
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO 

 

 DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA EMENTA 

 
Oclusão 46 h Capacitar o aluno a entender o funcionamento 

da oclusão e suas indicações de acordo com 
cada tipo de prótese dentária. 

 
Prótese Fixa 80 h Capacitar o aluno na realização do 

planejamento, execução e manutenção de 
restaurações indiretas unitárias e próteses 
fixas múltiplas dento-suportada. s ortodônticos. 

 

Prótese Parcial 
Removível 

30 h Conhecer os princípios biológicos, mecânicos, 
funcionais e estéticos que norteiam a 
confecção das próteses parciais removíveis e 
desenvolver senso-crítico acerca da 
Odontologia integral, com consciência ética 
das relações dentista-paciente, dentista-
técnico em prótese. 

 

Prótese Total 50 h Capacitar o aluno no conhecimento sobre os 
aspectos teóricos, laboratoriais e clínicos 
necessários para diagnóstico, planejamento e 
confecção de Próteses Totais Removíveis em 
sala de aula e ambiente laboratorial. 

 
Prótese sobre 
implante 

24 h Capacitar o aluno a executar os diversos tipos 
de prótese sobre implante, bem como, saber 
identificar e indicar os diversos tipos de 
componentes protéticos existentes. 

 

Clínica de Prótese 
Dentária 

332 h Capacitar o aluno para atuar frente aos 
pacientes, com ênfase no diagnóstico, 
planejamento, plano de tratamento e técnicas 
empregadas na reabilitação do sistema 
estomatognático através dos diferentes tipos 
de prótese dentária.  

 

Materiais Dentários 12 h Capacitar o aluno e aperfeiçoar o 
conhecimento e a capacidade de diferenciação 
dos materiais com suas indicações, limitações 
e técnicas de manipulação aplicando o 
aprendizado nas atividades clínicas.  

 

Endodontia 08 h Proporcionar ao aluno a aplicaçãoteórica 
prática dos conhecimentos adquiridos, obtendo 
a documentação necessária para o 
planejamento do tratamento protético, 
restabelencendo função e estética. 

 

Periodontia 12 h Proporcionar ao aluno a aplicaçãoteórica 
prática dos conhecimentos adquiridos, obtendo 
os conhecimentos necessários para o 
planejamento do tratamento protético, 
restabelencendo função e estética. 

 

Emergências 
Médicas 

15 h Capacitar o aluno a atender pacientes em 
casos de urgência/emergência no âmbito do 
consultório odontológico. Oferecer conceitos 
de como realizar massagens cardíacas como 
primeira providência no processo de 



ressuscitação, traqueotomia, redução de ATM. 

 

Terapêutica 
Medicamentosa 

08 h Proporcionar ao aluno o conhecimento 
necessário para adequada prescrição 
medicamentosa (receituário e receita de 
fármacos controlados). Demonstrar a 
importância do conhecimento em anestésicos 
locais e suas indicações, Uso de analgésicos, 
anti-inflamatórios, antibióticos e suas 
interações medicamentosas 

 
Ética e Legislação 
Odontológica 

30 h A disciplina visa discutir os vários aspectos da 
Deontologia e da Odontologia Legal, 
concernentes à legislação e aos desafios 
éticos da prática profissional em Odontologia. 

 

Metodologia 
Científica 

60 h Ensinar, com base nos princípios 
metodológicos, técnicas e métodos de 
investigação e estrutura do trabalho científico. 
Compreender a importância do método 
científico. 

 

Bioética 15 h Capacitar o aluno ema relação a edificação da 
ética teórica: filósofos e correntes filosóficas; a 
ética na saúde: os dilemas éticos na formação 
de profissionais de saúde, nas políticas, nas 
práticas e na pesquisa em saúde. 

 
Oclusão 46 h Capacitar o aluno a entender o funcionamento 

da oclusão e suas indicações de acordo com 
cada tipo de prótese dentária. 

 
Prótese Fixa 80 h Capacitar o aluno na realização do 

planejamento, execução e manutenção de 
restaurações indiretas unitárias e próteses 
fixas múltiplas dento-suportada e ortodônticos. 

 Trabalho de 
Conclusão de Curso - 

Para obtenção do respectivo certificado, como 
requisito parcial, é necessária a elaboração 
individual do Trabalho de Conclusão de Curso, 
o qual deverá ser desenvolvido no formato de 
Artigo Científico e orientado por Docente 
Mestre ou Doutor do curso. 

 Total 722 h  
	


