest Frost. Antropologia Cultural e Social. São Paulo: Editora Cultrix. 

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002. 

SCIENTIFIC AMERICAN. A Ciência Social num Mundo em Crise. São Paulo: Perspectiva e Edusp. 

 

Bibliografia Complementar:  
BOCK, Ana M. B. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva. 

2011.  

BUZZI, Arcangelo. Introdução ao pensar: o ser, o conhecer, e linguagem. 4ª edição. Petrópolis: Vozes. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 5ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

Minicucci, A. Relações Humanas: Psicologia das Relações Interpessoais. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2001.  

OLIVEIRA, IM. Preconceito e autoconceito. Papirus, 2013. Disponível 

em:<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Preconceito%2520e%2520autoconceito&searchpage=1&filtr

o=todos#/busca>   

ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

 

Artigos científicos publicados em revistas, periódicos, jornais em acervos físicos e/ou virtuais, entre 

outros. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N038 – Fundamentos de Bioquímica 

Carga Horária: 80 horas 

Curso/Período: Odontologia – 1º Período 

 

Ementa: A lógica molecular da vida; Fontes de energia primordial e suas transformações; O organismo 

como sistema; Água, pH e tampões; Aminoácidos, peptídeos e proteínas – estrutura e função; 

Enzimologia; Lipídios – estrutura e função; Carboidratos – estrutura e função; Ácidos nucléicos – 

estrutura e função. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os princípios da captação energética e sua transformação no organismo para 

servir de energia para os processos vitais, bem como conhecer a estrutura DAS moléculas geradoras de 

energia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Desenvolver conhecimentos básicos sobre a lógica celular e molecular; 

 Promover conhecimentos sobre estrutura e função dos macronutrientes (carboidratos, proteínas e 

lipídios) e também da água, de vitaminas e ácidos nucléicos; 

 Relacionar funções orgânicas com as diferentes moléculas estudadas; 

 Relacionar a estrutura e mecanismo de ação das moléculas orgânicas com as funções nutricionais, 

bem com as deficiências das mesmas;  

 Relacionar bioquímica estrutural e funcional com o processo de nutrição e alimentação; 

 Relacionar as alterações das funções dos macronutrientes com patologias específicas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Lógica molecular da vida, fontes e transformações. 

 Tipos de energia, incremento de oxigênio na atmosfera – aerobiose e anaerobiose. 

 Evolução do homem, consumo calórico e gasto energético. 

 Carboidratos: conceito, importância, classificação e propriedades. 

 Carboidratos: estrutura e funções. 

 Digestão e absorção dos diferentes tipos de carboidratos e índice glicêmico. 

 Lipídeos: estrutura, comportamento químico e funções. 

 Correlação dos lipídeos com a produção de energia e como elemento fundamental na dieta humana 

e dos brasileiros. 

 Lipídeos: ação detergente e de emulsificação. 

 Digestão e absorção dos lipídeos: lipoproteínas (HDL, LDL, VLDL, albumina, quilomicron). 

 Aminoácidos: conceito, estrutura geral e classificação. 

 Relação e função dos aminoácidos com as proteínas da dieta. 

 Influência do pH e temperatura na estrutura e função da proteína (sistema tampão). 

 Peptídeos: conceito, importância, ligação peptídica, classificação, propriedades acidobásicas. 

 Proteínas: estrutura, funções e classificação. 

 Proteínas: propriedades acidobásicas, definição, classificação e envelhecimento relacionado à 

proteínas. 

 Enzimas: conceito, classificação, nomenclatura, velocidade de reação e fatores que alteram esta 

velocidade. 

 Enzimas alostéricas, enzimas do organismo que interferem no processo digestivo. 

 Estrutura, comportamento químico e funções das enzimas nas células dos seres vivos. 

 Correlação das enzimas com o processo digestivo e os tipos de alimentos. 

Bibliografia Básica: 

NELSON, D. L. e cols. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 7ª edição. São Paulo: Artmed.  
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MARZOCCO, A.; Torres, B.B. Bioquímica Básica. 4ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara.  

KARKOW, F. J. Tratado de metabolismo humano. São Paulo: Editora Rubio.  

 

Bibliografia Complementar: 

FERRIER, D. R. e cols. Bioquímica ilustrada. 7ª edição. São Paulo: Artmed. 

CISTERNAS JR, Marga J, Monte O. Fundamentos de bioquímica experimental.  São Paulo: Atheneu. 

STRYER L. Bioquímica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

VIEIRA EC, Gazzinelli G, Mares-Guia M. Bioquímica celular e biologia molecular. São Paulo: 

Atheneu. 

CISTERNAS JR, Marga J, Monte O. Fundamentos de bioquímica experimental.  São Paulo: Atheneu. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N054 – Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 1° Período 

 

Ementa: Conceitos básicos de microbiologia dos grupos bacterianos, fungos e vírus abrangendo o 

diagnóstico e relação de agentes infecciosos. Estudo da estrutura básica do sistema imunológico humano, 

mecanismos de indução e regulação da resposta imunológica frente aos diferentes tipos de antígenos e 

suas alterações de maneira a possibilitar a compreensão dos processos patológicos gerais. O 

conhecimento dos aspectos conceituais básicos de parasitologia, bem como o papel dos parasitas nas 

doenças infecciosas. 

 

Objetivo Geral: Compreender os aspectos básicos de microbiologia, imunologia e parasitologia, 

relacionando-os aos cuidados e saúde geral da população. Conhecer a área de microbiologia aplicada à 

saúde, métodos de evidenciação, isolamento e identificação de microrganismos, capacitando o discente a 

reconhecer as células, tecidos e órgãos do sistema imunitário destacando os aspectos anátomo-imuno-

biológicos da resposta imunitária na saúde e na doença, compreendendo os mecanismos imunológicos 

desenvolvidos em resposta às infecções, empregando os conhecimentos imunológicos na avaliação, 

diagnóstico e no prognóstico das doenças autoimune. Analisar a situação epidemiológica das doenças 

parasitárias mais frequentes no estado e no país, bem como o desenvolvimento de ações individuais e 

coletivas destinadas à sua prevenção, controle e tratamento de acordo com as normas do Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 

 

Objetivos Específicos: 

-Conhecer os aspectos morfológicos, fisiológicos e de virulência dos microrganismos mais 

frequentemente envolvidos na patogênese das infecções humanas;  

- Adquirir conhecimento básico sobre a interação dos microrganismos com os mecanismos de resistência 

do hospedeiro; 

- Adquirir noções básicas sobre a organização do sistema imune;  

- Conhecer noções básicas para entender os eventos associados ao diagnóstico e tratamento das 

diferentes patologias infecciosas, as medidas preventivas e os diferentes aspectos envolvidos no processo 

de doença e de cura; 

- Promover a construção de conhecimentos teóricos e práticos de forma que o aluno seja capaz de 

reconhecer, compreender os ciclos das parasitoses humanas causadas por diferentes grupos de seres 

vivos (protozoários, platelmintos, nematelmintos e artrópodes), bem como identificar os vetores das 

doenças, principais sintomas, profilaxias e tratamentos para cada parasitose. 

- Promover a formação de um profissional com domínio de conteúdo, capacitado a correlacionar as 

diversas patologias e manifestações clínicas tanto em infecções virais, bacterianas, fúngicas e 

parasitárias, com coerência, ética e espírito crítico; evidenciando suas competências no exercício da 

atividade profissional, de modo que desenvolvam a integração de conhecimento para a compreensão de 

ações profiláticas e de controle das doenças relacionadas. 

 

Conteúdo Programático:  

 Introdução à microbiologia e crescimento microbiano. 

 Controle de microrganismos e mecanismos de resistência aos antimicrobianos. 

 Morfologia, estrutura das bactérias, fungos e propriedades gerais dos vírus.  

 Fungos produtores de micoses superficiais e profundas.  

 Vírus respiratórios/AIDS.  

 Vírus entéricos e hepatites virais. 

 Infecções por cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos, micobactérias e bactérias espiraladas.  

 Imunidade natural e específica. 
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 Células e órgãos do sistema imune.  

 Fisiologia da resposta imune. 

 Antígenos e anticorpos.  

 Sistema complemento-hipersensibilidades. 

 Tolerância imunológica.  

 Doenças autoimunes.  

 Imunoprofilaxia e imunoterapia.  

 Introdução à parasitologia. 

 Conceitos gerais de parasitologia.  

 Parasitoses transmitidas por vetores - doenças de chagas e leishmanioses parasitoses transmitidas por 

vetores - malária e febre amarela.  

 Parasitoses transmitidas por vetores - dengue, chikungunya e zika. 

 Parasitoses transmitidas por água e alimentos contaminados e por penetração de larvas na pele. 

 

Bibliografia Básica: 
RIBEIRO, M.C. Microbiologia prática. São Paulo: Atheneu. 

ABBAS, A K.  LICHTMAN, Andrew H; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 

NEVES, D.P.; MELO, A.L., GENARO, O. & LINARDI, M.P. Parasitologia humana. 11.ed. São Paulo: 

Atheneu. 

 

Bibliografia Complementar:  
TORTORA, GERARD J.; FUNKE, BERDELL R. CASE, CHRISTINE L. Microbiologia. 2.ed. Porto 

Alegre, Artmed. 

LEVINSON, W.  Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed. 

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter. 

ABBAS, A K.; LICHTMAN, Andrew H; PILLAI, Shiv.  Imunologia básica: funções e distúrbios do 

sistema imunológico. Rio de Janeiro: Elsevier. 

CIMERMAN e CIMERMAN. Parasitologia humana seus fundamentos gerais. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N001 – Linguagens e Pesquisa 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 2° Período 

 

Ementa: A disciplina trata dos princípios básicos da língua escrita e falada e das estruturas das diversas 

modalidades textuais com a intenção de desenvolver a compreensão dos mecanismos da comunicação e 

de sua utilização como forma de expressão. Além disso, discute a definição de ciências, senso comum e 

método científico. Introdução à a epistemologia do conhecimento científico: o empirismo, o 

racionalismo e as crises de paradigmas. Metodologia Científica e pesquisa: os métodos e as diferentes 

técnicas de investigação. Pesquisa bibliográfica e como registrá-la: análise de textos, resenhas, resumos, 

esquemas, fichamento. Formalização do trabalho científico: projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão 

de curso, teses e dissertações, artigos científicos, resumos de congressos. Normas ABNT. 

 

Objetivos Gerais: Compreender os mecanismos linguísticos que garantem a coesão e a coerência do 

texto oral e escrito. Conhecer os fundamentos do processo de investigação científica e da execução da 

pesquisa científica, segundo normas-padrão. Conhecer metodologias de projetos de produto multimídia 

aplicados à pesquisa científica. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar o aluno para lidar com a linguagem de forma ampla e ao mesmo 

tempo aplicá-la aos mais variados contextos. Discutir aspectos semânticos e simbólicos em relação à 

comunicação verbal e não-verbal. Trabalhar aspectos essenciais da produção de textos. Compreender por 

que se usa a metodologia na ciência. Compreender como são elaborados e estruturados os trabalhos 

científicos.  Compreender o uso de métodos para o processo de desenvolvimento de produção 

acadêmica.  

 

Conteúdo Programático:  

 A semântica: o sentido das palavras 

 Elementos da comunicação humana: comunicação verbal e não verbal 

 Funções da linguagem 

 Linguagem, processos comunicativos, formas e tecnologias. 

 Oralidade: exposições orais, debates, seminários, dramatizações. 

 Processos simbólicos, linguagem e sociedade. 

 Elementos de coesão e coerência 

 Produção de textos: planejamento, estrutura e construção. 

 Técnicas básicas do discurso e da oratória. 

 Aspectos comunicacionais em meios multimídias. 

 Conceitos básicos sobre análise do discurso e seus impactos. 

 Análise crítica e interpretação de textos: técnicas básicas 

 Tipos e gêneros textuais: semelhanças e diferenças. 

 Técnicas de estudo e pesquisa: tipos de conhecimento. 

 Metodologia de investigação científica: objeto de pesquisa, temas e problemas. 

 Metodologia de investigação científica: hipóteses e levantamento de dados. 

 Metodologia de investigação científica: análise de dados e tipos de pesquisa. 

 Metodologia de investigação científica: etapas de um projeto de pesquisa. 

 Metodologia de investigação científica: normas da ABNT.  

 Metodologia de investigação científica: apresentação de projetos. 

Bibliografia Básica: 
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática. 

PINTO, Deise Cristina de Morae; PINTO, Fábio André Cardoso Coelho; RIBEIRO, Roza Maria 
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Palomanes. Introdução à semântica. V. único. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. São Paulo: Cortez. 

 

Bibliografia Complementar:  

BLIKSTEIN, Izidoro. Como falar em público: técnicas de comunicação para apresentações. São Paulo: 

Ática. (Conforme a nova ortografia da língua portuguesa) 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisas em ciências Humanas e Sociais 8. ed. São Paulo: Cortez. 

FIORIN, José Luís; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 16 ed., São 

Paulo, Ática. 

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. Curso prático de leitura e redação. 5 ed., São Paulo: Editora 

Scipione. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa - ação. São Paulo: Cortez. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N034 – Fisiologia Humana 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 2° Período 

 

Ementa: Fisiologia Geral; Sistema Renal, Endócrino, Muscular, Cardiovascular; Linfático, Digestório, 

Respiratório; Neurológico e Reprodutor. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os mecanismos básicos de funcionamento dos órgãos e dos sistemas do 

organismo. Discutir as funções dos sistemas de modo integrado no organismo. 

 

Objetivos específicos: Conhecer os fenômenos responsáveis pela integração das células ao meio 

interno do organismo e a forma como variações da composição desse meio afetam suas funções, como 

também, para o entendimento das propriedades eletromecânicas da contração dos músculos estriados e 

lisos; Compreender os processos de depuração renal, como também, entender a função renal integrada 

à função cardiovascular e à homeostase hídrica; a função cardíaca e vascular, integrando-as ao 

funcionamento de outros órgãos e sistemas; os fundamentos da mecânica respiratória, do transporte dos 

gases e da regulação da função ventilatória; as funções motoras do tubo gastrintestinal, bem como, para 

os processos da digestão e da absorção dos alimentos; Adquirir uma visão integrada das funções 

vegetativas controladas pelo sistema nervoso central e pelas glândulas endócrinas; Conhecer as bases 

fisiológicas sobre as funções reprodutivas, compreender os mecanismos da concepção e da 

contracepção, atuar na orientação do planejamento familiar. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução ao estudo da fisiologia. Homeostasia e sistemas de controle e atuação fisiológica. 

 Sistema renal parte 1. 

 Sistema renal parte 2. 

 Sistema endócrino parte 1. 

 Sistema endócrino para 2. 

 Sistema endócrino parte 3. 

 Sistema muscular parte 1. 

 Sistema muscular parte 2. 

 Sistema cardiovascular parte 1. 

 Sistema cardiovascular parte 2. 

 Sistema linfático parte 1. 

 Sistema digestório parte 1. 

 Sistema digestório parte 2. 

 Sistema digestório parte 3. 

 Sistema respiratório parte 1. 

 Sistema respiratório parte 2. 

 Sistema respiratório parte 3. 

 Sistema neurológico parte 1. 

 Sistema neurológica parte 2. 

 Sistema da reprodução. 

 

Bibliografia Básica:  

BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 

GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica, Guanabara Koogan, 10ª ed. 

AIRES, M. M. Fisiologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar: 
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DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia: aplicada a ciência da saúde. 5.ed. São Paulo: Robe. 

GUYTON, A.C. Fisiologia humana. Tradução Charles Alfred esbérard. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

CARROLL, R.G. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier,  

CINGOLANI, H.A. et al. Fisiologia Humana de Houssay, 7.ed. Porto Alegre: Artmed. 

JOHNSON, L.R. Fundamentos de Fisiologia Médica, 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Outras Bibliografias/Periódicos/Produções Científicas relacionados com a disciplina: 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2. ed. São Paulo: Editora 

Manole Ltda. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N086 – Farmacoterapia Odontológica 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 2° Período 

 

Ementa: Conhecimentos gerais sobre farmacologia, farmacologia do sistema nervoso central, 

periférico, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, renal, quimioterápicos, 

antibióticos, antinflamatórios, antitérmicos, anestésicos locais. Estudo dos princípios gerais da 

terapêutica medicamentosa em odontologia, dos métodos de prescrição, dos antibióticos, dos 

antinflamatórios, dos anestésicos locais, dos analgésicos, dos antissépticos, dos benzodiazepínicos e do 

uso de fármacos em situações especiais. 

 

Objetivo Geral: Compreender o mecanismo de ação, indicações, contraindicações, posologia, nomes 

comerciais e como prescrever os fármacos de interesse odontológico. Conhecimento sobre a atuação 

das diversas substâncias farmacológicas no corpo humano, suas vias de administração, absorção, 

distribuição, locais específicos de ação e eficácia, indicações, contraindicações, vantagens, 

desvantagens, superdosagem e intoxicações. 

 

Objetivos Específicos:  
- Conceitos básicos de farmacologia clínica; 

- Formas farmacêuticas. Prescrição medicamentosa (receituário e receita); 

- Vias de administração (enterais e parenterais); 

- Processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos; 

- Farmacologia da dor e inflamação (fisiopatologia);  

 

Conteúdo Programático:  

 Farmacologia geral. 

 Biotransformação; distribuição das drogas; eliminação dos medicamentos. 

 Farmacologia específica. 

 Processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. 

 Vias de administração. 

 Grupos de medicamentos utilizados na odontologia. 

 Farmacologia da dor e da inflamação. 

 Antinflamatórios não esteroidais. 

 Antinflamatórios esteroidais. 

 Utilização terapêutica dos analgésicos não-opioides. 

 Utilização terapêutica dos analgésicos opioides. 

 Controle da ansiedade no ambiente odontológico. 

 Antifúngicos e profilaxia antimicrobiana. 

 Antibióticos em clínicas odontológicas. 

 Prescrição medicamentosa. 

 Hemostáticos e coagulantes. 

 Anestésicos locais. 

 Fármacos que afetam os tecidos orais. 

 Interações medicamentosas. 

 Pacientes que requerem cuidados especiais. 

 

Bibliografia Básica:  
BISSON, MP. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Barueri: Manole, 2016. Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacia%2520clinica%2520e%2520aten%25C3%25A7%25C3

%25A3o%2520farmac%25C3%25AAutica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41545. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacia%2520clinica%2520e%2520aten%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520farmac%25C3%25AAutica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41545
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacia%2520clinica%2520e%2520aten%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520farmac%25C3%25AAutica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/41545
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YAGIELA, John. Farmacologia e terapêutica para dentistas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

ANDRADE, E.D. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia. São Paulo: Artes 

Médicas. 

 

Bibliografia Complementar 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e insumos estratégicos. Relação 

nacional de medicamentos essenciais: rename. Brasília: Ministério da Saúde. 

GOLAN, David E. (ed.). Princípios de farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

CLARK, Michelle Alexia. Farmacologia ilustrada.  Porto Alegre: Artmed. 

SILVA, P. Farmacologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

PRADO, WA. Farmacologia para graduação em odontologia. São Paulo: Athenas, 2014. Disponível 

em:https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacologia%2520para%2520gradua%25C3%25A7%25C

3%25A3o%2520em%2520odontologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168159. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 

 

 

 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacologia%2520para%2520gradua%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520odontologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168159
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacologia%2520para%2520gradua%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520odontologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/168159
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N096 – Histomorfologia da Cabeça e Pescoço 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 2° Período 

 

Ementa: Estudo morfológico macroscópico dos componentes do sistema estomatognático, tais como: 

ossos, músculos, nervos, vasos, articulações, periodonto de sustentação e proteção, glândulas salivares 

e dentições decídua e permanente, com dissecação das regiões superficiais e profundas da face. Estudo 

morfológico em microscopia óptica e eletrônica dos componentes do sistema estomatognático, 

correlacionando-os com a composição química, funções, aspectos clínicos, assim como a gênese, 

transformações e apresentação final dos tecidos na cavidade bucal. 

 

Objetivo Geral: Identificar e descrever as estruturas anatômicas que compõem o complexo buco-

dento-maxilo-facial, visando a sua aplicação em procedimentos odontológicos. Compreender e 

identificar os fenômenos histofisiológicos e os embriológicos envolvidos com a Biologia Oral, assim 

como integrar os conceitos da Anatomia e da Fisiologia Bucal no desenvolvimento dos conhecimentos 

básicos, tendo em vista o melhor entendimento da Patologia Oral e Clínica Odontológica. 

 

Objetivos Específicos: 

- Compreender a formação embrionária das estruturas da cabeça e do pescoço; 

- Conhecer a morfologia das fases embrionárias dos elementos dentários e os componentes teciduais de 

cada fase; 

- Conhecer as estruturas teciduais dos elementos dentários, da cavidade bucal e de seus anexos; 

- Conhecer as principais estruturas ósseas e musculares da cabeça e do pescoço para a prática dos 

procedimentos odontológicos; 

- Entender como acontece a vascularização, inervação, articulação das estruturas da cabeça e do 

pescoço; 

- Perceber a importância do conhecimento da Anatomia do nervo trigêmeo para a aplicação de 

anestesia loco regional; 

- Desenvolver capacidade para o bom aproveitamento das atividades teóricas e práticas desse conteúdo 

curricular;  

- Correlacionar os conhecimentos adquiridos nesse conteúdo curricular com a futura prática 

profissional na área de saúde, ressaltando a sua aplicabilidade;  

- Desenvolver capacidade de considerar a correlação dos conteúdos programáticos semestrais, em visão 

inter e transdisciplinar, rumo à complementariedade de conhecimentos necessários para a formação do 

Odontólogo;  

- Compreender os conteúdos enfocados nesse componente curricular de forma a possibilitar o exercício 

da capacidade de análise crítica dos componentes anatômicos correlacionados aos demais conteúdos do 

curso;  

- Adotar atitude colaborativa, participativa, proativa, e solidária de compartilhamento das ações de 

ensino, tanto em ações individuais como em grupo. 

 

Conteúdo programático:  

 Introdução à anatomia e embriologia da cabeça e do pescoço. 

 Osteologia-ossos do crânio. 

 Osteologia-ossos da face. 

 Músculos mímicos ou faciais.  

 Músculos mastigatórios e supra-hioideos. 

 Anatomia do pescoço. 

 Pares de nervos cranianos. 

 Vascularização da face. 
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 Glândulas salivares. 

 Artrologia- articulaçao têmporo madibular.   

 Anatomia do trigêmeo. 

 Vasos linfáticos e gânglios linfáticos.   

 Desenvolvimento embriológico da face.   

 Odontogênese parte 1. 

 Odontogênese parte 2. 

 Dentinogênese. 

 Complexo dentina-polpa. 

 Amelogênese. 

 Embriologia e histologia do desenvolvimento e estrutura do periodonto. 

 Cavidade oral e dentes. 

 

Bibliografia Básica: 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A.  Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu. 

SOBOTTA, J. Sobotta. Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e extremidade superior. v. 1. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan. 

TEN CATE, A. R. Histologia bucal: desenvolvimento, estrutura e unção. 5.ed.  Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar:  

FIGUN, M. E. Anatomia odontológica funcional e aplicada. Porto Alegre: Artmed. 

RUIZ, CR. Anatomia humana básica para estudantes na área da saúde. São Paulo: Difusão editora, 

2014.  

MARIEB, Elaine N.; WILHELM, Patrícia; MALLATT, Jon. Anatomia humana. 7. ed. São Paulo: 

Pearson, 2014.  

MELFI, R.C.; ALLEY, K.E. Embriologia e Histologia oral de permar: manual para estudantes de 

odontologia. 10. ed. São Paulo: Santos. 

GODOY, A. E. G. Caderno de histologia. Caxias do Sul: Educs, 2014. Disponível 

em:<universo.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617446/pages/-1>. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N110 – Patologia Geral 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 2° Período 

 

Ementa: Introdução à Patologia. Conceito de doença Etiologia geral das lesões e doenças. Lesões 

celulares reversíveis e irreversíveis, calcificações patológicas, pigmentações patológicas, distúrbios 

circulatórios, processos inflamatórios, doenças granulomatosas, distúrbios do crescimento, da 

diferenciação celular e neoplasias. 

 

Objetivo Geral: Identificar e compreender a patogênese e o desenvolvimento dos processos 

patológicos, reconhecendo as alterações orgânicas e as repercussões das principais patologias no 

organismo. Prática de microscopia dos processos patológicos. 

 

Objetivos Específicos:  

 Identificar os processos patológicos gerais; causas e mecanismos de doenças, bem como ter noção de 

suas consequências para o indivíduo, auxiliando na formação de base de conhecimentos para 

diagnóstico e solução de problemas de saúde; 

 Reconhecer as diferenciações morfológicas teciduais provocadas por alterações patológicas; 

 Identificar as alterações morfológicas teciduais provocadas por alterações patológicas ao nível da 

microscopia óptica. 

 

Conteúdo programático:  

 Introdução ao estudo da patologia geral e dos processos degenerativos 

 Lesões reversíveis: depósitos intracelulares 

 Lesões irreversíveis: morte celular e somática 

 Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular I 

 Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular II 

 Pigmentações patológicas e calcificações 

 Alterações circulatórias - trombose e embolia 

 Alterações circulatórias - isquemia e infarto 

 Alterações circulatórias - edema e hemorragia 

 Alterações circulatórias - tipo de choque 

 Inflamação aguda I 

 Inflamação aguda II 

 Inflamação crônica I 

 Inflamação crônica II 

 Processos de reparo – cicatrização 

 Processos de reparo – regeneração 

 Neoplasias I 

 Neoplasias II 

 Neoplasias III 

 Alterações do interstíciohistologia do desenvolvimento e estrutura do periodonto. 

 Cavidade oral e dentes. 

 

Bibliografia Básica:  
BRASILEIRO FILHO. Bogliolo: patologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  

ROBBINS, S.L; COTRAN, R.S.; KUMAR, V. Patologia estrutural e funcional. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan.  

ANGELO, IC. Patologia Geral. São Paulo: Pearson. São Paulo. 
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Bibliografia Complementar:  
FRANCO, M. (Ed.). Patologia. São Paulo: Atheneu. 

FARIA, J. L Patologia geral: fundamentos das doenças com aplicações clínicas. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

CAMARGO, J. L. V. de; OLIVEIRA, D. E. de. Patologia Geral: abordagem multidisciplinar. 

Guanabara Koogan.  

KUMAR, V.; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins & Cotran - Patologia: bases patológicas das 

doenças. Rio de Janeiro: Elsevier.  

BORAKS, S. Semiotécnica, Diagnóstico e Tratamento das doenças da boca. São Paulo: Artes Médicas.  

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N004 – Ciências Exatas e Tecnologias 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 3° Período 

 

Ementa: Eventos. Espaços Amostrais. Probabilidades. Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas. 

Distribuição de Probabilidade de Variáveis Aleatórias Unidimensionais e Bidimensionais. Esperança 

Matemática. Variância e Coeficientes de Correlação. Teorema do Limite Central. Teste de Hipóteses 

para Médias. Testes do Qui-quadrado. Regressão e Correlação. História e Evolução da Ciência da 

Computação. Organização de Sistemas de Computadores: Hardware e Software. Ferramentas Básicas de 

Trabalho. Redes de Computadores: Internet. 

 

Objetivo Geral: Entender fenômenos ao acaso (Aleatório) através da apresentação dos conceitos da 

teoria da probabilidade. Compreender a evolução histórica da área de computação, e visualizar os 

caminhos ainda abertos para novas melhorias.  

 

Objetivos Específicos: Conhecer e se tornar usuário das principais tecnologias e ferramentas disponíveis 

na atualidade. Assimilar os princípios básicos de hardware utilizados em microcomputadores, bem como 

os seus sistemas operacionais. Conhecer os principais conceitos voltados para a Internet, permitindo 

utilizá-la como ferramenta de estudo e aquisição de novos conhecimentos. 

 

Conteúdo Programático: 

 Ferramentas de Pesquisa e Comunicação. 

 Editores de texto e de apresentação. 

 Planilhas Eletrônicas. 

 Noções de Software e Hardware. 

 Redes e Segurança da Informação. 

 Multimídia e Marketing. 

 Tecnologias e Sistemas Especialistas Aplicados. 

 Matemática Básica Aplicada. 

 Matemática Financeira Aplicada. 

 Matemática Geométrica Aplicada. 

 Funções Matemáticas e Suas Aplicações. 

 Porcentagens, Razão e Proporção. 

 Noções de Amostragem e Probabilidade. 

 Moda, Média e Desvio Padrão. 

 Medidas de Dispersão e de Tendência Central. 

 Análise da Variância, Correlação e Regressão. 

 Elementos da Estatística Descritiva. 

 Análise e Interpretação de Dados Estatísticos. 

 Representação Gráfica de Dados. 

 Utilização de Softwares para Análise Estatística de Experimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

BUSAB, W.O e MORETTIN, Pedro A.- Estatística Básica. São Paulo – Editora Atual. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas. 

SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo. Makron Books. 

 

Bibliografia Complementar: 

FREUND, J., SIMON, G. Estatística Aplicada. Porto Alegre: Bookman. 

LAPPONI, J. C. Estatística usando Excel 5 e 7. São Paulo: Lapponi Treinamento e Editora Ltda. 
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IEZZI, G. Tópicos de matemática, volume 1. São Paulo: Editora: Atual. 

MAIO, W. Raciocínio Lógico Matemático. Editora Arte e Ciência. 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. São Paulo: Editora Saraiva. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N187 – Prevenção e Prática Clínica I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 3° Período 

 

Ementa: Esta disciplina visa por meio da interação teórico prática a abordagem de aspectos relacionados 

ao processo saúde doença, baseado em eixos de saúde pública e da assistência privada em Odontologia, 

com vistas a prevenção dos principais agravos em saúde bucal.  

 

Objetivo Geral: Aplicar conceitos teóricos, em atividades práticas, associados ao processo saúde doença 

e mecanismos de prevenção, promoção e limitação dos danos dos principais agravos em saúde bucal. 

 

Objetivos Específicos: Elucidar o processo saúde doença e relacioná-lo a prática odontológica; Abordar 

conceitos modernos de assistência à saúde; Versar sobre métodos diagnósticos em cárie dental e a 

importância da abordagem integral nesta doença. 

 

Conteúdo Programático: 

 Processo saúde doença. 

 Promoção e prevenção em saúde bucal. 

 Índices e indicadores em saúde bucal. 

 Técnicas de escovação e higiene bucal supervisionada.  

 Prática clínica: índices em saúde bucal: ISG, IP, índice de O'LEARY.  

 Plano terapêutico singular e clínica ampliada.  

 Grupos operativos em saúde bucal. 

 Saúde bucal por ciclos de vida. 

 Relação saúde- educação. 

 Prática preventiva.  

 Cárie dental: métodos não invasivos de controle doença. 

 Prática clínica: ATF.  

 Avaliação de risco e atividade de cárie. 

 Prática questionários ADA/AAPD. 

 Métodos complementares de diagnóstico e avaliação de risco.  

 Prática: testes salivares. 

 Tratamentos minimamente invasivos.  

 Seminários.  

 Evidência clínica em cariologia.  

 Tratamentos restauradores. 

 

Bibliografia Básica:  

KRIGER, L. Promoção de saúde bucal: paradigma, ciência, humanização. Artes Médicas. 

KRAMER, P.F; FELDENS, C.A; ROMANO, A.R. Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria – 

diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie oclusal.  São Paulo: Artes Médicas. 

PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. São Paulo. Santos. 

 

Bibliografia Complementar:  

KRASSE, B. Risco de Cárie: um guia prático para avaliação e controle. Sweden: Quintessence.  

PORTO, C.L.A. Cariologia - Grupo Brasileiro de Professores de Dentística.  Editora Artes Médicas. 

PEREIRA, A. C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo: Napoleão. 

NARVAI, PC. Odontologia e saúde bucal coletiva. São Paulo: Santos. 

BURT, B. A. Odontologia prática dental e a comunidade. 6.ed. São Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N190 – Propedêutica Odontológica I: Radiologia 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 3° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo dos aparelhos de Raios X, dos filmes e acessórios radiográficos, 

das técnicas radiográficas intrabucais e dos reparos anatômicos normais do complexo maxilo- 

mandibular e das disgenesias dentais, compreende ainda os estudos teórico e prático necessários à 

execução das técnicas radiográficas extrabucais e a sua interpretação, indicadas no diagnóstico das 

alterações dos dentes e dos ossos maxilares, e as alterações patológicas passíveis de serem identificadas e 

diagnosticadas por meio de exames imaginológicos. 

 

Objetivo Geral: Conhecer, indicar e interpretar as principais técnicas radiográficas intra e extra bucais 

para avaliação anatômica dos ossos gnáticos, bem como para diagnóstico das alterações dos dentes e dos 

ossos maxilares. 

 

Objetivos Específicos: Compreender os fundamentos envolvidos na formação da imagem radiográfica; 

Apresentar  os efeitos biológicos da radiação; Indicar, executar e interpretar as radiografias que são 

obtidas através das técnicas intrabucais; Conhecer o aspecto radiográfica das doenças que comprometem 

os dentes e os ossos maxilares; Estimular a correlação entre etiopatogenia/característica 

clínica/radiográfica/cirúrgica e a terapêutica. 

 

Conteúdo Programático: 

 Física da radiação e história da radiologia. 

 Equipamento radiológico; radioproteção; biossegurança em radiologia. 

 Processamento radiográfico e radiologia digital- erros e correções. 

 Técnicas radiográficas intraorais. 

 Prática radiologia- técnica da bissetriz. 

 Prática radiologia- técnica do paraleleismo e interproximais. 

 Anatomia radiográfica da maxila. 

 Anatomia radiográfica da mandíbula. 

 Interpretação radiográfica. 

 Anatomia radiográfica em radiografia panorâmica. 

 Técnicas radiográficas complementares. 

 Anomalias dentárias I. 

 Anomalias dentárias II. 

 Alterações regressivas. 

 Lesões císticas em cavidade oral. 

 Tumores odontogênicos. 

 Lesões fibro-ósseas. 

 Lesões de células gigantes. 

 Exames imaginológicos avançados: tomografia e ressonância magnética. 

 Clínica de atendimento a pacientes. 

 

Bibliografia Básica:  

ALVARES, L. C.; TAVANO, O. Curso de radiologia em odontologia. 5.ed.1.reimpr. São Paulo: Santos.  

MARCHIORI, E. Introdução à radiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  

MAFEE, M.F.; Valvassori, Galdino E.; Becker, Minerva. Imagens da cabeça e pescoço. 2.ed.rev.ampl. 

Rio de Janeiro: Guanabara. 

 

Bibliografia Complementar:  



  
 
 
 
 
 

Página 2 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

GHOM, AG. Basic oral Radiology. Jaypee. 

FREITAS, A. Radiologia odontológica. 4.ed. São Paulo: Artes Médicas. 

BONTRAGER, K. L. Atlas de bolso: técnica radiológica e base anatômica. 3.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

BIASOLI JÚNIOR, Antônio. Técnicas radiográficas. Rubio. 

BIASOLI JUNIOR, A. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio 

de Janeiro: Rubio. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N551 – Patologia Oral 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 3° Período 

 

Ementa: Estudo teórico e prático da etiopatogenia e o reconhecimento clínico e histopatológico das 

principais alterações buco-dentárias tais como: cárie dentárias, alterações pulpo-periapicais-periodontais, 

alterações da mucosa bucal, e as associações destas com as interações microbiológicas características de 

cada alteração. 

 

Objetivo Geral: Conhecer as doenças mais comuns que acometem o aparelho estomatognático 

facilitando o reconhecimento de suas manifestações clínicas e o entendimento da etiopatogenia, métodos 

diagnósticos e da terapêutica aplicada. 

 

Objetivos Específicos: Abordar de maneira integral a etiopatogenia da doença cárie dental versando 

desde sua epidemiologia e microbiologia até os métodos diagnósticos empregados para esta doença; 

Elucidar aspectos relativos a etiopatogenia das doenças pulpoperiapicais, sua microbiologia especifica e 

manboras semioténicas utilizadas para o correto diagnóstico destas alterações; Analisar os princípios 

microbiológicos associados a doença periodontal, sua etiopatogenia e métodos de diagnóstico e controle 

desta enfermidade; Fornecer subsídios teórico/práticos para o reconhecimento e diferenciação das 

principais lesões que acometem a cavidade oral, correlacionando os aspectos clínicos às alterações 

histopatológicas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução ao estudo da patologia. 

 Patologia da cárie dental: epidemiologia. 

 Patologia da cárie dental: prevenção e educação em saúde. 

 Patologia da cárie dental: etiopatogenia, microbiologia da cárie dental. 

 Patologia da cárie dental: bioquímica da cárie dental. 

 Patologia da cárie dental: diagnóstico em cárie dental. 

 Prática clínica: diagnóstico de cárie. 

 Seminários: métodos de diagnóstico. 

 Pulpites e microbiologia endodôntica I. 

 Periapicopatias e microbiologia endodôntica II. 

 Patologia da doença periodontal e microbiologia da doença periodontal. 

 Lesões fundamentais da cavidade oral. 

 Lesões ortológicas da cavidade oral. 

 Lesões brancas. 

 Lesões ulceradas e erosivas da cavidade oral. 

 Lesões vesiculares da cavidade oral. 

 Lesões bolhosas e nodulares da cavidade oral. 

 Métodos de diagnóstico em patologia oral - biópsia. 

 Diagnóstico diferencial em patologia oral. 

 Exames complementares em patologia oral- imuno-histoquímica. 

 

Bibliografia Básica:  

NEVILLE, BW et al. Patologia oral e maxilo facial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 

ROBBINS, S.L. Patologia: estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara.  

SHAFER, WG; HINE, MK; LEVY, BM - Tratado de Patologia Bucal. Rio de Janeiro, Guanabara.  

 

Bibliografia Complementar:  
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KRIGER, L. Promoção de saúde bucal: paradigma, ciência, humanização. Artes Médicas. 

KRAMER, P.F; FELDENS, C.A; ROMANO, A.R. Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria – 

diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie oclusal.  São Paulo: Artes Médicas. 

PINTO, V. G. Saúde bucal coletiva. São Paulo. Santos. 

TOMMASI, A. F. Diagnóstico em patologia bucal.  São Paulo. Pancast. 

LASKARIS, G. Atlas colorido de Doenças da Boca.  Editora Artmed. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N642 – Anatomofisiologia do Aparelho Estamatognático 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 3° Período 

 

Ementa: Estudo do órgão dentário, quer seja o dente e o periodonto de sustentação, arcabouço que 

sustenta o substrato anátomo-funcional do aparelho mastigador, preparando o aluno para reconhecimento 

e determinação dos elementos dentais assim como sua morfofisiologia e seus acidentes anatômicos, 

aplicando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas correlatas exercitando tanto a 

interdisciplinaridade como a transdisciplinaridade. 

 

Objetivo Geral: Estudo dos componentes anatômicos e fisiológicos do sistema estomatognático, 

incluindo os fatores determinantes da morfologia oclusal, a função neuromuscular, a fisiologia da 

mastigação e deglutição, o desenvolvimento da oclusão dental, a oclusão natural e artificial; dos 

articuladores, do ajuste oclusal, diagnóstico e tratamento das disfunções, dos materiais dentários 

utilizados para a obtenção de moldes e modelos e atividades laboratoriais pré-clínicas. Introdução ao 

estudo da anatomia dentária, morfologia externa e interna dos grupos dentários decíduos e permanentes. 

 

Objetivos Específicos: Conhecimento da forma e escultura do dente isolado e do órgão dentário como 

integrante do sistema dentário e do aparelho mastigatório, proporcionando pelo aprendizado da 

morfologia dentária e prática do desenho e escultura dentária. Relação dos dentes com os ossos e regiões 

vizinhas, arcadas e equilíbrio dentário, direção geral e engrenamento dos dentes e oclusão propriamente 

dita. 

 

Conteúdo Programático: 

 Morfologia geral dos dentes permanentes e termos anatômicos. 

 Estudo individual dos incisivos I. 

 Estudo individual dos incisivos II. 

 Estudo individual dos caninos I. 

 Estudo individual dos pré-molares I. 

 Estudo individual dos pré-molares II. 

 Estudo individual molares I. 

 Estudo individual molares II. 

 Conceitos básicos de oclusão. 

 Sistema estomatognático- anatomia ATM. 

 Posições mandibulares I. 

 Posições mandibulares II. 

 Articuladores I. 

 Articuladores II. 

 Moldagem I. 

 Moldagem II. 

 Montagem modelo superior com arco facial. 

 Front - Plateau e JIG. 

 Montagem modelo inferior. 

 Ajuste oclusal. 

 

Bibliografia Básica:  

FIGUN, M. E. Anatomia odontológica funcional e aplicada. Porto Alegre: Artmed. 

GOIRIS, F. Oclusão: conceitos e discussões fundamentais. São Paulo: Santos. 

ASH, M. M. Oclusão. Rio de Janeiro: Guanabara. 
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Bibliografia Complementar:  

BATH-BALOGH, M.; FEHRENBACH, M.J. Anatomia, histologia e embriologia dos dentes e das 

estruturas orofaciais. Rio de janeiro: Elsevier. 

MADEIRA, M.C. Anatomia da face: bases anátomo-funcionais para a prática odontológica. 5.ed. São 

Paulo: Sarvier. 

TEIXEIRA, L.M.S. Anatomia aplicada à odontologia. 2.ed.  São Paulo: Guanabara Koogan. 

BATAGLION, C. NUNES, L. de J. Ajuste oclusal por desgaste seletivo: procedimentos laboratoriais 

clínicos. São Paulo: Santos. 

OKESON, J. P.  Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 7.ed. São Paulo: Elsevier. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
 



  
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: N646 – Estágio de capacitação para Clínica Odontológica I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 3° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo da orientação profissional com relação aos aspectos éticos, 

ergonômicos e de biossegurança envolvidos no exercício da odontologia, ao pessoal auxiliar, à 

simplificação, gestão e marketing em odontologia; atividades práticas centradas na família e direitos 

humanos, em seu ambiente físico e social, através das ações comunitárias em odontologia. 

 

Objetivo Geral: Empregar os princípios que estão diretamente relacionados com a profilaxia das 

doenças profissionais, adotar de forma sistemática as medidas de biossegurança; utilizar, através da 

delegação de funções, o pessoal auxiliar em odontologia e planejar, propor e executar medidas 

domiciliares que contribuam para a promoção da saúde bucal baseado em princípios éticos, envolvendo 

questões como direitos humanos, segurança do trabalho, meio ambiente e gestão. 

 

Objetivos Específicos: Introduzir o discente de Odontologia em assuntos da profissão e do curso em 

questão; Conhecer as rotinas e técnicas de biossegurança e ergonomia; Conhecer o Manual de 

Regimento de condutas do curso de odontologia – UNITRI. 

 

Conteúdo Programático: 

 Ergonomia no consultório odontológico: Conceitos básicos de produtividade, tempos, custos e 

movimentos corporais de trabalho. 

 Ergonomia do REGIMENTO DE CONDUTAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA - UNITRI- 2019 -

Da Ergonomia às Relações Interpessoais. 

 Ergonomia no consultório odontológico:  Aspectos relacionados com equipamento e ambiente de 

trabalho: o equipamento como elemento de trabalho, classificação do equipamento, condições ideias 

de trabalho, áreas de trabalho no consultório. 

 Ergonomia no consultório odontológico:  Posição de trabalho do cirurgião-dentista e auxiliar. 

 Apresentação pessoal e materiais necessários de responsabilidade do aluno para a Clínica Integrada. 

 Aula prática de Ergonomia, EPI e Biossegurança na dinâmica da clínica odontológica. Relatório. 

 Doenças Ocupacionais: discussão das causas e prevenção 

 Biossegurança em Odontologia: Equipamentos de proteção individual: luva, máscara, gorro, óculos e 

avental. 

 Conceitos básicos em biossegurança: esterilização, esterilizante, desinfecção, desinfetante, infecção 

cruzada, procedimentos críticos, semicríticos e não críticos 

 Métodos de esterilização: processos físicos e químicos. -Como realizar esterilização em estufa e 

autoclave, protocolos. -Métodos de desinfecção e tipos de desinfetantes 

 Rotina clínica: Normas para a utilização da sala de limpeza e lavagem do instrumental na Clínica da 

Graduação da Odontologia 

 Visita técnica às clínicas odontológicas e apresentação das rotinas clínicas. 

 Exercício prático avaliativo de: Ergonomia e Biossegurança na clínica odontológica da Unitri e 

Relatório. 

 Como proceder frente à um acidente biológico 

 Controle da infecção no consultório odontológico: cuidados com lixo e seu descarte. 

 A importância da antissepsia 

 Rotina clínica: Normas para a utilização da sala de limpeza e lavagem do instrumental na Clínica da 

Graduação da Odontologia 

 Noções de Bioética na Odontologia 

 Atendimento a pacientes com condições delicadas: Usuários de drogas e IST 

 Montagem e dinâmica de funcionamento do consultório odontológico. 
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Bibliografia Básica:  

BOYD, LR. Manual de instrumentais e acessórios odontológicos: por especialidades. Rio de Janeiro:  

Elsevier. 

HIRATA, M.H.; HIRATA, R. D. C.; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança. 2. ed. rev. ampl. 

Barueri: Manole. 

NARESSI, W. G.  Ergonomia e biossegurança em odontologia. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar:  

BARROS, O.D. Ergonomia 1: a eficiência ou rendimento e a filosofia correta de trabalho em 

odontologia. São Paulo: Pancast.  

BARROS, O. B. Ergonomia 2: o ambiente físico de trabalho a produtividade e a qualidade de vida em 

odontologia. Vol.2. São Paulo, Pancast. 

BARROS, O. B. Ergonomia 3: auxiliares em odontologia ACD-THD-TPD-APD. Vol 3. São Paulo, 

Pancast. 

RAMOS, DLP. Bioética, pessoa e vida. São Paulo: Difusão, 2018. Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Bio%25C3%25A9tica%2C%2520pessoa% 

2520e%2520vida&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/legacy/164092>. 

FER, C. A internacionalização dos direitos humanos. Manole, 2005. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=A%2520internacionaliza%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520d

os%2520direitos%2520humanos&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_12&section=0#/leg

acy/1133>LA. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N195 – Estágio-Prevenção e Prática Clínica II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo da Epidemiologia das principais doenças da cavidade bucal, da 

programação em odontologia coletiva, do sistema incremental em odontologia, da educação em e para 

saúde e dos métodos preventivos da cárie dental e da doença periodontal. Além disso versa sobre os 

levantamentos epidemiológicos e o planejamento clinico de casos com ênfase na abordagem humanizada 

e integral. 

 

Objetivo Geral: Propiciar ao acadêmico de Odontologia, a vivência prática de um protocolo de 

Programação em Saúde Bucal, bem como em levantamentos epidemiológicos e exames clínicos e 

planejamentos baseados em avaliação de risco. 

 

Objetivos Específicos: Realizar programas de promoção a saúde e prevenção em saúde bucal a 

escolares; Realizar levantamentos epidemiológicos; Realizar exames clínicos e programação em saúde 

bucal baseado em avaliação de risco e atividade de doença. 

 

Conteúdo Programático: 

 SB Brasil 2003 e SB Brasil 2010. 

 Instrumentos para levantamentos epidemiológicos. 

 Calibração em exames clínicos odontológicos. 

 CPI, PIP, DAI, IED, ID, CPOD e manual do examinador da OMS. 

 Métodos e técnicas de educação em saúde bucal. 

 Prática: Educação em Saúde Bucal I. 

 Prática: Educação em Saúde Bucal II. 

 Prática: Educação em Saúde Bucal III. 

 Métodos de Tabulação de Dados Epidemiológicos. 

 Prática: Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal I. 

 Prática: Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal II. 

 Prática: Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal III. 

 Prática: Tabulação de Dados I. 

 Prática: Tabulação de Dados II. 

 Relatórios em Saúde. 

 Acolhimento com Avaliação de Risco.  

 Prática: Planejamento por avaliação de risco. 

 Prática: Planejamento por avaliação de risco. 

 Prática: Palestra Vigilância Epidemiológica. 

 Apresentação dos Relatórios. 

 

Bibliografia Básica:  

PEREIRA, A. C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo: Napoleão. 

DIAS, C.R. Promoção e proteção da saúde bucal na família: o cotidiano da prevenção. Editora Santos. 

2.ed. São Paulo: Santos. 

NARVAI, P.C; FRAZÃO, P. Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca. Rio de Janeiro: Fiocruz. 

 

Bibliografia Complementar:  

ARAUJO, MARIA Ercilia de. Odontologia em saúde coletiva. USP. Disponível 

em:http://143.107.240.24/departamentos/social/saude_coletiva/saude_coletiva.pdf>  

LEARNING A. Saúde Coletiva. São Paulo: Pearson, São Paulo: Santos.  
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FRANCO, LJ. Fundamentos de epidemiologia. Manole. 

MOYSÉS, S.J; GÓES, P. S. A. Planejamento, avaliação e gestão em saúde bucal. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

PEREIRA, A. C. Tratado de saúde coletiva em odontologia. São Paulo: Napoleão. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N229 – Dentística e Materiais Dentários I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo de materiais dentários utilizados em Dentística para restaurações 

diretas além dos procedimentos básicos e técnicas operatórias e restauradoras para preparos típicos e 

atividades laboratoriais pré-clínicas. Conhecimento das características, indicações, propriedades e 

manipulação dos materiais e instrumentais restauradores de uso em Dentística, com realização 

laboratorial de preparos cavitários e restaurações dentárias. 

 

Objetivo Geral: Abranger as propriedades gerais e estrutura dos materiais dentários e desenvolver 

habilidades e aplicar técnicas indispensáveis ao exercício pertinente à prática odontológica, no que se 

refere ao emprego dos materiais restauradores, em restaurações em dentes anteriores e posteriores, 

finalizando com técnicas de acabamento e polimento desses materiais, possibilitando o conhecimento da 

utilização e nomenclatura dos materiais em Dentística.   

 

Objetivos Específicos: Estudar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais dentários e 

suas relações com a manipulação e a aplicação clínica; Propriedades gerais e estrutura dos materiais do 

complexo dentina-polpa; Desenvolvimento de habilidade para procedimentos técnicos; Desenvolvimento 

de senso crítico que determine a capacidade de opção pela estratégia operatória mais indicada. 

 

Conteúdo Programático: 

 Exame clínico e diagnóstico em dentística. 

 Nomenclatura e classificação de cavidades. 

 Proteção do complexo dentina-polpa. 

 Produtos à base de hidróxido de cálcio.  

 Cimentos de ionômero de vidro e correlatos.  

 Resinas compostas. 

 Instrumentos empregados em dentística.  

 Princípios gerais dos preparos cavitários.  

 Escultura em dentes posteriores avulsos com preparo. 

 Isolamento do campo operatório I. 

 Isolamento do campo operatório II. 

 Preparo e restauração classe I em resina composta I. 

 Preparo e restauração classe I em resina composta II. 

 Preparo e restauração classe II em resina composta I. 

 Preparo e restauração classe II em resina composta II.  

 Materiais para acabamento e polimento I. 

 Materiais para acabamento e polimento II. 

 Princípios de estética I. 

 Princípios de estética II. 

 Princípios de estética III. 

 

Bibliografia Básica:  

MONDELLI, J. et al. Dentística: procedimentos pré-clínicos. 2.ed. São Paulo: Santos. 

ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; Rawls, H. Ralph. Phillips materiais dentários. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 

SAKAGUCHI, R. L. (ed.). Craig. Materiais dentários restauradores. 13.ed: Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Bibliografia Complementar:  
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NETTO, N. G., Dentística restauradora: restaurações diretas: técnicas, indicações e recursos. São Paulo: 

Santos. 

GARONE, N.N. Dentística restauradora. São Paulo:  Santos. 

SCHMIDSEDER, J. Odontologia estética. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 

CHAIN, M.C. Materiais dentários. São Paulo: Artes Médicas. 

HORSTED BINDSLEV, P. Dentística Operatória Moderna. São Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N235 – Disfunção temporomandibular e dor orofacial 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: Estuda as funções e disfunções do sistema estomatognático, em pacientes com necessidades 

especiais, com ênfase para oclusão, músculos, articulação temporomandibular e dor orofacial, abordando 

os aspectos etiológicos, diagnósticos e terapêuticos dessas patologias, com abordagem multidisciplinar, 

munido de todo o arsenal teórico para a execução de um correto diagnóstico, visando a execução de um 

tratamento adequado que possa proporcionar ao paciente um bom prognóstico. 

 

Objetivo Geral: Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos que permitam aos alunos realizar o 

diagnóstico, planejamento e tratamento dos pacientes portadores de dor orofacial e disfunção 

temporomandibular. Desenvolver no aluno a capacidade de vivenciar e solucionar situações clínicas de 

urgência, sejam estas de origem traumática, microbiológica ou química; Examinar, diagnosticar e tratar 

pacientes que se apresentem com dor orofacial  e desordens temporomandibulares (DTMs); Examinar, 

diagnosticar e tratar pacientes que se apresentem na clínica após trauma com ou sem comprometimento 

de tecidos moles; Examinar, diagnosticar e tratar pacientes que se apresentem na clínica com abscessos 

periodontais, periapicais e pericementites; Examinar, diagnosticar e tratar pacientes que se apresentem na 

clínica com dor de dente, proporcionando-lhes alívio da dor. 

 

Objetivos Específicos: Conhecimento do Sistema Estomatognático; Etiologia e Tratamento das 

Desordens temporomandibulares. 

 

Conteúdo Programático: 

 Oclusão- aspectos gerais (fisiologia e patologia). 

 Disfunções articulares. 

 Disfunções musculares. 

 Tratamento dos distúrbios oclusais- oclusão traumática. 

 Tratamento dos distúrbios oclusais- ajustes oclusais em diferentes posições I. 

 Tratamento dos distúrbios oclusais- ajustes oclusais em diferentes posições II. 

 Bruxismo do sono e vigília. 

 Cefaleias primárias e dores orofacias. 

 Dores de origem não odontogênica. 

 Terapias complementares. 

 Terapia farmacológica. 

 Molagem de arcos superior e inferior. 

 Registro com arco facial e montagem do modelo superior em asa. 

 Confecção de jig e mordida em cera- arco inferior asa. 

 Aparelhos oclusais miorrelaxantes I. 

 Aparelhos oclusais miorrelaxantes II. 

 Exame clínico de pacientes com DTM. 

 Moldagem e registro facial. 

 Instalação e ajustes. 

 Ajustes posteriores. 

 

Bibliografia Básica:  

ESTRELA, C. Dor odontogênica. São Paulo: artes médicas. 

SOSA, G.E. Diagnóstico e prevenção das disfunções temporomandibulares.  São Paulo: Santos. 

ANGERAMI, V. A. (Org.). Psicossomática e a psicologia da dor. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning. 
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Bibliografia Complementar:  

MARTINS J. R. L., Disfunções temporamandibulares:  esclarecendo a confusão. São Paulo: Santos. 

PAIVA, Helson José de. Noções e conceitos básicos em oclusão, disfunção temporomandibular e dor 

orofacial.  São Paulo: Santos. 

ALAIN YVAN, B. Recursos fisioterápicos-evidências que fundamentam a prática clínica. 

Disponível:<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=ALAIN%2520YVAN.&searchpage=1&filtro=todos

&from=busca&page=-1&section=0#/legacy/36979>ARANHA, A.C C. Lasers em odontologia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 

HASSAN, S. Diagnostic Aids in temporomandibular joint disorders. Jaypee. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Diagnostic%2520Aids%2520in%2520temporomandibular%252

0joint%2520disorders&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

15&section=0#/legacy/26484>. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N272 – Periodontia I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: Fundamentar os conhecimentos de histofisiologia do periodonto e as relações estabelecidas 

entre os diversos tecidos periodontais e sua resposta frente aos fatores etiológicos das doenças 

periodontais; capacitar o aluno nos diagnósticos das diversas lesões periodontais, com a identificação de 

conceitos biológicos para a prevenção, diagnóstico, planejamento terapêutico e sua execução para a 

manutenção de saúde periodontal, com abordagem prática laboratorial. 

 

Objetivo Geral: Conhecer a etiologia, patogenia e prevenção das doenças periodontais. Diagnosticar as 

diversas formas clínicas das doenças periodontais. Determinar o grau de severidade da condição 

periodontal. Elaborar planos de tratamento periodontal. Executar a fase do tratamento periodontal 

associado à causa. Conhecer a necessidade ou não do uso de antibióticos em periodontia. 

 

Objetivos Específicos: Habilitar o aluno para a identificação dos pacientes pertencentes aos grupos de 

risco à perda óssea periodontal; desenvolver capacidades de reconhecimento, uso e a afiação do 

instrumental periodontal e elucidar as bases biológicas envolvidas na raspagem e alisamento da 

superfície radicular alterada pela doença periodontal. Consolidar conceitos de prognóstico periodontal 

inserido no plano de tratamento integral do paciente. Apresentar aspectos importantes da inter-relação 

entre a periodontia e demais áreas da saúde. 

 

Conteúdo Programático: 

 Características anatômicas, histológicas e fisiológicas do periodonto de proteção. 

 Características anatômicas, histológicas e fisiológicas do periodonto de sustentação.  

 Microbiologia das doenças periodontais. 

 Etiopatogenia da doença periodontal. 

 Diagnóstico e classificação das doenças periodontais. 

 Doença periodontal associada a placa-gengivite.  

 Doença periodontal associada a placa-periodontite. 

 Epidemiologia das doenças periodontais. 

 Terapia periodontal não cirúrgica.  

 Instrumentos periodontais.  

 Raspagem e alisamento radicular manual e técnicas I.  

 Raspagem e alisamento radicular manual e técnicas II. 

 Raspagem e alisamento radicular manual e técnicas III. 

 Exame clínico periodontal.  

 Exame clínico periodontal- prática clínica.  

 GUN e PUN. 

 Hiperplasias gengivais.  

 Introdução da doença periodontal x doenças sistêmicas I.  

 Introdução da doença periodontal x doenças sistêmicas II.  

 Atualidades em periodontia. 

 

Bibliografia Básica:  

LINDHE, J.;   KARRING, T. (Ed.). Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

NEWMAN, M G; Newman, Michael G.  Periodontia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier. 

ZUCCHELLIi, G. Cirurgia estética mucogengival. Quintessence. 
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Bibliografia Complementar:  

MOMBELLII, Andrea.  Questões críticas no diagnóstico periodontal. Santos. 

OPPERMANN, R.V. RÖSING, C.K. Periodontia Laboratorial e Clínica.  Editora Artes Médicas. 

PASSANEZI, E.  Distâncias biológicas periodontais. Artes Médicas. 

CARRANZA, Jr., F.A. Periodontia clínica.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

LASCALA JUNIOR, N. T. Periodontia e implantodontia: desmistificando a ciência. São Paulo: Artes 

Médicas. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N222 – Propedêutica Odontológica II - Semiologia 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: Esta disciplina visa a abordagem do diagnóstico estomatológico e as alterações sistêmicas que 

podem causar alterações bucais e/ou implicar na necessidade de cuidados adicionais durante o 

atendimento clínico odontológico, além de inserir o acadêmico no âmbito da oncologia e suas 

reverberações na Odontologia com ênfase no Câncer Bucal. 

 

Objetivo Geral: Elucidar a patogenia das alterações sistêmicas mais comuns na população e suas 

interações com o atendimento odontológico, bem como a patogenia das doenças infecciosas com 

manifestações orais e das neoplasias que podem acometer o aparelho estomatognático. 

 

Objetivos Específicos: Compreender a associação entre doenças sistêmicas e atendimento odontológico; 

Fomentar o papel da anamnese no atendimento odontológico; Estabelecer as relações hospedeiro parasita 

e suas implicações nas manifestações bucais das doenças infecciosas; Abordar aspectos moleculares, 

celulares, teciduais e clínicos acerca da oncogênese, e do câncer bucal. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução ao estudo da semiologia odontológica. 

 Conceitos básicos e fundamentais em semiologia e estomatologia.  

 Prontuário odontológico: aspectos técnicos do preenchimento.  

 Atendimento odontológico a pessoas com hipertensão. 

 Atendimento odontológico a pessoas com alterações endócrinas (diabetes, gestação, alterações 

tireoidianas). 

 Atendimento odontológico a pessoas com cardiopatias.  

 Atendimento odontológico a pessoas com alterações sanguíneas. 

 Atendimento odontológico a pessoas com alterações comportamentais e emocionais. 

 Manifestações orais das infecções bacterianas.  

 Manifestações orais das infecções fúngicas e por protozoários.  

 Manifestações orais e patogenia da infecção pelo HIV.  

 Alterações das glândulas salivares/lesões reativas  

 Neoplasias benignas da cavidade oral. 

 Oncogênese.  

 Carcinoma epidermóide- noções e tratamento.  

 Neoplasias mesenquimais malignas da cavidade oral. 

 Clínica I - exame clínico extraoral e anamnese. 

 Clínica II- exame clínico intraoral. 

 Clínica III - clínica de diagnóstico estomatológico. 

 Clínica IV- clínica de diagnóstico estomatológico. 

 

Bibliografia Básica:  

TACANI, PM. Neoplasias de cabeça e pescoço. São Paulo: Manole.  

BORAKS, S. Diagnóstico bucal. 3.ed. São Paulo: Artes Médicas. 

REGEZI, J. A.; SCIUBBA, James J.; POGEL, M. A. Atlas de patologia oral e maxilofacial. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar:  

MARCUCCI, G. Estomatologia. Rio de Janeiro: Guanabara. 

DAMN, BOUQUOT, NEVILLE, B. Patologia Oral e Maxilofacial. Elsevier. 
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SANTOS, P.S., SOARES JÚNIOR, L. A. V. Medicina bucal: a prática na odontologia hospitalar. São 

Paulo: Santos. 

VEDOVELLO FILHO, M. Diagnóstico dentofacial. Nova Odessa: Napoleão. 

CASTRO, A.L. Estomatologia. 3.ed. São Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N299 – Teoria da Clínica Integrada e Deontologia 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: A Teoria da Clínica Integrada (multidisciplinar) pretende concorrer para a formação do 

cirurgião dentista generalista, com conhecimentos coerentes com a odontologia atual, sendo capaz de 

exercer a prática odontológica crítica e reflexiva, levando-se em consideração critérios 

educativos/preventivos/curativos de modo a contemplar o paciente e a sociedade com profissionais 

qualificados. O programa envolve o estudo dos aspectos da legislação e jurisprudência em odontologia, 

do exercício legal e ilegal, dos documentos odontolegais e aspectos forenses, dos honorários 

profissionais e impostos, da responsabilidade civil, dos aspectos legais e fiscais para a instalação do 

consultório ou clínica e o exercício das especialidades odontológicas. 

 

Objetivo Geral: Definir qual o local e forma de trabalho mais adequada para iniciar as atividades 

profissionais com ética e dentro dos preceitos legais, os cuidados com a documentação e suas relações 

com os aspectos forenses; dominar noções de administração de consultório, desde os aspectos de sua 

instalação, honorários, planos e seguros de saúde bem como a prestação de contas para a Receita. No 

contexto odontológico integral, a disciplina de teoria da clínica integrada vem possibilitar ao aluno de 

graduação formação generalista, na qual o conhecimento de todas as disciplinas concorrerá para a 

obtenção da saúde bucal do paciente. 

 

Objetivos Específicos: Conhecer e ser capaz de analisar os aspectos morais e legais para o exercício 

profissional digno, respeitoso, responsável, lícito e justo. - Compreender as atribuições e atividades dos 

diferentes órgãos e entidades da Odontologia; Conhecer os direitos e deveres inerentes ao exercício da 

Odontologia; - Saber elaborar documentos aplicados na prática profissional; - Compreender a 

necessidade do cuidado ético vir sempre associado ao cuidado técnico na prática assistencial em saúde; 

Conhecer e discutir os princípios e normas éticas a serem observados pelo cirurgião-dentista em suas 

relações com os pacientes, familiares, colegas, equipe e com a sociedade em geral. 

 

Conteúdo Programático: 

 História da odontologia. 

 Prática profissional e mercado de trabalho. 

 Ética odontológica. 

 Código de ética odontológica I. 

 Código de ética odontológica II. 

 Legislação pertinente à prática odontológica.  

 Responsabilidade profissional do CD.  

 Erro odontológico.  

 Conduta do CD processado.  

 Atividade prática: simulação de estudos processuais I.  

 Atividade prática: simulação de estudos processuais II. 

 Atuação do CD como perito civil e criminal. 

 Identificação humana. 

 Identificação odontológica em desastres em massa.  

 Modelos de prontuário odontológico. 

 Plano de tratamento integrado em odontologia I. 

 Plano de tratamento integrado em odontologia II. 

 Custos fixos e variáveis do consultório odontológico. 

 Relação paciente/profissional. 

 Mídias sociais e o futuro da odontologia/propaganda e marketing. 
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Bibliografia Básica:  

CROCE, Delton.  Manual de medicina legal. Saraiva. 

VANRELL, J.P. Odontologia legal e antropologia forense. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

ROCHA, R.G. Clínica Integrada em odontologia. São Paulo: Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar:  

ACQUAVIVA, MC. Redação forense. São Paulo: Rideel. 

KUHN, MLS.  Responsabilidade civil. Disponível em <https://bv4.digitalpages.com.br 

/?term=KUHN&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_6&section=0#/legacy/2176>. 

SERAFIM, AP. Psicologia e práticas forenses. São Paulo: Manole. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=%2520Psicologia%2520e%2520pr%25C3%25A1ticas%2520for

enses&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-15&section=0#/legacy/3611>. 

MAIA, C.L., PRIMO, L.G.; Odontologia Integrada na Infância. São Paulo: Santos. 

RISSO, P.A.; Odontologia integrada na adolescência. São Paulo São Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N256 – Estágio de capacitação para clínica odontológica II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 4° Período 

 

Ementa: Anestesiologia local aplicada à odontologia. Conceitos de neurofisiologia, conceitos de 

controle da dor. Farmacologia dos anestésicos e vasoconstritores, armamentário utilizado para anestesia 

local. Introdução às técnicas de anestesia local em odontologia. Conceitos sobre substâncias anestésicas e 

instrumentais. 

 

Objetivo Geral: Conhecer as bases teóricas e práticas da anestesia local odontológica; aprender os 

princípios gerais da avaliação clínica do paciente cirúrgico; assim como inteirar-se dos princípios da 

assepsia, do ambiente cirúrgico e das técnicas exodônticas. Na clínica desenvolver habilidades para o 

correto atendimento de pacientes. 

 

Objetivos Específicos: Estudo e revisão de anatomia aplicada a anestesiologia. Conhecimento dos 

anestésicos locais e vasoconstritores e suas indicações, contraindicações e complicações locais e 

sistêmicas. Apresentação dos instrumentais utilizados para a prática da anestesia e introdução das 

técnicas de anestesia local na odontologia. Promovendo ao acadêmico conhecimento teórico e 

consequente confiança para a prática clínica. 

 

Conteúdo Programático: 

 Revisão de Anatomia de cabeça e pescoço para anestesiologia odontológica. 

 Neurofisiologia relacionado à anestesiologia odontológica. 

 Farmacologia das soluções anestésicas I. 

 Farmacologia das soluções anestésicas II. 

 Armamentário/ Aula prática demonstrativa. 

 Técnicas de Anestesia Regional / aula prática em manequim. 

 Técnicas Anestésicas de Maxila para a rotina clínica I. 

 Técnicas Anestésicas de Maxila para a rotina clínica II. 

 Aula prática de técnicas anestésicas de maxila em manequim. 

 Técnicas Anestésicas em Mandíbula para a rotina clínica I.  

 Técnicas Anestésicas em Mandíbula para a rotina clínica II.  

 Aula prática de técnicas anestésicas da mandíbula em manequim. 

 Aula prática de anestesiologia odontológica em peças anatômicas. 

 Situações de emergência relacionada à Anestesiologia Odontológica. 

 Aula prática de anestesiologia na clínica integrada. 

 Aula prática de anestesiologia na clínica integrada. 

 Aula prática de anestesiologia na clínica integrada. 

 Aula prática de anestesiologia na clínica integrada. 

 Aula prática de anestesiologia na clínica integrada. 

 Aula prática de anestesiologia na clínica integrada. 

 

Bibliografia Básica:  

SOUZA, F. H. C. de.  Fundamentos de clínica integral em odontologia. São Paulo: Santos. 

ANDRADE, E.D. Terapêutica medicamentosa em odontologia. São Paulo: Artes Médicas. 

MALAMED, S.F. Manual de anestesia local. 6.ed.4.reimp Rio de Janeiro: Guanabara. 

 

Bibliografia Complementar:  

SOUZA, FHC. Tratamentos clínicos integrados em odontologia. Rio de Janeiro: Revinter. 

SEBRAE. Como abrir e fazer a gestão de uma clínica odontológica. Santa Catarina: SEBRAE. 
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Disponível em:<http://www.crosc.org.br/arquivos_pdf/Cartilha_CRO_Sebrae_2014.pdf> 

HIRATA, M.H.; HIRATA, R. D. C.; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança. 2. ed. rev. ampl. 

Barueri: Manole. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Manual%2520de%2520biosseguran%25C3%25A7a&searchpag

e=1&filtro=livros&from=explorar%2Fcategorias%2Fall&page=-7&section=0#/legacy/39649 

MALAMED, S F. Sedação na odontologia. Rio de Janeiro: Elsevier. 

SAPP, J.P.; EVERSOLE, L.R.; WYSOCKI, G.P. Patologia bucomaxilofacial contemporânea. 2.ed. São 

Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N315 – Dentística e Materiais Dentários II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 5° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo de materiais dentários utilizados em Dentística para restaurações 

diretas e indiretas, além dos procedimentos básicos e técnicas operatórias e restauradoras para preparos 

típicos e atípicos em atividades laboratoriais pré-clínicas. 

 

Objetivo Geral: Dominar as técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício pertinente à prática 

odontológica, no que se refere ao emprego de materias restauradores, em restaurações complexas em 

dentes anteriores e posteriores, além de restaurações estéticas, métodos de clareamento, retentores 

intrarradiculares e conteúdos relacionados à estética e transformação dental. 

 

Objetivos Específicos: Estudar as propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais dentários e 

suas relações com a manipulação e a aplicação clínica. Propor e executar plano de tratamento restaurador 

adequado. Atuar valorizando e respeitando o paciente em todos os níveis de atenção à saúde, integrando 

conhecimentos específicos prévios de prevenção e promoção da saúde bucal com a recuperação da saúde 

bucal através de tratamento restaurador. Acompanhar e incorporar inovações tecnológicas no exercício 

profissional. 

 

Conteúdo Programático: 

 Clareamento dental caseiro/in office I. 

 Clareamento dental caseiro/in office II. 

 Clareamento dental interno. 

 Restaurações classe III parte I. 

 Restaurações classe III parte II. 

 Restaurações classe IV parte I.  

 Restaurações classe IV parte II.  

 Restaurações classe V. 

 Lesões cervicais não cariosas I. 

 Lesões cervicais não cariosas II. 

 Microabrasão. 

 Facetas de resina composta I.  

 Facetas de resina composta II. 

 Transformação dental. 

 Fechamento de diastema. 

 Colagem de fragmento.  

 Acabamento e polimento de restaurações em dentes anteriores. 

 Inter-relação dentística periodontia.  

 Retentores intrarradiculares de fibra de vidro.  

 Núcleos de preenchimento e reconstruções morfológicas. 

 

Bibliografia Básica:  

MONDELLI, J.; Fundamentos de dentística operatória. São Paulo: São Paulo. 

ANUSAVICE, Kenneth J.; SHEN, Chiayi; Rawls, H. Ralph. Phillips materiais dentários. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 

CONCEIÇÃO, E.N. Dentística: saúde e estética. 2.ed. Porto Alegre: Art-Med.  

 

Bibliografia Complementar:  

CHAIN, M.C. Materiais dentários. São Paulo: Artes Médicas. 
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OLIVEIRA JUNIOR, Limírio. Guia clínico de dentística e prótese dentária. s.n. 

NETTO, N. G., Dentística restauradora: restaurações diretas: técnicas, indicações e recursos São Paulo: 

Santos. 

BARATIERI, L.N. Soluções clínicas: fundamentos e técnicas. Florianópolis: Ponto. 

AHMAD, I.; Protocolos para restaurações estéticas previsíveis. São Paulo: Artmed. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N327 – Endodontia I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 5° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo da morfologia das cavidades pulpares, dos materiais e 

instrumentos endodônticos; das fases do tratamento endodôntico em dentes com e sem vitalidade pulpar, 

o tratamento conservador da polpa dental, com realização de técnica endodôntica manual e mecanizada 

em dentes naturais isolados montados em manequim em atividades laboratoriais pré-clínicas. 

Fornecendo ensinamentos teóricos e práticos para que o aluno domine perfeitamente a etiologia, o 

diagnóstico, a prevenção e as várias opções terapêuticas do tratamento das alterações pulpares e de suas 

consequências, visando a formação do profissional clínico geral. 

 

Objetivo Geral: Identificar os padrões e variações da anatomia dental externa e interna; Reconhecer e 

utilizar instrumentos e materiais de uso endodôntico; Correlacionar a fisiologia, patologia e 

microbiologia pulpar e periapical; Desenvolver um programa de intervenção preventiva e terapêutica no 

tratamento endodôntico; Apresentar e demonstrar os instrumentos utilizados durante o tratamento 

endodôntico. Demonstrar através das práticas laboratoriais as técnicas adequadas que otimizam o acesso 

e o tratamento dos canais radiculares. 

 

Objetivos Específicos: Preparar o aluno para a realização de tratamentos endodônticos, dentro de 

padrões técnicos e científicos adequados, respeitando os princípios biológicos sobre os quais se alicerça a 

especialidade. Preparar os alunos de forma intensiva, para a realização dos procedimentos operatórios 

mais comuns dentro da endodontia, como o tratamento conservador da polpa dentária e o tratamento 

endodôntico radical, assim como, das diferentes técnicas utilizadas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Filosofia do tratamento endodôntico. 

 Fases do tratamento dos canais radiculares. 

 Topografia e anatomia da cavidade pulpar.  

 Interpretação radiográfica em endodontia.  

 Seleção e limpeza de dentes.  

 Montagem no manequim.  

 Instrumental endodôntico.  

 Montagem da caixa endodôntica.  

 Biossegurança em endodontia.  

 Abertura coronária de incisivos. 

 Abertura coronária de caninos.  

 Abertura coronária de pré-molares.  

 Abertura coronária de molares.  

 Abertura de todos os grupos no manequim.  

 Neutralização progressiva e odontometria.  

 Técnicas de instrumentação manual clássica.  

 Técnicas de instrumentação manual-escalonada.  

 Medicação intracanal. 

 Obturação dos canais radiculares.  

 Técnica motorizada. 

 

Bibliografia Básica:  

COHEN, S., HARGREAVES. K. M., Caminhos da Polpa.  Editora Elsevier. 

LOPES & SIQUEIRA JR. Endodontia: biologia e Técnica. 3.ed.  Rio de Janeiro: MEDSI. 
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MACHADO, M.E.L. Endodontia: da biologia a técnica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar:  

GEORJUTTI, Renata Pereira. Endodontia. Uberlândia: Unitri. 

RAMOS, Carlos Alberto Spironelli. Endodontia: fundamentos biológicos e clínicos.  São Paulo: Santos. 

ESTRELA, C.; FIGUEIREDO, J. A. P. Endodontia: princípios biológicos e mecânicos.  São Paulo: Artes 

Médicas. 

BRAMANTE, C.M. BERBERT, A de MORAES, I, G; BERNADJANELI, N.; GARCIA, R. Anatomia 

das cavidades pulpares: aspectos de interesse a Endodontia.  Rio de Janeiro: Editora Pedro Primeiro. 

LEONARDO, M. R.; LEAL, J. M. Endodontia: tratamento de canais radiculares.  São Paulo: 

Panamericana.  

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N376 – Reabilitação Oral I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 5° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo da reabilitação funcional, morfológica e estética através das 

próteses parciais removíveis, as regras e métodos de classificação de arcos desdentados, dos materiais 

dentários, as fases e laboratórios dos aparelhos protéticos removíveis e atividades laboratoriais e clínicas. 

 

Objetivo Geral: Planejar e executar em pacientes parcialmente desdentados a reabilitação estética e 

funcional, por meio de próteses parciais removíveis. 

 

Objetivos Específicos: Compreender Prótese Removível Parcial (PPR) como especialidade 

odontológica, as suas interações e intervenções que podem ser executadas pelo Clínico Geral, 

estabelecendo os fundamentos essenciais necessários para a identificação e reabilitação de pacientes com 

necessidades protéticas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução a prótese removível. 

 Classificação das próteses. 

 Exame do paciente parcialmente desdentado.  

 Classificação de kennedy I. 

 Classificação de kennedy II. 

 Componentes da PPR. 

 Preparo no manequim I. 

 Preparo do manequim II. 

 Planejamento em PPR.  

 Moldagem anatômica I. 

 Moldagem anatômica II. 

 Delineamento I. 

 Delineamento II. 

 Preparo de boca. 

 Moldagem de trabalho em prótese removível. 

 Confecção base de prova. 

 Prova e ajuste da armação metálica. 

 Relação intermaxilar. 

 Dentes artificiais e montagem. 

 Instalação, ajuste e controle das PPRs. 

 

Bibliografia Básica:  

VOLPATO, C.A.M. Próteses odontológicas: uma visão contemporânea - fundamentos e procedimentos. 

São Paulo: Santos. 

TODESCAN, R.; SILVA, E. E. B.; SILVA, O. J. Atlas de prótese parcial removível. São Paulo: Santos. 

ZANETTI, A. L.; LAGANÁ. D.C. Planejamento: prótese parcial removível. São Paulo: Sarvier. 

 

Bibliografia Complementar:  

BARATIERI, Luiz Narciso. Prótese dentária.  Florianópolis: Ponto. 

KLIEMANN, C. e Cols. Manual de Prótese Parcial Removível. São Paulo: Santos. 

JANUZZI, D. Manual de prótese dentária.  São Paulo: Santos. 

CARR, A. B., BROWN, D.T., MCCRACKEN. Prótese Parcial Removível. Elsevier. 

DI FIORI, S.R. Atlas de prótese parcial removível - Princípios Biomecânicos e Bioprotéticos e de 
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Oclusão. São Paulo: Editora SAN. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N532 – Cirurgia Bucal 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 5° Período 

 

Ementa: O programa abrange a terapêutica medicamentosa em cirurgia buco-maxilar, o tratamento dos 

processos infecciosos de origem dentária e das comunicações buco-sinusais, o tratamento das feridas 

cirúrgicas e de pacientes portadores de traumatismos alvéolo-dentários e, na clínica, a prática da cirurgia 

das exodontias dos dentes normalmente irrompidos. 

 

Objetivo Geral: Conhecer as bases teóricas da terapêutica medicamentosa em Odontologia, os 

princípios teóricos e práticos do tratamento das infecções dentárias assim como o reconhecimento das 

feridas cirúrgicas e o atendimento dos traumas alvéolo-dentários e praticar técnicas exodônticas dos 

dentes irrompidos. 

 

Objetivos Específicos: Oferecer conhecimentos teórico-práticos para executar corretamente uma 

avaliação pré-operatória, estabelecer um plano de tratamento cirúrgico-odontológico peculiar ao caso e 

realizar procedimentos cirúrgicos satisfatórios, respeitando sempre a cadeia asséptica, técnicas 

anestésicas, técnicas exodônticas e técnicas cirúrgicas conforme modalidades ministradas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Biossegurança em cirurgias.  

 Contraindicações, planejamento e condutas cirúrgicas das exodontias manobras fundamentais.  

 Exodontia via alveolar.  

 Exodontia via não alveolar.  

 Tratamento pós-exodôntico dos alvéolos, síntese dos tecidos e controle pós-operatório.  

 Acidentes trans-operatórios em exodontia. 

 Traumatismo dento alveolares. 

 Prática em laboratório I. 

 Prática em laboratório II. 

 Atendimento cirúrgico a pacientes 1.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 2.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 3.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 4.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 5.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 6.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 7.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 8.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 9.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes 10. 

 

Bibliografia Básica:  

ARAUJO, A.; GABRIELLI, M.F.R.; MEDEIROS, P.J. - Aspectos atuais da Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial. São Paulo, Ed. Livraria Santos. 

ELLIS, Edward. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Elsevier. 

NEIDLER, E.A., KROEGER, D.C., YANGELA, J.A. Farmacologia e Terapêutica para Dentistas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 

 

Bibliografia Complementar:  

MALAMED, SF. Manual de Anestesia Local. Rio de Janeiro: Guanabara koogan. 

SAILER, H. F.; PAJAROLA, G. F. Cirurgia bucal Local. Porto Alegre, Artmed. 
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YAGIELA, John. Farmacologia e terapêutica para dentistas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

MEDEIROS, P.J. Cirurgia dos dentes inclusos: extração e aproveitamento. Santos: Santos. 

HUPP, James R. Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. Elsevier. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N584 – Estágios clínicos multidisciplinares I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 5° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com 

o seguinte grau de complexidade: tratamento periodontal básico, complementação cirúrgica e tratamento 

restaurador, com diagnóstico, elaboraração de planos de tratamento e execução de tratamentos 

odontológicos em pacientes. 

 

Objetivo Geral: Planejar e executar de forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo 

e curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 

reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 

estomatognático. 

 

Objetivos Específicos: Planejamento restaurador multidisciplinar; Plano de tratamento integrado. 

 

Conteúdo Programático: 

 Revisão de conceitos e procedimentos de periodontia. 

 Revisão de conceitos e procedimentos de dentística. 

 Normas de funcionamento das clínicas, esterilização e recepção- Preenchimento de fichas, prontuários 

e portfólio. 

 Planejamento dos casos clínicos com base na literatura. 

 Execução dos procedimentos clínicos I. 

 Execução dos procedimentos clínicos II. 

 Execução dos procedimentos clínicos III. 

 Execução dos procedimentos clínicos IV. 

 Execução dos procedimentos clínicos V. 

 Execução dos procedimentos clínicos VI. 

 Execução dos procedimentos clínicos VII. 

 Execução dos procedimentos clínicos VIII. 

 Execução dos procedimentos clínicos IX. 

 Execução dos procedimentos clínicos X. 

 Execução dos procedimentos clínicos XI. 

 Execução dos procedimentos clínicos XII. 

 Execução dos procedimentos clínicos XIII. 

 Execução dos procedimentos clínicos XIV. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos I. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos II. 

 

Bibliografia Básica:  

PRADO, WA. Farmacologia para graduação em odontologia. São Paulo: Athenas. Disponível 

em:<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Farmacologia%2520para%2520gradua%25C3%25A7%25C

3%25A3o%2520em%2520odontologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/1> 

ROCHA, R.G. Clínica Integrada em odontologia. São Paulo: Artes Médicas. 

CONCEIÇÃO, E.N. Dentística: saúde e estética. 2.ed. Porto Alegre: Art-Med. 

 

Bibliografia Complementar:  

MASTROENI, Marco Fabio. Biosegurança aplicada a laboratorios e serviços de saúde. 

LORENZO, J.L.; Microbiologia, ecologia e imunologia aplicadas à clínica odontológica. São Paulo: 

Atheneu. 
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PITTS, N. (org.). Cárie dentária: diagnóstico e monitoramento. São Paulo: Artes Médicas. 

FEJERSKOV, O.; KIDD, E. Cárie Dentária - A doença e seu tratamento clínico.  Editora Santos. 

BARATIERI, L.N. Soluções clínicas: fundamentos e técnicas. Florianópolis: Ponto. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: N591 – Periodontia II e Introdução à Implantodontia 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 5° Período 

 

Ementa: Fornecer bases técnicas e científicas para diagnóstico, plano de tratamento, adequada terapia 

não cirúrgica e princípios de cirurgias, para um correto tratamento e acompanhamento dos pacientes com 

problemas periodontais. Os processos básicos relacionados à instalação dos implantes osseointegrados, 

como histologia, cicatrização, e reparo dos tecidos; avaliação do comportamento clínico dos implantes e 

noções básicas de técnica cirúrgica. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os tratamentos das doenças periodontais. Diagnosticar as diversas formas 

clínicas das doenças periodontais. Determinar o grau de severidade da condição periodontal. Elaborar 

planos de tratamento periodontal. Executar a fase do tratamento periodontal associado à causa. Indicar 

corretamente a necessidade ou não de tratamento cirúrgico. Conhecer e empregar as técnicas cirúrgicas. 

Conhecer as indicações de implantes osseointegrados. 

 

Objetivos Específicos: Recorrer a cirurgia periodontal como uma alternativa para o tratamento de casos 

mais avançados. Diagnosticar e planejar o tratamento de pacientes edentados totais ou parciais utilizando 

a técnica de implantes osseointegrados. Realizar cirurgias periodontais de acesso, pré-protéticas, 

regenerativas e estéticas para o restabelecimento da saúde periodontal. 

 

Conteúdo Programático: 

 Técnicas cirúrgicas associadas ao periodonto de proteção/despigmentação melânica gengival. 

 Técnicas cirúrgicas associadas ao periodonto de proteção/enxerto gengival livre (epitelizado e 

conjuntivo). 

 Técnicas cirúrgicas associadas ao periodonto de sustentação: RTG, RGO princípios fundamentais de 

técnicas cirúrgicas I. 

 Princípios fundamentais de técnicas cirúrgicas II. 

 Prática sutura I. 

 Prática sutura II. 

 Cirurgia periodontal: retalho de widman original e modificado.  

 Cirurgia periodontal: gengivectomia e gengivoplastia.  

 Cirurgia periodontal: aumento de coroa clínica.  

 Cirurgia periodontal: frenectomia e aprofundamento de vestíbulo.  

 Cirurgia periodontal: regeneração tecidual guiada.  

 Introdução a implantodontia: da história à modernidade.  

 Introdução a implantodontia: fase cirúrgica.  

 Introdução a implantodontia: fase protética.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes I.  

 Atendimento cirúrgico a pacientes II. 

 Atendimento cirúrgico a pacientes III. 

 Atendimento cirúrgico a pacientes IV. 

 Atendimento cirúrgico a pacientes V. 

 

Bibliografia Básica:  

WOLF, H. F., HASSEL, T. M. Manual de Periodontia: fundamentos, diagnóstico, prevenção e 

tratamento.  Porto Alegre: Artmed. 

LINDHE, J.;   KARRING, T. (Ed.). Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

GROISMAN, M. Reconstrução e estética com implantes: uma abordagem clínica. Rio de janeiro: 
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Elsevier. 

 

Bibliografia Complementar:  

LASCALA JUNIOR, N. T. Periodontia e implantodontia: desmistificando a ciência. São Paulo: Artes 

Médicas. 

DIAS, L. Z. S. Doença periodontal como fator de risco para a doença cardiovascular.  Vitória. 

BORGHETTI, A.; MONNET, C. V. Cirurgia plástica periodontal. Porto Alegre: Artmed. 

LOTUFO, R.F.M.; LASCALA JÚNIOR, N.T.  (ccord.). Periodontia e implantodontia: desmistificando a 

ciência. São Paulo:  Artes Médicas. 

ZUCCHELLI, G.; GORI, G. Cirurgia estética mucogengival. São Paulo: Quintessence. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 



  
 
 
 
 
 

Página 1 de 2 

Vice-Reitoria 

 
 

 

Plano de Ensino 
 

Disciplina: N048 – Gestão de Negócios e Liderança 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 6° Período 

 

Ementa: Introdução à moderna Gestão com pessoas, planejamento estratégico de gestão com pessoas, os 

processos da gestão com pessoas, gestão de carreiras e a nova organização- a organização que aprende. O 

panorama global visto como uma teia inseparável de relações. A responsabilidade pessoal no contexto 

organizacional. O processo interior e a gestão empresarial. Liderança. O espírito de servir. 

 

Objetivo Geral: Possibilitar a discussão de práticas atuais da Gestão com Pessoas, e a compreensão das 

teorias e conceitos que envolvem ferramentas da administração de recursos humanos que estão sendo 

utilizadas pelas organizações. 

 

Objetivos Específicos: Criar condições para que o aluno compreenda e faça uma análise de forma crítica 

e contemporânea dos temas e objetivos da Gestão com Pessoas nas organizações. Propiciar vivências 

práticas que estimulem a autorreflexão e autopercepção, identificando os potenciais do ser humano que 

possam ser traduzidos em valores humanos e numa liderança transformadora, para responder com 

equilíbrio aos desafios organizacionais e globais. Construir uma visão sistêmica que englobe as 

dimensões pessoal, organizacional e planetária, que estimule uma liderança comprometida com a 

responsabilidade grupal e social. 

 

Conteúdo Programático: 

 Noções gerais de gestão empresarial. 

 Planejamento estratégico e logística empresarial. 

 Administração de marketing. 

 Marketing de serviços. 

 Web Marketing. 

 Estratégias de preços. 

 Noções de empreendedorismo. 

 Empreendedorismo digital. 

 Avaliação 1. 

 Fundamentos da ética empresarial. 

 Ética e economia. 

 Princípios de liderança. 

 Desafios da liderança na contemporaneidade. 

 Gestão de pessoas e recursos humanos. 

 Administração de conflitos. 

 Noções de recrutamento, seleção e treinamento. 

 Avaliação de desempenho humano. 

 Remuneração e programas de incentivo. 

 Noções gerais de contabilidade. 

 Avaliação 2. 

 

Bibliografia Básica:  

MILKOVICH, G T e BOUDREAU, J W. Administração de Recursos Humanos. São Paulo; Editora 

Atlas.  

CHIAVENATO, I. Gestão com Pessoas: O novo papel de Recursos Humanos nas Organizações. Rio de 

Janeiro; Campus. 

BOOG, G G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento – Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento. São Paulo, Makron Books. 
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Bibliografia Complementar:  

FLEURY, A e FLEURY, M T L. Estratégias Empresarias e Formação de Competências São Paulo: 

Atlas. 

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão com Pessoas e Subjetividade. Atlas, São Paulo.  

LACOMBE, Francisco e HIBORN, Gilberto. Administração Princípios e Tendências. Editora Saraiva. 

ARAUJO, L. C. G., GARCIA, A. A. Gestão de Pessoas. Atlas. 

BOCK, Ana M. Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N209 – Reabilitação Oral II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 6° Período 

 

Ementa: Aspectos biomecânicos, estéticos e funcionais dos procedimentos restauradores fixos unitários 

ou múltiplos, na perda de elementos dentários e/ou grandes destruições destes. 

 

Objetivo Geral: Realizar o diagnóstico e planejamento da prótese fixa. Indicar e executar os tipos de 

preparos dentais. Executar as técnicas de moldagem. Manipular os materiais de moldagem e cimentação. 

Confeccionar as próteses fixas provisórias. Realizar o ajuste de oclusão. Orientar os pacientes para a 

higienização e manutenção das próteses fixas. Conhecer os métodos de reestruturação de um elemento 

dentário que esteja com grande comprometimento de sua forma anatômica ou que servirá de base (pilar) 

para uma prótese fixa, com o intuito de restabelecer a função, a estética e a fonação do paciente. 

 

Objetivos Específicos: Compreender as técnicas utilizadas nos diversos procedimentos em prótese fixa; 

entender os parâmetros e embasamentos para a decisão dos materiais adequados em prótese fixa; 

compreender e relacionar o ambiente social e valores do paciente com a tomada de decisão em um 

planejamento em prótese dentária; decidir, com sólido embasamento, qual técnica é a mais adequada 

para a execução dos diversos procedimentos em prótese fixa; decidir adequadamente qual material mais 

adequado à realização de cada técnica em um dado caso clínico. 

 

Conteúdo Programático: 

 Planejamento em prótese fixa. 

 Princípios de preparo, provisórios e pônticos. 

 Prática-preparo dente anterior. 

 Prática-preparo e provisório dente anterior - técnica alginato. 

 Prática-preparo e provisório dente anterior - resina esculpida. 

 Prática-preparo e provisório intracanal. 

 Núcleos metálicos unirradiculares e indiretos (fibra). 

 Prática núcleos. 

 Técnicas e materiais de moldagem em PF. 

 Cerâmicas odontológicas. 

 Ajuste de retentores, remoção em posição para soldagem, seleção de cor e prova de cerâmica. 

 Materiais para cimentação e cimentação. 

 Prática-preparo e provisório dente posterior - técnica alginato. 

 Prática-preparo e provisório dente posterior - resina esculpida. 

 Núcleos multirradiculares. 

 Prática núcleos multirradiculares. 

 Inlay, onlay e facetas. 

 Prática preparo e provisório I. 

 Prática preparo e provisório II. 

 Reconstrução de dentes tratados endodonticamente. 

 

Bibliografia Básica:  

PEGORARO, L. F. Prótese Fixa.São Paulo: Artes Médicas. 

SHILLINGBURG JR., Herbert T. et al. Fundamentos de prótese fixa. 

PEGORARO, L.F.; VALLE, A.L.; ARAÚJO, C.R.P.; BONFANTE, G.; CONTI, P.C.R. Prótese Fixa - 

Bases para o planejamento em Reabilitação Oral. Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar:  
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MESQUITA, Edson.  Prótese unitária. Ponto. 

GROISMAN, M. Reconstrução e Estética com Implantes - Uma abordagem clínica.  Editora Elsevier. 

JANUZZI, D. Manual de Prótese Dentária - Para Protéticos e Cirurgiões-Dentistas.  São Paulo, Santos. 

SHILLINBURG, H.T. Fundamentos Dos preparos dentários para restaurações metálicas e de porcelana. 

Quintessensse: Rio de Janeiro. 

VOLPATO, C.A.M., GRABELOTO, L.G.D., ZANI, I.M., VASCONCELOS, D.K. Próteses 

Odontológicas - Fundamentos e Procedimentos. São Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N294 – Estágios clínicos multidisciplinares II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 6° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com 

o seguinte grau de complexidade: tratamento periodontal básico e complementação cirúrgica; tratamento 

restaurador; tratamento e retratamento endodôntico de dentes uni e birradiculares; tratamento protético e 

ajuste oclusal. 

 

Objetivo Geral: Planejar e executar forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 

curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 

reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 

estomatognático. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar o estudante para realizar diagnóstico, acompanhar a evolução do 

paciente, elaborar planos de intervenção individual e coletivo; 

Consolidação e o aprimoramento dos conteúdos teóricos e práticos 

Proporcionar oportunidades aos graduandos para a vivência das práticas profissionais vigentes nos 

ambientes em que estarão inseridos no exercício da profissão; 

Formar um graduado técnico e politicamente competente, que integre em sua atuação os conhecimentos, 

habilidades, crenças, valores, emoções e compromisso com a realidade da prática profissional; 

 

Conteúdo Programático: 

 Planejamento integrado e revisão de dentística. 

 Planejamento integrado e revisão de endodontia. 

 Planejamento integrado e revisão de prótese. 

 Normas para preenchimento de fichas clínicas e portfólios, análise e correção de prontuários. 

 Discussão de casos e seleção de pacientes. 

 Atendimento clínico I. 

 Atendimento clínico II. 

 Atendimento clínico III. 

 Atendimento clínico IV. 

 Atendimento clínico V. 

 Atendimento clínico VI. 

 Atendimento clínico VII. 

 Atendimento clínico VIII. 

 Atendimento clínico IX. 

 Atendimento clínico X. 

 Atendimento clínico XI. 

 Atendimento clínico XII. 

 Atendimento clínico XIII. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos I. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos II. 

 

Bibliografia Básica:  

ESTRELA, C.; Controle de Infecção em Odontologia. Artes Médicas. 

ESTRELA, C. Dor odontogênica. São Paulo: artes médicas. 

BARATIERI, L.N. Soluções clínicas: fundamentos e técnicas. Florianópolis: Ponto. 

 

Bibliografia Complementar:  
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SOCIEDADE JAPONESA DE RADIOLOGIA ORAL E MAXILOFACIAL (ed.). Atlas diagnóstico oral 

por imagens. Rio de Janeiro: Elsevier. 

TEIXEIRA, Pedro. Biossegurança. Fiocruz. 

SOUZA, R. A., Endodontia clínica.  São Paulo: Santos. 

MUNIZ, L.; Reabilitaçao Estética em Dentes Tratados Endodonticamente.  São Paulo: Santos.  

BRAMANTE, C.M., BERBERT, A., BERNARDINELI, N., MORAES, I. G., GARCIA, R.B.; Acidentes 

e Complicações no Tratamento Endodôntico - Soluções Clínicas.  São Paulo: Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N406 – Endodontia II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 6° Período 

 

Ementa: Aperfeiçoar e atualizar o aluno para a realização de tratamentos endodônticos que atendam a 

padrões técnicos e científicos adequados, respeitando as evidências científicas e os princípios biológicos 

sobre os quais se alicerça a Endodontia. 

 

Objetivo Geral: Reconhecer as estruturas e o funcionamento dos órgãos pulpares e periapicais 

envolvidos no complexo dentino-pulpar; identificar as alterações pulpares, periapicais e suas 

consequências através de uma semiologia endodôntica adequada; diagnosticar suas afecções e propor 

tratamento endodôntico em pacientes portadores de afecções pulpares e periapicais em dentes uni, 

birradiculares e trirradiculares em treinamento pré-clínicos e atendimento clínico a pacientes. 

 

Objetivos Específicos: Desenvolvimento de técnicas de retratamento endodôntico, emergências, 

acidentes e complicações em endodontia e atendimento dos problemas endodônticos aos pacientes na 

clínica, visando sempre sua resolução, dando, quando for o caso, a continuação de planos de tratamento 

pré-existentes. Assim como a apresentação e discussão de casos clínicos realizados em atividades 

clínicas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Semiologia endodôntica: pulpites. 

 Semiologia endodôntica: periapicopatias. 

 Tratamento endodôntico de pré-molares I. 

 Tratamento endodôntico de pré-molares II. 

 Retratamento endodôntico I. 

 Retratamento endodôntico II. 

 Tratamento endodôntico de molares I. 

 Tratamento endodôntico em molares II. 

 Tratamento endodôntico em molares III. 

 Emergências em endodontia.  

 Acidentes e complicações.  

 Atendimento clínico a pacientes 1.  

 Atendimento clínico a pacientes 2.  

 Atendimento clínico a pacientes 3. 

 Atendimento clínico a pacientes 4.  

 Atendimento clínico a pacientes 5.  

 Atendimento clínico a pacientes 6.  

 Atendimento clínico a pacientes 7.  

 Atendimento clínico a pacientes 8.  

 Apresentação e discussão de casos clínicos. 

 

Bibliografia Básica:  

LOPES & SIQUEIRA JR. Endodontia: biologia e Técnica. 3.ed.  Rio de Janeiro: Medsi. 

LEONARDO, M.R.; LEONARDO, R.T. Endodontia: conceitos biológicos e recursos tecnológicos. 

Editora Artes Médicas, São Paulo: Artes Médicas. 

ESTRELA, C. Endodontia laboratorial e clínica. São Paulo: Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar:  

MACHADO, M.E.L. Endodontia da Biologia a Técnica.  Editora Santos. 
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SOARES, I. J.; GOLDBERG, F. Endodontia: Técnica e Fundamentos. Porto Alegre: Artmed,  

SOUZA, R. A., Endodontia Clínica.  São Paulo: Santos 

ESTRELA, C. Dor odontogênica. São Paulo: artes médicas. 

GEORJUTTI, R. São Paulo Apostila da disciplina de Endodontia II. Uberlândia: Unitri. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N438 – Odontologia Infantil I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 6° Período 

 

Ementa: Conceitos e definições em Odontopediatria. Material e instrumental utilizados. Aspectos 

psicológicos e educacionais da criança. Diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. Evolução e 

desenvolvimento das arcadas dentárias, odontogênese e morfologia dentária. Prevenção, nutrição e 

controle de cárie e doença periodontal. Diagnóstico e tratamento infantil sob o ponto de vista da 

Odontologia Integral. Atividades clínicas em crianças de 0 a 12 anos. 

 

Objetivo Geral: Capacitação ao atendimento clínico a pacientes infantis, envolvendo os aspectos 

psicológicos, de diagnóstico, de prevenção e de tratamento das doenças que afetam a cavidade bucal da 

criança, bem como das más oclusões e desvios do crescimento e desenvolvimento facial, promovendo a 

melhoria de sua qualidade de vida. Desenvolver os passos para o diagnóstico e o tratamento das 

periodontopatias em crianças, em especial a cárie dentária, evidenciando os aspectos sociais e biológicos 

relacionados às principais doenças bucais. 

 

Objetivos Específicos: Fornecer ao aluno noções sobre o desenvolvimento físico e psíquico da criança, 

permitindo o manejo do paciente infantil na clínica odontológica; -Orientar o aluno sobre a necessidade 

da realização de uma criteriosa anamnese e meticuloso exame clínico, a fim de permitir a identificação 

de sinais e sintomas indicativos de alterações buco-dentais presentes em pacientes infantis; -Possibilitar o 

domínio dos diferentes materiais dentários e técnicas de reabilitação bucal em crianças; -Conscientizar o 

aluno sobre a problemática de saúde bucal em crianças, havendo a necessidade da participação do núcleo 

familiar na implementação de medidas preventivas e curativas. Reconhecer e entender a importância 

multidisciplinar da clínica infantil na capacitação prática diária dos alunos. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução à psicologia infantil/manejo do paciente infantil.  

 Anatomia comparada de dentes decíduos x dentes permanentes.  

 Erupção dentária e rizólise de dentes decíduos.  

 Exame, diagnóstico e plano de tratamento em odontopediatria.  

 Radiologia em odontopediatria.  

 Diagnóstico e planejamento em pacientes infantis.  

 Educativos e preventivos.  

 Métodos de controle não invasivos da doença cárie I: controle da dieta, mecânico e químico da placa.  

 Métodos de controle não invasivos da doença cárie II: uso do flúor.  

 Selante de fossas e fissuras.  

 Restaurações minimamente invasivas.  

 Anestesia local em odontopediatria: soluções e técnicas.  

 Tratamentos restauradores.  

 Proteção pulpar e técnicas operatórias de dentística em odontopediatria exodontias de dentes 

decíduos.  

 Prescrição medicamentosa em odontopediatria.  

 Afecções estomatológicas em crianças.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 1.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 2.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 3. 

 

Bibliografia Básica:  

GUEDES PINTO, A.C. Odontopediatria. São Paulo: Santos. 
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KRAMER, Paulo F. Promoção de saúde bucal em odontopediatria: diagnóstico, prevenção e tratamento 

da cárie oclusal. São Paulo: Artes Médicas. 

CAMERON, A C. Manual de odontopediatria. Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Bibliografia Complementar:  

PINKLHAM, J. R. Odontopediatria: da infância à adolescência. São Paulo: Artes Médicas. 

BAUSELLS, J.; BENFATTI, S.V. Interação odontopediátrica: uma visão multidisciplinar. São Paulo: 

Santos. 

BUZALAF, M. Fluoretos e saúde bucal. Santos. 

CORRÊA, M.S.N.P; DISSENHA, R. M. S.; WEFFORT, Soo Young Kim. Saúde bucal do bebê ao 

adolescente: guia de orientação para gestante, pais, profissionais da saúde e educadores. São Paulo 

Santos. 

SCHVARTSMAN, Samuel. Medicamentos em pediatria. São Paulo: Sarvier. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N440 – Ortodontontia I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 6° Período 

 

Ementa: Crescimento e desenvolvimento normais do crânio e da face.  Evolução das dentições decídua, 

mista e permanente. Mal oclusões dentárias.  Prevenção das mal oclusões dentárias.  Interceptação e 

tratamento de mal oclusões dentárias. Conhecer a evolução da dentição humana, a fim de diagnosticar a 

má oclusão dentária, orientando o paciente para o tratamento ortodôntico indicado. 

 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno de Odontologia em distinguir as diversas fases do desenvolvimento 

da dentição e oclusão, interpretar o crescimento e desenvolvimento craniofacial, conhecer a etiologia, 

identificar, classificar e avaliar o grau de comprometimento das maloclusões dentárias relacionando-as às 

alterações nas funções do sistema estomatognático e habilitá-lo a confeccionar aparelhos ortodônticos 

preventivos e interceptativos em laboratório e a obter modelos em gesso para diagnóstico. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar o aluno de Odontologia em reconhecer e aplicar na clínica de 

ortodontia preventiva e interceptativa os princípios necessários para determinar um correto diagnóstico, 

plano de tratamento e desenvolvimento do tratamento dos diversos tipos de maloclusão. Planejar e 

confeccionar em laboratório aparelhos ortodônticos com a finalidade de manutenção de espaço, execução 

de pequenos movimentos dentários e correção de mordidas cruzadas. Identificar as áreas de alcance das 

Clínicas Odontológica Geral, Odontopediátrica e Ortodôntica no que diz respeito às atividades de caráter 

ortodôntico em cada uma delas, reconhecendo os níveis de atuação preventivo, interceptativo e corretivo. 

Orientar o paciente para o tratamento ortodôntico adequado indicando a época correta da intervenção 

clínica. 

 

Conteúdo Programático: 

 Fundamentos básicos em ortodontia. 

 Introdução a ortodontia e ortopedia facial. 

 Elementos de diagnóstico parte I. 

 Elementos de diagnóstico parte II. 

 Biogênese da dentição decídua. 

 Biogênese da dentadura mista e permanente. 

 Desenvolvimento normal da dentição e da oclusão.  

 Crescimento crânio-facial. 

 Classificação de maloclusão. 

 Adestramento manual. 

 Exercícios laboratoriais com fios ortodônticos. 

 Hábitos em ortodontia I. 

 Hábitos em ortodontia II. 

 Hábitos em ortodontia III. 

 Etiologia dos tipos de maloclusão. 

 Mantenedores de espaço. 

 Confecção de PLA. 

 Confecção de modelos de trabalho. 

 Interações e limites de atuação do clínico geral e outras especialidades. 

 Seminários. 

 

Bibliografia Básica:  

MOYERS, R. E. Ortodontia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

JANSON, G.; GARIB, D.G.; PINZAN, A.; HENRIQUES, J.F.C.; FREIAS, M.R. Introdução à 
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Ortodontia - Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica.  Artes Médicas. 

INTERLANDI, S. Ortodontia: bases para iniciação. São Paulo: Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar:  

MITCHELL, L. Ortodontia básica. 3.ed. São Paulo: Santos. 

RAKOSI, T., Ortodontia e ortopedia facial: tratamento. Porto Alegre: Artmed. 

VELLINI-FERREIRA, F. Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico.  5.ed. São Paulo: Artes 

Médicas. 

FERREIRA, F. V. Ortodontia: Diagnóstico e planejamento clínico. Artes Médicas. 

DOMINGUES, G.C.; COLS. Ortodontia e Ortopedia Facial - Casos Clínicos.  Editora Santos. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N186 – Estágios Clínicos Multidisciplinares III 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 7° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com 

o seguinte grau de complexidade: tratamento periodontal básico e complementação cirúrgica; tratamento 

restaurador; tratamento e retratamento endodôntico de dentes uni e birradiculares; tratamento protético, 

ajuste oclusal, RMF e coroas unitárias. 

 

Objetivo Geral: Planejar e executar forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 

curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 

reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 

estomatognático. 

 

Objetivos Específicos: Proporcionar a vivência da rotina profissional, numa perspectiva 

multiprofissional e interdisciplinar, valorizando e respeitando os princípios éticos, bioéticos, morais e 

culturais do indivíduo e da coletividade; Aprimorar o nível de atuação do estagiário, oferecendo-lhe 

experiências profissionais inovadoras. 

 

Conteúdo Programático: 

 Revisão prótese imediata e PPR. 

 Revisão periodontia e cirurgia. 

 Revisão endodontia uni, bi e trirradiculares. 

 Revisão dentística e materiais dentários. 

 Clínica atendimento I. 

 Clínica atendimento II. 

 Clínica atendimento III. 

 Clínica atendimento IV. 

 Clínica atendimento V. 

 Clínica atendimento VI. 

 Clínica atendimento VII. 

 Clínica atendimento VIII. 

 Clínica atendimento IX. 

 Clínica atendimento X. 

 Clínica atendimento XI. 

 Clínica atendimento XII. 

 Clínica atendimento XIII. 

 Clínica atendimento XIV. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos I. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos II. 

 

Bibliografia Básica:  

MONDELLI, J. Proteção do Complexo Dentinopulpar. Artes Médicas. 

BARATIERI, L.N., Dentística: procedimentos preventivos e restauradores. Editora Santos 

ZUCHELLE, G.; Cirurgia estética mucogengival. Editora Quintessence. 

 

Bibliografia Complementar:  

ZUCCHELLI, G.; GORI, G. Cirurgia estética mucogengival. São Paulo: Quintessence. 

MESQUITA, E.; CÉ. G.; THADDEU FILHO, M. Prótese unitária. v.2, Florianópolis: Ponto. 

CORRÊA, M.S.M.P. Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos. 
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ESTRELA, C. Dor odontogênica. São Paulo: artes médicas. 

BOYD, L.R.B. Manual de Instrumentais e Acessórios Odontológicos - por especialidades. Editora 

Elsevier. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N472 – Estágio-Atendimento integrado das urgências médicas e odontológicas- Clínica 

Integrada I 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 7° Período 

 

Ementa: A disciplina envolve o estudo de fundamentos de suporte básico à vida aplicáveis em 

odontologia ambulatorial e hospitalar, além de orientações e cuidados imediatos e emergenciais frente à 

complicações e males súbitos de maior incidência na prática. Abrange ainda a problemática e solução 

das diversas situações de urgências com as quais o cirurgião-dentista deverá lidar em sua rotina clínica, 

favorecendo seu melhor desempenho frente as mesmas. 

 

Objetivo Geral: A disciplina proposta tem como objetivos permitir aos alunos identificar as principais 

situações de urgência e emergência em Odontologia, apontar as soluções para cada caso específico 

determinando a sequência de atendimento. Prevê ainda a apresentação de emergências médicas comuns à 

pratica odontológica e seus algoritmos de suporte básico à vida. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar o aluno quanto às principais intercorrências médicas comuns à rotina 

em Odontologia; Treinar manobras de suporte básico à vida; Montar fluxos de urgência e organizar 

equipamentos e medicações pertinentes à disciplina; Identificar e realizar as medidas terapêuticas 

pertinentes em casos de urgências em endodontia, periodontia, cirurgia, prótese dentária e dentística; 

Aperfeiçoar as habilidades e atitudes adquiridas na clínica integrada. 

 

Conteúdo Programático: 

 Fundamentos de urgência e emergência/ legislação do atendimento de urgências e emergências em 

consultório odontológico. 

 Urgências endodônticas, periodontais e cirúrgicas. 

 Sinais vitais: abordagem prática/terapêutica medicamentosa em urgências/equipamentos. 

 Parada cardiorespiratória - SBV, hemorragias e choque. 

 Crise alérgica, obstrução de vias aéreas/dificuldade respiratória. 

 Crise hipertensiva, convulsiva e eventos cardiológicos. 

 Avaliação e leitura de exames complementares. 

 Atendimento clínico 1. 

 Atendimento clínico 2. 

 Atendimento clínico 3. 

 Atendimento clínico 4. 

 Atendimento clínico 5. 

 Atendimento clínico 6. 

 Atendimento clínico 7. 

 Atendimento clínico 8. 

 Atendimento clínico 9. 

 Atendimento clínico 10. 

 Atendimento clínico 11. 

 Atendimento clínico 12. 

 Atendimento clínico 13. 

 

Bibliografia Básica:  

CHAPLEAU, W. Manual de emergências: um guia para primeiros socorros. Rio de Janeiro: Elsevier. 

SARAIVA, H. Medicina de emergências. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Medicina%2520de%2520emergencias&searchpage=1&filtro=to

dos&from=busca&page=-19&section=0#/legacy/36369> 
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FALCÃO, LFR; BRANDÃO, J. C. M. Primeiros socorros. Martinari. 

 

Bibliografia Complementar:  

CAPUTO, I.G.C. Emergências médicas em consultório odontológico: implicações éticas e legais para o 

cirurgião dentista. UNESP. Disponível em: http://www.fop.unicamp.br/dos/odonto_legal/downloads/ 

pos_especial/pg_dissertacoes/dissert_isamara_caputo.pdf>. 

STARLING, Sizenando Vieira. Erazo: Manual de urgências em pronto-socorro. Rio de Janeiro: Medsi. 

FERREIRA, LM. Guia de cirurgia: urgências e emergências. São Paulo: Manole. Disponível: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=urgencias%2520e%2520emergencias&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca&0#/legacy/39433>. 

DELGADO, M. O.; Sá, C. M. M. de R. de. Manual de primeiros socorros. 7.ed.rev. Uberlândia: 

UFU,1998. 

TIMERMAN, S. Suporte avançado de vida em hipotermia. São Paulo: Manole. Disponível: <https: 

//bv4.digitalpages.com.br/?term=%2520Suporte%2520avan%25C3%25A7ado%2520de%2520vida%252

0em%2520hipotermia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=19&section=0#/legacy/32011>. 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N511 – Ortodontia II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 7° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo do exame e diagnóstico em ortodontia, da cefalometria, da 

análise da dentição e extração seriada, da biomecânica da movimentação dentária, dos conceitos 

ortodônticos contemporâneos aplicados à clínica geral e atividades clínicas para orientação e resolução 

preventiva e/ou com pequenos movimentos de problemas ortodônticos. 

 

Objetivo Geral: Aplicar os fundamentos do exame clínico e o diagnóstico com finalidade ortodôntica, 

compreender os princípios da cefalometria, executar procedimentos ortodônticos clínicos e laboratoriais 

de caráter preventivo ou de recuperação de pequenos espaços e orientar quanto a necessidade de 

tratamento especializado. Identificar as áreas de alcance das Clínicas Odontológica Geral, 

Odontopediátrica e Ortodôntica no que diz respeito às atividades de caráter ortodôntico em cada uma 

delas, reconhecendo os níveis de atuação preventivo, interceptativo e corretivo. Orientar o paciente para 

o tratamento ortodôntico adequado indicando a época correta da intervenção clínica 

 

Objetivos Específicos: Preparar o estudante para que seja capaz de confeccionar aparelhos ortodônticos 

e ortopédicos exigidos pelo mercado de trabalho. Definir e exemplificar o campo de ação dos diferentes 

tipos de Ortodontia (preventiva, interceptativa e corretiva). Confeccionar aparelhos ortodônticos e 

ortopédicos, dentro do rigor da técnica e atentos à necessidade de se preservar a integridade das 

estruturas de suporte. Planejar e confeccionar em laboratório aparelhos ortodônticos com a finalidade de 

manutenção de espaço, execução de pequenos movimentos dentários e correção de mordidas cruzadas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução a ortodontia interceptativa e corretiva.  

 Cefalometria/planejamento I. 

 Cefalometria/planejamento II. 

 Cefalometria/planejamento III. 

 Mordida cruzada. 

 Preparação clínica- planejamento. 

 Atendimento clínico de pacientes infantis 1. 

 Atendimento clínico de pacientes infantis 2.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 3.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 4.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 5.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 6.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 7.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 8.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 9.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 10. 

 Atendimento clínico de pacientes infantis 11.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 12.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 13.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis 14. 

 

Bibliografia Básica:  

RAKOSI, T., Ortodontia e ortopedia facial: tratamento. Porto Alegre: Artmed. 

VELLINI-FERREIRA, F.; COTRIM-FERREIRA, F.; COTRIM-FERREIRA, A. (coord). Ortodontia 

clínica: tratamento com aparelhos fixos. São Paulo: Artes Médicas. 
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MITCHELL, L. Ortodontia básica. 3.ed. São Paulo: Santos. 

 

Bibliografia Complementar:  

PETRELI, E. Cefalometria clínica. São Paulo: Santos. 

GROHMANN, U. Aparatologia em ortodontia, ortopedia dentofacial e ortopedia funcional: atlas 

ilustrativo. São Paulo: Santos. 

RISSO, P.A.; Odontologia integrada na adolescência. São Paulo São Paulo: Santos. 

GRABER T.M.; RAKOSI, T. Ortodontia e Ortopedia Facial: Tratamento. Ed. Artmed. 

JÚNIOR, O.S.; PÍRAMO, I. Atlas de Construção - Aparelhos Ortopédicos Funcionais.  Editora Tota. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N530 – Reabilitação oral III 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 7° Período 

 

Ementa: Aspectos biomecânicos, estéticos e funcionais das próteses removíveis totais para o 

diagnóstico, planejamento e execução quando indicadas aos pacientes que apresentarem perda de parte 

ou da totalidade dos elementos dentários. Os aspectos sociais, econômicos, psicológicos e hábitos de 

higiene oral. 

 

Objetivo Geral: Conhecer os métodos diagnósticos para o planejamento e execução de uma prótese 

removível total que se integre perfeitamente a partir de sua inserção, ao sistema estomatognático, 

restabelecendo a dimensão vertical, função, estética e fonética. 

 

Objetivos Específicos: Capacitar para atuação na área de prótese, prótese total, com abordagem 

moderna. Conhecer os princípios necessários para determinar diagnóstico. Compreender as 

especificidades do paciente desdentado. As diversas possibilidades de tratamento protético, seus 

conceitos e terminologia, seus procedimentos clínicos, técnicos, laboratoriais e clínicos, desde o 

planejamento, conhecimento dos materiais dentários envolvidos e sua execução. 

 

Conteúdo Programático: 

 Tipos de prótese e meios de retenção. 

 Exame clínico dos pacientes desdentados. 

 Moldagem anatômica ou de estudo. 

 Moldagem de trabalho ou funcional I. 

 Moldagem de trabalho ou funcional II. 

 Registro das relações intermaxilares I. 

 Registro das relações intermaxilares II. 

 Dentes artificiais- avaliação estético funcional I. 

 Dentes artificiais- avaliação estético funcional II. 

 Processamento das bases I. 

 Processamento das bases II. 

 Reparos- consertos e reembasamento I. 

 Reparos- consertos e reembasamento II. 

 Prótese total removível imediata I. 

 Prótese total removível imediata II. 

 Overdentures sobre raízes.  

 Atividade clínica I. 

 Atividade clínica II. 

 Atividade clínica III. 

 Atividade clínica IV. 

 

Bibliografia Básica:  

TURANO, J. Fundamentos de prótese total. São Paulo, Santos. 

TELLES, D. e Cols. Protese Total - Convencional e Sobre Implantes.  São Paulo, Santos. 

CORRÊA, G. A., Prótese Total passo-a-passo. 1 ed. São Paulo, Santos. 

 

Bibliografia Complementar:  

DUPUIS, V. Edentulismo, uso de Próteses Totais e Removíveis e Nutrição.  Editora Artmed. 

RIBEIRO, M. S., Manual de Prótese Total Removível. São Paulo, Santos. 

SHAFID, H.R. Overdentures sobre implantes - Manual Clínico e Laboratorial.  Artmed. 
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GOMES, T.; CASTRO, O. Técnica de Clonagem Terapêutica em Prótese Total.  Santos. 

MAIONARA, C.; ET AL. Aumento Ósseo na Área Estética. Editora SAN. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N659 – Odontologia Infantil II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 7° Período 

 

Ementa: Diagnóstico e tratamento infantil sob o ponto de vista da Odontologia Integral, controle do 

comportamento, traumatismos e patologias buco-dentárias e sistêmicas, nutrição, atendimento a 

pequenos pacientes especiais e bebês. Analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios e anestésicos locais 

utilizados em crianças. Diagnóstico e tratamento de pequenas alterações no desenvolvimento dos dentes 

e da face. Atividades clínicas em crianças de 0 a 12 anos. 

 

Objetivo Geral: Realizar diagnóstico de traumatismos e patologias buco-dentárias e sistêmicas e 

prescrever tratamento curativo e preventivo para crianças de 0 a 12 anos de idade. 

 

Objetivos Específicos: Educação em saúde bucal para o período gestacional, com orientações para a 

saúde bucal do neonato; Diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento da Odontologia para bebês 

(neonato até 2 anos de idade); Conceitos e abordagem sobre traumatismo em dentes decíduos e 

permanentes jovens; Conceitos e abordagem preventiva das maloclusões em odontopediatria; 

Diagnóstico e tratamento infantil sob o ponto de vista da Odontologia Integral com realização clínica de 

procedimentos preventivos (educação em saúde oral, selantes, aplicação tópica de flúor, verniz 

fluoretado, prevenção de maloclusões dentárias por interrupção de hábitos deletéricos) e curativos 

(dentística, exodontia, endodontia de dentes decíduos/ jovens permanentes, prótese e ortopedia 

preventiva/ interceptativa) em pacientes de 0 a 12 anos. 

 

Conteúdo Programático: 

 Odontologia para gestantes.  

 Odontologia para bebês I. 

 Odontologia para bebês II. 

 Traumatismo em dentes decíduos e permanentes jovens.  

 Abordagem preventiva nas mal oclusões em odontopediatria I. 

 Abordagem preventiva nas mal oclusões em odontopediatria II. 

 Prótese em odontopediatria.  

 Terapia pulpar em odontopediatria (pulpotomia).  

 Terapia pulpar em odontopediatria (pulpectomia).  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 1.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 2.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 3.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 4.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 5. 

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 6.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 7.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 8.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 9.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 10.  

 Atendimento clínico de pacientes infantis/bebês 11. 

 

Bibliografia Básica:  

WINNICOTT, D. W.  A criança e o seu mundo. 6.ed.  Rio de Janeiro: LTC. 

BUSSADORI, SK.; MASUDA, Milton S. Manual de odontopediatria. São Paulo: Santos. 

GUEDES-PINTO, A.C., BONECKER, M.; RODRIGUES, C. R. M. D.  Odontopediatria. SP: Santos. 
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Bibliografia Complementar:  

RISSO, P.A. Odontologia integrada na adolescência. São Paulo: Santos. 

MARCONDES, E. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. São Paulo: Sarvier. 

CAMERON, A. C.; WIDMER, R. P.  (ed.). Manual de odontopediatria. 3.ed. RJ: Elsevier. 

TOLEDO, O. A. Odontopediatria: fundamentos para a prática clínica São Paulo: Premier.  

Nóbrega, Fernando José de (Coord.) Medicamentos habitualmente usados em pediatria. São Paulo: 

Nestle. 

BONECKER, M.; GUEDES-PINTO, A.C., Odontopediatria: fundamentos de odontologia. São Paulo: 

Santos. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N432 – Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Optativa) 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 7° Período 

 

Ementa: Introdução a Libras. Vocabulário básico da LIBRAS. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS. Expressão corporal e facial. Alfabeto manual. Sinais. Convenções da LIBRAS. Parâmetros 

da Língua Brasileira de Sinais. Estrutura gramatical da LIBRAS. Princípios linguísticos. Diálogos e 

narrativas na LIBRAS. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver, habilidades profissionais no educando, favorecendo a apreensão de 

saberes que sedimenta o ato de realizar a docência e a gestão educacional, propiciando que a práxis 

aconteçam a partir das bases epistêmicas das várias ciências interligadas às atividades sociais e afetivas. 

 

Objetivos Específicos: Assimilar a comunicação por meio da Língua Brasileira de Sinais. 

 

Conteúdo Programático: 

 Conceitos: língua, linguagem, instrutor/professor/intérprete/tradutor. 

 Linguística aplicada à língua de sinais brasileira e língua de sinais brasileira. 

 Língua de sinais brasileira. 

 Estudo dirigido sobre a teoria da LIBRAS. 

 Língua de sinais brasileira. 

 Linguística aplicada a língua de sinais brasileira. 

 Atividades práticas 1; 

 Atividades práticas 2; 

 Atividades práticas 3; 

 Avaliação 1. 

 Atividades práticas 4; 

 Atividades práticas 5; 

 Atividades práticas 6; 

 Atividades práticas 7; 

 Atividades práticas 8; 

 Atividades práticas 9; 

 Atividades práticas 10; 

 Atividades práticas 11; 

 Atividades práticas 12; 

 Avaliação 2. 

 

Bibliografia Básica:  

DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo (Org.). Língua de Sinais Brasileira no Contexto do Ensino 

Superior: Termos Técnico-Científicos. Hebrom. 

HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada 

pelas pessoas com surdez. Pearson.  

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. Cultrix. 

 

Bibliografia Complementar:  

ALBRES, Neiva de Aquino. Surdos & inclusão educacional. Arara Azul. 

GESSER, Audrei.  Libras?: que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 

realidade surda. Parábola.  

GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 

PLEXUS. 
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PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais.  Pearson Prentice Hall. 

QUADROS, Ronice Müller. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Artmed. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N207 – Temas Transversais e Atualidades 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: Teoria Geral dos Direitos Humanos; Precedentes históricos do processo de internacionalização 

dos Direitos Humanos; A estrutura normativa do sistema global e regional de proteção dos Direitos 

Humanos; A Constituição Brasileira de 1988 e o processo de democratização no Brasil; A Constituição 

de 1988 e os Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos; Direitos Humanos e cidadania 

no Brasil; Evolução histórica do Direito Ambiental: Conceitos básicos e Princípios fundamentais; A 

política nacional de meio ambiente; Educação ambiental; Órgãos do sistema nacional de meio ambiente 

e competências; Constitucionalismo e Direito Constitucional: Constituição; Poder Constituinte; Teoria 

das normas constitucionais; Preâmbulo e princípios fundamentais na CF/88 (art. 1º a 4º); Teoria Geral 

dos Direitos Fundamentais. 

 

Objetivo Geral: Compreender criticamente o fenômeno de afirmação histórica dos Direitos Humanos 

(fase das Declarações) até a presente temática de organização de procedimentos e tribunais gerais (fase 

de efetivação) com a organização do Direito Internacional dos Direitos Humanos, bem como suas 

garantias na ordem interna de cada Estado Nacional. 

  
Objetivos Específicos: Proporcionar condições à compreensão da evolução e da moderna construção do 

Direito Ambiental e dos meios, instrumentos e mecanismos à prevenção e à defesa do meio ambiente em 

face de danos, crimes e ilícitos administrativos, a fim de assegurar, aos agentes da aprendizagem, base 

teórica a elementos à prática advocatícia como futuros operadores do Direito, sob fundamentos da ética 

nas relações entre os homens e dos homens com os bens ambientais da vida; Compreender as noções 

básicas da Teoria Geral da Constituição, do Poder Constituinte e dos Princípios Fundamentais da 

República Federativa do Brasil em suas diversas manifestações e consequências. 

 

Conteúdo Programático: 

 Equidade e diversidade de gênero. 

 Combate à violência contra a mulher. 

 Educação em direitos humanos e formação cidadã. 

 Relações étnico-raciais no Brasil. 

 História e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

 Proteção dos direitos da pessoa com deficiência. 

 Políticas públicas de educação ambiental. 

 Educação ambiental e sustentabilidade. 

 Fundamentos da ética. 

 Bioética. 

 Sociedade, violência e a construção de uma cultura de paz. 

 Políticas públicas para a criança, adolescente e idoso. 

 Inclusão digital. 

 Segurança da informação. 

 Globalização e sociedade contemporânea. 

 Democracia e liberdade de imprensa. 

 Sociedade de consumo. 

 Cultura e arte. 

 Estado, sociedade e trabalho. 

 Política Internacional. 

 

Bibliografia Básica:  
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FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. Saraiva. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. Saraiva. 

 

Bibliografia Complementar:  

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. Malheiros. 
ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não violência. Atlas. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de direitos humanos. Atlas.  

SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Livraria do Advogado. 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Mercosul: direitos humanos, globalização e soberania. Del Rey. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N264 – Sistema Único de Saúde aplicado à Prática Odontológica 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: Esta disciplina busca ambientar o futuro profissional da Odontologia no âmbito da saúde 

pública, com ênfase no entendimento dos documentos oficiais norteadores e dos princípios de diretrizes 

do Sistema Único de Saúde e seus desdobramentos. Apresentar a evolução do setor de saúde no Brasil; 

as políticas de Saúde, os níveis de organização do setor, as principais modalidades de prestação de 

serviço, regionalização do setor, serviços básicos de saúde, atenção primária, redes de atenção em saúde 

e suas correlações com a Odontologia inserida neste contexto da saúde pública. 

 

Objetivo Geral: apresentar a evolução do setor de saúde no Brasil; as políticas de Saúde, os níveis de 

organização do setor, as principais modalidades de prestação de serviço, regionalização do setor, 

serviços básicos de saúde, atenção primária, redes de atenção em saúde e suas correlações com a 

Odontologia inserida neste contexto da saúde pública. 

 

Objetivos Específicos: Elucidar os princípios do SUS; Apresentar os níveis de prevenção, aplicação e de 

atenção em saúde; Demonstrar a função das redes de atenção em saúde, a referência e a 

contrarreferência; Abordar aspectos relacionados à humanização em saúde; Fortalecer o aprendizado e 

reforçar conceitos por meio de visitas para observação participante. 

 

Conteúdo Programático: 

 Constituição federal e direito à saúde/história da saúde pública.  

 O sistema único de saúde (SUS): princípios doutrinários.  

 O sistema único de saúde (SUS): princípios organizacionais.  

 Atenção primária em saúde.  

 Programa saúde da família.  

 Política nacional de humanização. 

 Equipe de saúde bucal em saúde da família e política nacional de saúde bucal.  

 A média complexidade.  

 A alta complexidade.  

 Referência e contra referência e redes de atenção à saúde (RAS).  

 Núcleo de apoio à saúde da família (NASF).  

 Pacto pela saúde.  

 Serviços especializados em saúde pública.  

 Centro de especialidades odontológicas.  

 Sistema nacional de notificação compulsória. 

 Programa nacional de imunização.  

 Grupos operativos de promoção em saúde.  

 Visita para observação participante: atenção primária em saúde.  

 Visita para observação participante: unidade de média complexidade.  

 Visita para observação participante: unidade hospitalar.  

 

Bibliografia Básica:  

BRASIL. Constituição Federal.  

BRASIL. Lei 8080,1990. 

BRASIL. Lei 8142, 1990. 

 

Bibliografia Complementar:  

Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção a Saúde.  
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Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica.  

Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. 

Linhas Guia de Assistência à Saúde disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. 

BRASIL. GM, 399 – Pacto pela Saúde. 2006 

BRASIL. Política Nacional de Saúde Bucal. 2006 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N331 – Estágio – Clínica Integrada II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: Atendimento odontológico educativo, preventivo, curativo ou de caráter emergencial, assim 

distribuído: Emergência Estomatológica, Clínica Integrada Infantil, Clínica Integrada para adolescentes, 

adultos e geriátricos, clínica de gestantes, nutrizes e bebês e clínica em serviços públicos. 

 

Objetivo Geral: Consolidar as competências e habilidades gerais e específicas necessárias à atuação do 

Cirurgião-Dentista Clínico Geral, através da Promoção de Saúde e do atendimento clínico educativo, 

preventivo e reabilitador de pacientes nas diversas faixas etárias, em clínicas próprias da Instituição ou 

em Serviços Públicos ou Privados Conveniados, atuando preferencialmente em equipes 

multiprofissionais de saúde. 

 

Objetivos Específicos: Diagnosticar, planejar e tratar de forma integrada observando o caráter 

preventivo, social e filosófico do currículo integrado. Treinamento interdisciplinar prático clínico nos 

procedimentos das especialidades básicas em odontologia integral. Aperfeiçoar as habilidades e atitudes 

adquiridas na clínica integrada. Promoção à saúde coletiva. Aperfeiçoar as habilidades e atitudes 

adquiridas na clínica integrada. 

 

Conteúdo Programático: 

 Planejamento periodontal em clínica integrada.  

 Planejamento protético.  

 Planejamento integrado em dentística.  

 Planejamento em endodontia.  

 Problematização de casos clínicos. 

 Planejamento Integrado individual do paciente. 

 Execução dos procedimentos clínicos I. 

 Execução dos procedimentos clínicos II. 

 Execução dos procedimentos clínicos III. 

 Execução dos procedimentos clínicos VI. 

 Execução dos procedimentos clínicos V. 

 Execução dos procedimentos clínicos VI. 

 Execução dos procedimentos clínicos VII. 

 Execução dos procedimentos clínicos VIII. 

 Execução dos procedimentos clínicos IX. 

 Execução dos procedimentos clínicos X. 

 Execução dos procedimentos clínicos XI. 

 Execução dos procedimentos clínicos XII. 

 Execução dos procedimentos clínicos XIII. 

 Execução dos procedimentos clínicos XIV. 

 

Bibliografia Básica:  

VIEIRA, F.L.T., DA SILVA, C.H.V., MENEZES FILHO, P.F., VIEIRA, C.E.; Estética Odontológica - 

Soluções Clínicas.  Editora Napoleão. 

ROMÃO JUNIOR, W.; BATTAGLINI, C. A. O. (coord.).  Reabilitação estética: novas tendências. Nova 

Odessa: Napoleão. 

VENDOLA, M.C.C.; Roque N. A. Bases clínicas em odontologeriatria. São Paulo: Santos. 

 

Bibliografia Complementar:  
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MASIOLI, M. Fotografia odontológica. 2.ed.  Porto Alegre: Artmed. 

SOUZA R.A. Endodontia Clínica. São Paulo: Santos. 

GOLDSTEIN, R. E.; HAYWOOD, V. B. A estética em odontologia - vol. II 2 ed. São Paulo: Santos.  

PEGORARO, L. F. et al. Prótese Fixa. Volume 7 - Série EAP - APCD, São Paulo: Artes Médicas.  

LINDHE, J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N471 – Assistência odontológica a pacientes com necessidades especiais e hospitalizados 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: Esta disciplina visa propiciar ao aluno conhecimento teórico/técnico das condições que 

requerem cuidados adicionais no âmbito sistêmico e odontológico, versando desde as síndromes e 

deficiências mais frequentes na população, até os cuidados requeridos no atendimento odontológico em 

âmbito hospitalar, com ênfase na interação de novos campos de trabalho para o cirurgião dentista. 

 

Objetivo Geral: Elucidar aspectos relacionados às condições sistêmicas inerentes a pacientes que 

possuem necessidades especiais e que estejam hospitalizados, com foco na abordagem odontológica 

resolutiva, viabilizando universalidade e integralidade do cuidado em saúde bucal. 

 

Objetivos Específicos: Caracterizar as necessidades especiais e as principais síndromes e deficiências de 

interesse odontológico; Abordar os temas propostos de maneira multi e interprofissional favorecendo o 

conhecimento do acadêmico sobre esta modalidade e preparando o mesmo para a vivência prática neste 

contexto; Apresentar as diferentes clínicas e unidades hospitalares, com ênfase na apresentação de 

equipamentos e de fortalecimento do trabalho em equipe; Abordar a assistência domiciliar como 

ferramenta de cuidados longitudinais em saúde bucal e como um novo campo de trabalho. 

 

Conteúdo Programático: 

 Conceito classificação e gerenciamento comportamental dos pacientes com necessidades especiais. 

 Desvios comportamentais e psíquicos/desvios da inteligência (deficiência mental).  

 Síndromes de interesse odontológico. 

 Deficiências sensoriais e de audiocomunicação.  

 Distúrbios neurológicos. 

 Ambiente hospitalar e preenchimento de prontuários. 

 Equipe multiprofissional e funções.  

 Legislação aplicada à presença do CD no ambiente hospitalar.  

 Equipamentos hospitalares de suporte e monitoramento.  

 O paciente na unidade de queimados. 

 O paciente na unidade de psiquiatria.  

 O paciente na unidade de transplante.  

 O paciente na unidade de IRC e hemodiálise. 

 O paciente em terapia intensiva.  

 O paciente em terapia intensiva pediátrica.  

 O paciente na unidade de moléstias infecciosas. 

 O paciente oncológico.  

 Pacientes em cuidados paliativos.  

 Prevenção e promoção no ambiente hospitalar.  

 Assistência domiciliar e odontologia. 

 

Bibliografia Básica:  

ELIAS, R., Odontologia para pacientes com necessidades especiais. Revinter. 

XAVIER, H.S.; XAVIER, V. Cuidados Odontológicos com a Gestante. Santos. 

SILVA, L.C.P.; CRUZ, R.A.; e Cols. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais - 

Protocolos para o Atendimento Clínico. São Paulo: Santos. 

 

Bibliografia Complementar:  

MOMBELLI, A. Questões críticas de diagnóstico periodontal. São Paulo: Santos. 2007.  
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PAGNOCELLI, S. D. (org.). Fundamentos interdisciplinares do atendimento de pacientes com 

necessidades especiais em odontologia. Porto Alegra: Edipucrs, 2015. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/#/legacy/epub/52862>. 

DINIZ, M. Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas. Autêntica, 2012. 

Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=%2520Inclusao%2520de%2520pessoas%2520com%2520defici

%25C3%25AAncia%2520e%2Fou%2520necessidades%2520espec%25C3%25ADficas&searchpage=1

&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/legacy/36761> 

TESKE, O. Sociologia da acessibilidade. Curitiba: Intersaberes, 2017. Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Sociologia%2520da%2520acessibilidade&searchpage=1&filtro=t

odos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/147875 

VARELLIS. O Paciente com Necessidades Especiais. Varellis. Editora Santos. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N559 – Estágios clínicos multidisciplinares IV 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: O programa envolve o estudo e o atendimento clínico ambulatorial integrado de pacientes com 

o seguinte grau de complexidade: tratamento periodontal básico e complementação cirúrgica; tratamento 

restaurador com material plástico; tratamento e retratamento endodôntico de dentes uni, birradiculares, 

trirradiculares e dentes com 4 condutos; tratamento protético, ajuste oclusal, RMF, porcelana 

(metalocerâmica e porcelana pura, coroas unitárias e próteses fixas de até 3 elementos, facetas e inlays 

em porcelana e resinas - laminados). 

 

Objetivo Geral: Planejar e executar forma integrada, procedimentos de caráter educativo, preventivo e 

curativo em pacientes, de acordo com o nível de complexidade determinado para o período, visando a 

reabilitação e manutenção dos aspectos morfológicos, estéticos e funcionais dos componentes do sistema 

estomatognático. 

 

Objetivos Específicos: Conhecimento de atitudes e competências no manejo do paciente odontológico 

de maneira interdisciplinar. Fazer a inter-relação das disciplinas de propedêutica, cirurgia, periodontia, 

dentística, endodontia e prótese. Realizar planejamentos de reabilitação oral. Encaminhar pacientes para 

tratamentos em várias fases de atenção à saúde. 

 

Conteúdo Programático: 

 Revisão de conteúdos de cirurgia e periodontia. 

 Revisão de conteúdos de prótese fixa e removíveis. 

 Revisão de conteúdos de endodontia e atendimento emergencial. 

 Revisão de conteúdos de dentística e materiais dentários. 

 Atendimento em clínica I. 

 Atendimento em clínica II. 

 Atendimento em clínica III. 

 Atendimento em clínica VI. 

 Atendimento em clínica V. 

 Atendimento em clínica VI. 

 Atendimento em clínica VII. 

 Atendimento em clínica VIII. 

 Atendimento em clínica IX. 

 Atendimento em clínica X. 

 Atendimento em clínica XI. 

 Atendimento em clínica XII. 

 Atendimento em clínica XIII. 

 Atendimento em clínica XIV. 

 Apresentação e discussão de casos clínicos I 

 Apresentação e discussão de casos clínicos II. 

 

Bibliografia Básica:  

AHMAD, I.; Protocolos para restaurações estéticas previsíveis. São Paulo: Artmed. 

RISSO, P.A.; Odontologia integrada na adolescência. São Paulo São Paulo: Santos. 

ROCHA, R.G. Clínica Integrada em odontologia. São Paulo: Artes Médicas. 

 

Bibliografia Complementar:  

BRAMANTE, C.M.; BERBERT, A. Cirurgia paraendodôntica. São Paulo: Santos. 
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LAGE-MARQUES, J.L.; AANTONIAZZI, J. H. Traumatologia dentária assistida: urgência e 

acompanhamento. São Paulo: Artes Médicas. 

BARNES, L. (ed.). Genética e patologia dos tumores de cabeça e pescoço. São Paulo: Santos. 

BUSSADORI, S. K.; Manual de odontohebiatria. 2.ed. São Paulo: Santos. 

SILVA, L. C. P. da. Odontologia para pacientes com necessidades especiais: protocolos para 

atendimento clínico. São Paulo: Santos. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N594 – Terapias integrativas, Tópicos modernos em odontologia e TCC II 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: A disciplina visa a integração do acadêmico com as inovações em Odontologia e o Estado 

Atual da Arte, bem como prepará-lo para a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Objetivo Geral: Abordar de maneira integral e baseada em Evidências Científicas, o uso das terapias 

integrativas e complementares no atendimento odontológico, as inovações em Odontologia e os 

princípios de apresentação de trabalhos acadêmicos orais. 

 

Objetivos Específicos: Elucidar os avanços tecnológicos em Odontologia; Esclarecer sobre o uso 

complementar de terapias integrativas, sob a óptica da Odontologia Baseada em Evidência Científica; 

Fornecer subsídios para a elaboração da apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Conteúdo Programático: 

 Inovações tecnológicas para o uso em odontologia. 

 Laminados cerâmicos. 

 Harmonização orofacial. 

 Acessibilidade em odontologia: libras. 

 Possibilidades de mercado de trabalho na área odontológica- mercado atual. 

 Sistemas de escaneamento e fresagem digital. 

 Cirurgia ortognática. 

 Fotografia odontológica. 

 Resinas de incremento único bulkfill. 

 Hipnose, acupuntura, terapia floral, homeopatia e Reik. 

 Radiestesia e radiônica e laser na odontologia. 

 Fitoterapia, moxaterapia e ozonioterapia. 

 Alinhadores ortodônticos e aparelhos estéticos. 

 Microscopia, magnificação e uso da tomografia nas especialidades odontológicas. 

 Princípios básicos de montagem e apresentação oral I. 

 Princípios básicos de montagem e apresentação oral II. 

 Princípios básicos de montagem e apresentação oral III. 

 Treinamento de oratória e como falar em público. 

 Qualificação.  

 Defesa TCC. 

 

Bibliografia Básica:  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas. 

LAKATOS, E. M.; Marconi, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. SP: Atlas. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo, Cortez. 

 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas. 

GARCEZ, Lucília. Técnica de redação. São Paulo: Martins Fontes. 

BREVIDELLI, M. M. TCC - Trabalho de conclusão de curso: guia prático para docentes e alunos da 

área de saúde. 4.ed.rev.atual.amp. 3.reimp. São Paulo: Látria. 

MASCARENHAS, AS. Metodologia Científica. São Paulo: Pearson. 

Artigos científicos nacionais e internacionais disponíveis nas plataformas BVS, LILACS/BIREME, 
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Scielo, Pubmed. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
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Plano de Ensino 
 

Disciplina: N647 – Estágio – Multidisciplinar Cirúrgico 

Carga Horária: 80h 

Curso/Período: Odontologia – 8° Período 

 

Ementa: Embriologia da face, exame radiográfico da face e confecção dos aparelhos protéticos para 

tratamento de lesões buco maxilo faciais, confecção de olhos artificiais, pavilhão auricular, nariz, calota 

craniana, mandíbula, e outros segmentos do corpo humano. Odontossíntese, Emergência em C.B.M.F. 

Técnica e tática cirúrgica. Pré e pós-operatório. Anestesia geral em C.B.M.F., Luxação da articulação 

Temporomandibular. Constrição das maxilas. Princípios básicos em cirurgia reconstrutora. Acidentes em 

C.B.M.F. Cirurgia dos tumores da boca. Tratamento das fissuras labiais, palatais e velo palatais. 

Atendimento inicial ao poli traumatizado. Tratamento das feridas das partes moles da face clínica. 

Fratura de nariz, fratura do complexo zigomático, fratura do terço médio da face, fratura de mandíbula, 

lesões provocadas por P.A.F. e cirurgia ortognática. 

 

Objetivo Geral: Abordar de maneira integral e baseada em Evidências Científicas, o uso das terapias 

integrativas e complementares no atendimento odontológico, as inovações em Odontologia e os 

princípios de apresentação de trabalhos acadêmicos orais. 

 

Objetivos Específicos: Elucidar os avanços tecnológicos em Odontologia; Esclarecer sobre o uso 

complementar de terapias integrativas, sob a óptica da Odontologia Baseada em Evidência Científica; 

Fornecer subsídios para a elaboração da apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Conteúdo Programático: 

 Inovações tecnológicas para o uso em odontologia. 

 Laminados cerâmicos. 

 Harmonização orofacial. 

 Acessibilidade em odontologia: libras. 

 Possibilidades de mercado de trabalho na área odontológica- mercado atual. 

 Sistemas de escaneamento e fresagem digital. 

 Cirurgia ortognática. 

 Fotografia odontológica. 

 Resinas de incremento único bulkfill. 

 Hipnose, acupuntura, terapia floral, homeopatia e Reik. 

 Radiestesia e radiônica e laser na odontologia. 

 Fitoterapia, moxaterapia e ozonioterapia. 

 Alinhadores ortodônticos e aparelhos estéticos. 

 Microscopia, magnificação e uso da tomografia nas especialidades odontológicas. 

 Princípios básicos de montagem e apresentação oral I. 

 Princípios básicos de montagem e apresentação oral II. 

 Princípios básicos de montagem e apresentação oral III. 

 Treinamento de oratória e como falar em público. 

 Qualificação.  

 Defesa TCC. 

 

Bibliografia Básica:  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas. 

LAKATOS, E. M.; Marconi, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. SP: Atlas. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo, Cortez. 

 

Bibliografia Complementar:  
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ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10.ed. São Paulo: Atlas. 

GARCEZ, Lucília. Técnica de redação. São Paulo: Martins Fontes. 

BREVIDELLI, M. M. TCC - Trabalho de conclusão de curso: guia prático para docentes e alunos da 

área de saúde. 4.ed.rev.atual.amp. 3.reimp. São Paulo: Látria. 

MASCARENHAS, AS. Metodologia Científica. São Paulo: Pearson. 

Artigos científicos nacionais e internacionais disponíveis nas plataformas BVS, LILACS/BIREME, 

Scielo, Pubmed. 

 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

Renata Pereira Georjutti 

 

 
____________________________ 

Vice-Reitor 

Marco Antônio Socreppa 
 

 


