
 

 

Ementa: 

Apresentação das principais modalidades de tratamento protético e conhecimento 

dos conceitos e terminologia. Fundamentos do tratamento com prótese total, parcial fixa 

e removível. Conhecimento dos procedimentos clínicos, técnicos e laboratoriais para a 

confecção de próteses. Execução das etapas para confecção de prótese total, parcial e 

removível por meio de simulação em laboratório. Desenvolvimento da capacidade de 

planejamento em prótese dentária. Entendimento teórico dos materiais dentários de uso 

em prótese e sua aplicação prática. Estudo da oclusão aplicada ao tratamento protético. 

Utilização dos articuladores para diagnóstico e tratamento em prótese dentária.  

 

1. Objetivo Geral: 

Permitir ao profissional Cirurgião-Dentista a condição de diagnosticar, elaborar planos 

de tratamento e a indicar e executar procedimentos clínicos simples e de alta complexidade dos 

procedimentos reabilitadores da prótese dentária das coroas unitárias metalo-cerâmicas, metal 

free, facetas cerâmicas e lentes de contato, da prótese parcial fixa metalo-cerâmica e de zircônia, 

da prótese parcial removível a grampo e por sistemas de attachments, da prótese total 

convencional e próteses sobre implantes (tipo total fixa - Protocolo Branemark e prótese 

overdentures). 

 

2. Inscrição - Exame de Seleção – Início do Curso: 

O processo de inscrição ao curso terá início no dia 06/01/2020 a 02/03/2020 de 

segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 14h às 18h na Secretaria da Pós-

Graduação “Lato Sensu” da FO-UFG, com a secretária Ieda Batista (Telefone 62-3209-6324 e 

62-9202-4172), situada à Primeira Avenida s/nº, sala nº 3004 do 3º Andar, Setor Universitário. 

CEP: 74605-220, Goiânia, GO. 

. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração e não serão 

aceitas inscrições por correio. Os interessados deverão preencher uma ficha (anexo), colar 

uma foto 3x4 e pagar uma taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais) por meio de 

depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento a ser disponibilizada 

no ato da inscrição junto à secretaria da Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

. O exame de seleção ocorrerá na Faculdade de Odontologia da UFG no dia 06/03/2020 

(sexta-feira) às 9h na sala 1003 (1º andar) com a realização da avaliação curricular seguida 

de entrevista individual. O resultado do processo será divulgado no dia 09/03/2020 e as 

matrículas iniciarão a partir do dia 09/03/2020 a 13/03/2020.  

. O inicio do presente curso será no dia 25\03\2020 a partir das 14h na sala 1003 ou 

1004 da FO-UFG. 
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3. Requisitos à inscrição: 

a. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (preencher no ato da inscrição). 

b. Cópia da carteira de identidade e do CPF (não precisam ser autenticados); 

c. Cópia do diploma de graduação  

d. Cópia do registro profissional (CRO); 

e. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 50,  

 

4. Matrícula: 

As matrículas serão realizadas no período de 09/03/2020 a 13/03/2020 das 14h às 17h 

na Secretaria de Pós-Graduação “Lato Sensu” da FO-UFG, com a secretária Ieda Batista (62-

3209-6324).  

5. Custo 

O valor da mensalidade será de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O número 

total é de 24 (vinte e quatro) parcelas ou mensalidades.  

 

6. Horário e Periocidade  

O curso apresenta periodicidade mensal perfazendo um total de 24 meses (02 anos), nos 

seguintes períodos: 

Horário 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Total de 

horas\aula 

Manhã --------  08-12hs 08-12 hs 08 hs 

Tarde e Noite 14-18hs  e 18-

22hs 

14-18hs  e 18-

22hs 

14-18hs  20hs 

 

7. Conteúdo Programático Resumido: 
 

- Ética e Legislação Odontológica 

- Bioética 

- Metodologia Científica 

- Clínica Integrada de Prótese 

- Inter-relação prótese dentária/endodontia/periodontia/implantodontia 

- Prótese Parcial Fixa 

- Prótese Parcial Removível 

- Componentes da prótese parcial removível, 

- Prótese Sobre implante: unitária e múltipla (parcial e total) 

- Seleção dos componentes  (pilares intermediários)   

- Prótese Total 

- Materiais dentários relacionados à prótese dentária 

- Reabilitação estética: planejamento digital, fotografia odontológica, enceramento 

diagnóstico, mock up 

- Facetas Laminadas e “lentes de contato”, 

- Metal free (Zircônia e Dissilicato de Lítio), 

- Restaurações indiretas de cerâmica (onlay / inlay), 



- Odontologia adesiva: procedimentos adesivos atuais 

- Cimentação convencional e adesiva; 

- Retentores intrarradiculares estéticos (fibras) e metálicos, 

- Implantodontia: exames por imagem, planejamento cirúrgico-protético 

- Planejamento da Prótese Sobre Implantes, 

- Planejamento e Diagnóstico em Prótese Total e Parcial Removível, 

- Delineador e Articulador semi-ajustável, 

- Planejamento em Prótese Parcial Fixa, 

- Preparo prévio dos dentes envolvidos, 

- Preparo protéticos dos elementos dentais, 

- Moldagem das Próteses Parciais Removíveis e Totais, 

- Moldagem de transferência, 

- Moldagem em Prótese Fixa, 

- Prova da infra-estrutura cerâmica, ajustes funcionais e estéticos 

- Prova e ajuste das estruturas das PPRs, 

- Princípios e conceitos em Oclusão, 

- Oclusão e Desordens Temporomandibulares 

- Ajustes oclusais por desgastes seletivos cêntricos e excêntricos 

- Placas oclusais e ajustes funcionais. 

 

 

Coordenadores: 

Prof. Dr. Adérico S. Guilherme (FO\UFG) 

Prof. Dr. Célio Umberto de Araújo (FO\UFG) 


