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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

1.1. Nome do Curso: Especialização em Prótese Dentária 

1.2. Unidade Acadêmica: Faculdade de Odontologia da UFG. 

1.3. Departamento: Reabilitação Oral. 

 

1.4. Coordenador: Prof. Dr. Adérico Santana Guilherme 

E-mail: adericguilherme@hotmail.com 

Telefones: 62- 98124-8572; 62 - 36360293 

(62) 32096324 (Sala 3023 na FO-UFG); 

(62) 32096324 (Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu); 

(62) . 98124-8572....... (Celular). 

 

1.5. Sub-Coordenador: Prof. Dr. Célio Umberto de Araújo. 

E-mail: celioumberto@yahoo.com.br 

Telefones: 62- 9971-7037 

(62) 32096324 (Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu); 

(62) . 9971-7037.(Celular). 

1.6. Apoio Técnico-Administrativo: Sra. Ieda Batista Ferreira 

Email: especializacao.fo@gmail.com 

Telefones: 

(62) 3209-6324 (Secretaria); 

(62) 99202-4172 (Celular). 



2. OBJETIVOS DO CURSO: 

Objetivo Geral: 

 Curso visa especializar Cirurgiões-Dentistas em prótese dentária por meio de 

seu desenvolvimento e aprimoramento técnico-científico, proporcionando condições 

efetivas para o diagnóstico e busca de soluções para o edentulismo e para o 

planejamento e execução da reabilitação oral por meio de próteses (fixa, removível, 

total e sobreimplantes) dentro dos fundamentos de oclusão, visando acima de tudo o 

bem-estar do paciente. 

 

Específicos: 

A. Capacitar à formação de profissionais da área da Odontologia interessados em se 

especializar na área da Prótese Dentária, para a correção dos problemas relacionados à 

substituição de dentes sejam total ou parcialmente ausentes por meio das próteses 

dentárias fixas, removíveis e sobre implantes.  

B. Qualificar profissionais para aprimoramento clínico e prático em prótese dentária e 

sobre implantes, para o atendimento de adultos, idosos que perderam dentes e 

adolescentes e jovens adultos que nasceram com ausência dos mesmos e ainda, o 

tratamento das patologias que acometem o sistema estomatognático. 

C. 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) metalo-plástico e metalo-cerâmica e 

prótese overdentures). 

D. Permitir o conhecimento técnico e científico da área da periodontia relacionado aos 

procedimentos dos enxertos de conjuntivo, do aumento de coroa clínica e das 

cirurgias dos implantes endósseos. 



E. Oportunizar o atendimento de qualidade à população carente preparando-os para 

uma relação com a sociedade de forma humanista.    

F. Promover uma integração entre o Curso de Graduação da FO\UFG e 

Especialização permitindo desta forma a execução dos casos que clinicamente foram 

diagnosticados e considerados complexos e que no curso graduação não haveria 

oportunidade da execução por demandar maior tempo e uma maior formação dos 

discentes. 

G. Consentir a abertura da atividade da pesquisa, publicações de casos clínicos, 

extensão e dos estágios aos docentes e discentes dos cursos da graduação, stricto 

sensu e lato senso. 

 

  

 



3. METODOLOGIA: 

A metodologia preconiza a indissociabilidade entre teoria e prática, 

permitindo uma participação ativa dos alunos, que fazem contato com situações reais, 

por meio de estudos de caso, atendimento clínico a pacientes, discussões e trabalho 

em grupo e palestras, das defesas dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) sem, no 

entanto, abrir mão da contextualização e da discussão teórica sobre a área da 

especialidade como também das áreas afins. 

 

 



4. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO: 

4.1. Clientela Alvo: Cirurgiões-Dentistas. 

4.2. Carga Horária Total: 858 horas\aulas horas de aulas teóricas, laboratoriais e 

clínicas. 

4.3. Tipo de Ensino: ( X ) Presencial. (   ) Semi-Presencial. (   ) À Distância. 

4.4. Periodicidade da Oferta: (   ) Anual. ( X ) Bianual. (   ) Semestral. 

4.5. Período de Realização: (Art. 35. da Resolução CEPEC 1630/2019) O Curso 

será realizado no período de 25/03/2020 a 31\03\2022; O curso de especialização 

terá duração mínima de trezentos e sessenta - 360 horas, não computado o tempo de 

estudo individual ou em grupo sem assistência docente e o destinado à elaboração do 

trabalho de conclusão de curso). 

O curso apresenta periodicidade mensal (acontecerá sempre na última semana 

de cada mês), com início previsto para o dia 25\03\2020 e término previsto para o 

dia 31/03/2022, 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 

 

SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA: 

Quarta-feira: 14:00 – 22:00hs (8hs)  

Quinta feira: 14:00 - 22:00hs (8hs). 

Sexta feira: 08:00-12:00hs e das 14:00 - 18:00hs (8hs). 

Sábado: 08:00-12:00hs (4h). 

Total: 08+20= horas\ aula x 24 meses = 672 horas\aula. 

Argumentamos que, além dos períodos mencionados acima, está programado 

o atendimento dos pacientes pelos alunos nos meses de julho, janeiro e fevereiro dos 



anos de 2021 e 2022 na Disciplina de Atividade da Clínica Integrada. Este 

atendimento será desenvolvido de forma intensiva e terá uma abrangência de duas 

semanas de cada mês citado e além desta complementação, no ano de 2021 no mês de 

dezembro haverá duas semanas de atendimento. A somatória da carga horária dos 

períodos citado constituirá de 234horas\aula e esta será adicionada a carga horária de 

624horas\aula complementando desta forma a 858 horas\aula prevista ao curso. Esta 

programação foi estruturada para se ter um melhor aproveitamento do processo de 

aprendizagem pelos alunos. 

 

4.6. Número de Vagas: 12 vagas, respeitando os 10% destinados aos servidores da 

UFG, conforme normas e resolução CONSUNI Nº. 002/97. Assim, todo planejamento 

financeiro do curso será realizado tendo em vista que 11 alunos serão pagantes. 

 

5. CONVÊNIO PARA OFERTA E/OU FINANCIAMENTO DO CURSO: 

(   ) SIM. ( X ) NÃO. 

5.1. IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO 

5.1.1. NÚMERO DO PROCESSO NA UFG: a ser definido. 

5.1.2. ÓRGÃO PROPONENTE: Faculdade de Odontologia da UFG. 



6. RESUMO DA NECESSIDADE E/OU IMPORTÂNCIA DO CURSO PARA A 

UFG, REGIÃO E ÁREA DE CONHECIMENTO: 

O edentulismo total está relacionado a uma série de problemas de ordem 

funcional na fala, mastigação e fisionomia, além de alterações de ordem psicológica e 

comportamental como declínio da auto-estima e redução do convívio social. De 

acordo com pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, realizada no ano de 

2004 para a Organização Mundial de Saúde, 30 milhões de brasileiros são 

desdentados. Entre eles, quase 5 milhões estão na faixa etária dos 65 aos 74 anos de 

idade. Isto quer dizer que 75% dos idosos do nosso país não têm dentes e destes, 36% 

sequer usam dentaduras. Segundo relatório divulgado pelo Ministério da Saúde de 

2004, 8 milhões de brasileiros acima dos 30 anos precisam de dentaduras (Ministério 

da Saúde, 2004). 

Pacientes desdentados totais com mandíbula ou maxila moderada ou 

severamente reabsorvida freqüentemente experimentam problemas com suas próteses 

convencionais, dificultando o convívio social e predispondo estes “inválidos orais” a 

alterações psicológicas e psiquiátricas, como a depressão (KAPTEIN et al., 1998). 

Estes problemas incluem dor durante a mastigação, estabilidade e retenção 

insuficientes da prótese. Há uma redução na capacidade de se alimentar 

adequadamente em comparação com o edentulismo parcial, podendo até gerar 

quadros mais sérios de desnutrição (CUNE; PUTTER; HOOGSTRATEN,  1994; 

BURNS et al., 1994; WISMEIJER et al., 1997; KAPTEIN et al., 1998; MEIJER et 

al., 1999; MCGRATH e BEDI, 2001; MACENTEE; WALTON; GLICK et al., 2005). 

Todos estes fatores podem interferir como impacto negativo da saúde bucal na 

qualidade de vida destes indivíduos. 

Com o aumento da expectativa de vida nas populações de meia idade e idosos, 

a dificuldade em restabelecer as habilidades mastigatórias e melhorar a qualidade de 

vida destes pacientes torna-se um desafio cada vez mais presente na Odontologia. 

Algumas alterações morfológicas e fisiológicas presentes mais comumente em idosos 

- como diminuição da saliva, da coordenação motora e reabsorção do rebordo ósseo 

alveolar em desdentados totais, requerem um tratamento odontológico que visa 

eliminar, ou pelo menos amenizar estes problemas enfrentados pelos pacientes 

desdentados (MCGRATH e BEDI, 2001). 



 Sendo assim, ao se considerar a série de informações citadas na literatura 

o Projeto do Curso de Especialização em Prótese Dentária da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás (biênio 2020-2022) juntamente com o 

Plano de Trabalho – PROAD (anexo) se justificam pela carência de curso desta 

natureza nesta unidade de ensino além de permitir o atendimento de pacientes 

situados nas classes sociais menos favorecidas e evidentemente dotadas de menos 

recursos para custear com atendimento nas clínicas privadas.  

 

 

7. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO: 

O presente curso será desenvolvido nas dependências da Faculdade de 

Odontologia e abrangerá sala de aula da pós-graduação, laboratório de materiais 

dentários, laboratório de prótese dentária, expurgo, centro de radiologia e de 

esterelização além das clínicas ambulatoriais. 

 

7.1. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

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 08h às 12h 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. 

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 seletivo 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. 



A ordem da classificação dos candidatos no processo seletivo será citada na 

ordem decrescente em relação à nota obtida nomeando os doze aprovados no exame 

de seleção.  

 

7.2. REQUISITOS À INSCRIÇÃO: 

Possuir graduação em Odontologia e ter o título de Cirurgião-Dentista, além 

de estar devidamente registrado no Conselho Regional de Odontologia. 

 

7.3. 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). No ato da matrícula serão necessários os seguintes 

documentos do candidato selecionado: 

a) o requerimento em formulário próprio da Secretaria da Pós-Graduação “Latu 

Sensu” da FO-UFG (anexo). 

b) cópia autenticada do certificado de graduação e histórico escolar. 

c) cópia autenticada do CPF, RG e comprovante de endereço com CEP. 

d) cópia do contracheque, se servidor da UFG. 

 



7.4. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS: 

DISCIPLINA (S) 

TOTAL = 20 

DOCENTE (S) CARGA HORÁRIA PERÍODO 

(MÓDULO) 

LOCAL 

T P Total 

1. Metodologia do trabalho científico 

(32h) 

Nome do professor (32h) 

Diego Antônio Costa Arantes 

24 

 

08 

 

32 

 

Abril de 2020 a 

Novembro de 2020 

FO-UFG 

2. Ética e legislação Odontológica (30h) Nome do professor (30h) 

Mauro Machado do Prado 

30 00 30 Abril de 2020 a 

Novembro de 2020 

FO-UFG 

3. Bioética (16h) Nome do professor (16h) 

Mauro Machado do Prado 

16 00 16 Abril de 2020 a Julho 

de 2020 

FO-UFG 

4. Metodologias \ Discussão de Casos 
Clínicos (Apresentação de Seminários)* 

(80horas).  

 30 horas designadas aos professores 

citados ao lado e estas horas são de 

orientação a seminários. As demais 
horas serão destinadas ao 

desenvolvimento dos seminários. 

Nome do professor (80h) 

.Adérico Santana Guilherme (10h) 

Priscilla Cardoso Lazari (10h) 

Arioldo Teles de Castro (10h)  

08 

 

28 36 
Abril de 2020 a 

Setembro de 2021 

FO-UFG 

5. Emergências médicas em 

Odontologia (16h) 

Nome do professor (16h) 

Robson Rodrigues Garcia 

16 

 

00 

 

16 

 

Abril de 2020 a 

Setembro de 2020 

FO-UFG 

6. Anatomia buco-maxilo-facial aplicada 

à prótese dentária (12h) 

Nome do professor (12h) 

Diego Antônio Costa Arantes 

12 

 

00 

 

12 

 

Agosto de 2020 a 

Março de 2021 

FO-UFG 

7. Histofisiopatologia bucodental  (12h) Nome do professor (12h) 

Diego Antônio Costa Arantes 

12 00 12 Agosto de 2020 a 

Março de 2021 

FO-UFG 

8. Bio Segurança e Controle de Infecção Nome do professor (16h) 

Sandra Aragão de Almeida Sasamoto 

12 04 16 Agosto de 2020 a 

Março de 2021 

FO-UFG 

9. Oclusão e Disfunção C. Mandibular 

(40h) 

Nome do professor (40h) 

Adérico S. Guilherme (28h) 

Cláudio de Gois Nery (12)  

32 

 

08 

 

 

40 

 

 

Setembro de 2020 a 

Abril de 2021 

FO-UFG 

10. Materiais Dentários (24h) Nome do professor (24h) 

Gersinei Carlos de Freitas 

 

16 

 

08 

 

24 

 

Outubro de 2020 a 

Março de 2021 

FO-UFG 

11. Periodontia aplicada à Prótese 

Dentária (32h) 

Nome do professor (24h)  

Thaisângela Rodrigues Lopes e Silva Gomes  

24 

 

08 

00 

32 

 

Julho de 2020 a Abril 

de 2021 

FO-UFG 

 

 

 

 



12. Endodontia aplicada à Prótese 

Dentária (12h) 

Nome do professor (12h) 

Julio Almeida Silva  

12 

 

00 

 

12 

 

Outubro de 2018 a 

Abril de 2019 

FO-UFG 

13. Anatomia Dental Nome do professor (12h) 

Gersinei Carlos de Freitas 

12 00 12 Outubro de 2020 a 

Abril de 2021 

FO-UFG 

14. Ortodontia aplicada à Prótese 

Dentária (12h) 

Nome do professor (12h) 

José Valadares Neto 

12 

 

00 

 

12 

 

Outubro de 2021 a 

Abril de 2022 

FO-UFG 

15. Imaginologia aplicada à Prótese 

Dentária (24h) 

Nome do professor (24h) 

Maria Alves Garcia Santos Silva  

12 

 

12 

 

24 

 

Outubro de 2021 a 

Abril de 2022 

FO-UFG 

16. Integração Dentística e Prótese 

Dentária (24h) 

Nome do professor (24h) 

Alberto Magno Gonçalves  

12 

 

12 

 

24 

 

Setembro de 20120 a 

Fevereiro de 2021 

FO-UFG 

17. Prótese Parcial Fixa (64h) Nome do professor (74h) 

Adérico S. Guilherme 

32 

 

32 

 

64 

 

Agosto de 2020 a 

Agosto de 2021 

FO-UFG 

18. Prótese Parcial Removível (648h) Nome do professor (64h) 

Priscilla Cardoso Lazari  

32 32 64 Setembro de 2020 a 

Setembro de 2021 

FO-UFG 

19. Prótese Total (56h) Nome do professor (56h) 

Carlos de Paula e Souza  

30 26 56 Setembro de 2020 a 

Agosto de 2021 

FO-UFG 

20. Prótese Sobre Implantes Nome do professor (64h) 

Adérico Santana Guilherme 

32 32 64 Setembro de 2020 a 

Agosto de 2022 

FO-UFG 

21. Clínica Integrada de Prótese 

Dentária (PPF, PPR, PT, Oclusão, 

Periodontia e Prótese Sobre Implantes)*. 

.Adérico Santana Guilherme (65hs\aula) 

.Arioldo Teles de Castro (65hs\aula) 

. Priscilla Cardoso Lazari (65hs\aula) 

. Monique Valente (65hs\aula) 

 
260 260 Setembro de 2020 a 

Março de 2022 

FO-UFG 

Total de disciplinas = 21  388 470 858 Março de 2020 a 

Março de 2022 

FO-UFG 

 

* Todos os docentes envolvidos na disciplina de Clínica Integrada de Prótese Dentária participam 

simultaneamente da mesma atividade, ou seja, durante a atividade de clínica estarão presentes no 

mínimo 03 professores (ver justificativa, no plano de trabalho da PROAD - DCF). 



7.5. PREVISÃO DE PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO: 

O trabalho de TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) que neste caso em se 

tratando de curso de especialização é designado de Trabalho Monográfico e terá um 

professor coordenador com formação específica na área. O conteúdo a ser repassado 

aos alunos irá embasá-los das orientações quanto às normas gerais de realização de 

um trabalho científico, investigação científica, pesquisa bibliográfica, conceitos, 

métodos e técnicas de pesquisa, que deverão ser utilizadas pelos mesmos na 

formação da monografia e ao término deste trabalho, fará a defesa do mesmo a uma 

banca examinadora composta por professores com titulação mínima de mestre.  Este 

trabalho poderá ser feito a partir de uma revisão sistemática da literatura de artigos 

científicos e\ou de caso clínico desenvolvido durante o período do curso, ficando, 

portanto, esta escolha a critério do orientador do referido trabalho. 

 

 



9. DISCIPLINAS (docente responsável, docente colaborador, carga horária, 

ementa, metodologia e bibliografia básica): 

 

9.1. Nome da Disciplina: Metodologia do trabalho científico 

Docente responsável: Nome do professor: Diego Antônio Costa Arantes 

Carga horária: 32 horas de aula 

Ementa: orientações quanto às normas gerais de realização de um trabalho científico, 

investigação científica, pesquisa bibliográfica, conceitos, métodos e técnicas de 

pesquisa, que deverão ser utilizadas pelo aluno na composição de sua monografia ao 

término do curso de especialização. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Estrela, C. Metodologia científica: ensino, ciência e pesquisa. 2ª. Edição. Editora 

Artes Médicas, 2005. 

 

9.2. Nome da Disciplina: Ética e legislação Odontológica 

Docente responsável: Nome do professor: Mauro Machado do Prado 

Carga horária: 30 horas de aula 

Ementa: conscientização do aluno quanto a sua responsabilidade profissional perante 

o paciente, discussão da legislação odontológica pertinente à implantodontia, e a 

importância da valorização do código de ética profissional. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Rovida, T. A. S., Garbin, C. A. S. Noções de Odontologia legal e bioética. 1ª. Edição, 

Editora Artes Médicas, 2013. 

Silva, M. Compêndio de odontologia legal. 1ª. Ed. 508p. São Paulo: Editora Medsi-

Guanabara. 1997. 

 

9.3. Nome da Disciplina: Bioética 

Docente responsável: Nome do professore: Mauro Machado do Prado  

Carga horária: 15 horas de aula 



Ementa: enfoque do conceito atual da bioética e a importância do respeito ao paciente 

como ser humano no tratamento odontológico, valorizando a necessidade de 

comprovações científicas dos novos materiais ou técnicas antes de serem utilizadas na 

clínica, bem como os aspectos relacionados à pesquisa em seres humanos. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Rovida, T. A. S., Garbin, C. A. S. Noções de Odontologia legal e bioética. 1ª. Edição, 

Editora Artes Médicas, 2013. 

Silva, M. Compêndio de odontologia legal. 1ª. Ed. 508p. São Paulo: Editora Medsi-

Guanabara. 1997. 

 

9.4. Nome da Disciplina: Metodologias \ Discussão de Casos Clínicos 

(Apresentação de Seminários)  

Docentes responsáveis: Nomes dos professores: Adérico Santana Guilherme, 

Priscilla Cardoso Lazari e Arioldo Teles de Castro 

Carga horária: 30 horas de aula, sendo 04 horas de atividades teóricas e 26 horas de 

atividades práticas. 

Ementa: espera-se que a disciplina desenvolva nos alunos o espírito crítico de se 

realizar um planejamento sistematizado de uma reabilitação protética sobre implantes 

osseointegrados. Assim, a carga horária teórica viabilizará o planejamento dos casos 

clínicos a serem desenvolvidos no atendimento clínico dos pacientes, o que tornará o 

atendimento mais ordenado, sistematizado e apoiado em critérios científicos. Durante 

as atividades teóricas e práticas os alunos terão a oportunidade de ler artigos 

científicos para preparar seminários que irão embasar suas decisões de planejamento 

dos casos clínicos. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas com slides, projetores de slides, multimídia, 

lousa e giz. Indicação e leitura crítica de artigos científicos. Preparo e apresentação de 

seminários. 

Bibliografia básica: 

Worthington, P. et al. Osseointegração na odontologia: uma visão geral. 2ª. Ed. 174p. 

São Paulo: Editora Quintessence. 2005. 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3ª. Ed. 1102p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

 

 

 



9.5. Nome da Disciplina: Emergências Médicas em Odontologia 

Docente responsável: Nome do professor: Robson Rodrigues Garcia 

Carga horária: 16 horas de aula 

Ementa: ministrar conhecimentos a respeito da necessidade de prevenção das 

situações de emergência médica no consultório odontológico e procedimentos a serem 

realizados quando tais emergências não puderam ser evitadas, visando orientar quanto 

ao protocolo de manutenção dos sinais vitais do paciente. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas com slides, projetores de slides, multimídia, 

lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Andrade, E. D. Terapêutica medicamentosa em odontologia. 2ª. Ed. 240p. São Paulo: 

Livraria Editora Artes Médicas. 2006. 

 

9.6. Nome da Disciplina: Anatomia Buco-Maxilo-Facial aplicada à Prótese 

Dentária.  

Carga horária: 12 horas de aula 

Docente responsável: Nome do professor: Diego Antônio Costa Arantes 

Ementa: ministrar aulas teóricas de anatomia da região buco-maxilo-facial, com 

ênfase na necessidade do aluno conhecer as estruturas anatômicas que devem ser 

preservadas nas intervenções cirúrgicas relacionadas à prótese. 

Metodologia: Aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Sgrott, E. A.; Moreira, R. S. Anatomia aplicada à implantodontia. 1ª. Ed. 312p. São 

Paulo: Livraria Editora Santos. 2010. 

 

9.7. Nome da Disciplina: Histofisiopatologia Bucodental   

Docente responsável: Nome do professor: Diego Antônio Costa Arantes 

Carga horária: 12 horas de aula 

Ementa: a disciplina transmite os ensinamentos de embriologia, histologia e os 

aspectos fisiopatológicos dos tecidos, em especial do tecido ósseo e gengival, suas 

reações frente aos traumatismos causados no preparo cirúrgico para instalação de 

próteses e sua capacidade de reparo e regeneração. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 



Bibliografia básica:  

Sgrott, E. A.; Moreira, R. S. Anatomia aplicada à implantodontia. 1ª. Ed. 312p. São 

Paulo: Livraria Editora Santos. 2010. 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3ª. Ed. 1102p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

 

9.8. Nome da Disciplina: Bio Segurança e Controle de Infecção 

Docente responsável: Nome do professor: Sandra Aragão de Almeida Sasamoto 

Carga horária: 16 horas de aula 

Ementa: estudo da microbiologia da cavidade bucal e aplicação dos princípios de 

controle de infecção e contaminação cruzada no consultório odontológico, 

enfatizando a necessidade da implementação de normas de biosegurança a toda 

equipe de trabalho. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Worthington, P. et al. Osseointegração na odontologia: uma visão geral. 2ª. Ed. 174p. 

São Paulo: Editora Quintessence. 2005. 

 

9.9. Nome da Disciplina: Oclusão e Disfunção Crânio-Mandibular 

Docentes Responsáveis: Nomes dos Professores: Adérico S. Guilherme e 

Cláudio de Gois Nery  

Carga horária: 40h/a 

Ementa: a disciplina de oclusão e disfunção-crânio mandibular, confere embasamento 

por meio de aulas teóricas, práticas laboratoriais e clínicas e o enfoque do conteúdo 

envolve a erupção dentária e desenvolvimento da oclusão dentária; anatomia e 

fisiologia do sistema estomatognático; estudo da anatomia oclusal e enceramento 

progressivo; conceitos de oclusão; articuladores e arcos faciais; relações maxilo-

mandibulares. Ainda, enfatiza o diagnóstico e tratamento das disfunções crânio-

mandibulares que podem afetar o sistema estomatognático.  

Conteúdo Programático: 

1. A  erupção dentária e desenvolvimento da oclusão dentária; 

2. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; 

3. Estudo da anatomia oclusal e enceramento progressivo; 

4. Posição e movimentos mandibulares; 

5. Conceitos de oclusão; 

6. Articuladores e arcos faciais; 



7. Doença oclusal; sua etiologia e tratamento; 

8. Princípios e filosofias  de reabilitação oclusal; 

9. Diagnóstico e tratamento das desordens creniomandibulares. 

10. A  erupção dentária e desenvolvimento da oclusão dentária; 

11. Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; 

12. Estudo da anatomia oclusal e enceramento progressivo; 

13. Posição e movimentos mandibulares; 

14. Conceitos de oclusão; 

15. Articuladores e arcos faciais; 

16. Doença oclusal; sua etiologia e tratamento; 

17. Princípios e filosofias  de reabilitação oclusal; 

18. Diagnóstico e tratamento das desordens creniomandibulares. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

1.DAWSON, P. E. Avaliação, diagnóstico e tratamento dos problemas oclusais. 2ª 

ed.  São Paulo. Médicas. 1993. 

2.OKESON, J. P. Fundamentos deoclusão e desordens temporomandibulares. 2ª ed. 

São Paulo. Médicas. 1992. 

3.MEZZOMO, E. et al. Reabilitação oral para o clínico. São Paulo 

Santos/Quintessence. 1994. 

 

9.10. Nome da Disciplina: Prótese Parcial Removível 

Docente responsável: Nome do professore: Priscilla Cardoso Lazari  

Carga horária: 64h/a 

Ementa: a disciplina de prótese parcial removível, confere embasamento por meio de 

aulas de estudos e exposições teóricas, práticas laboratoriais e clínicas para confecção 

de uma prótese parcial removível. Esta prótese deverá reabilitar a eficiência 

mastigatória, a fonética e estética do paciente conferindo-lhe comodidade integrando 

ao sistema estomatognático. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Classificação dos desdentados e das próteses parciais removíveis, Perfil 

Epidemiológico dos desdentados do Brasil, Indicações  e Contra Indicações das 

P.P.Removíveis. Objetivos, Vantagens e Desvantagens; 

2. Elementos componentes, sistemas de suporte, retenção, estabilidade, conexão, 

selas e dentes artificiais; 

3. Planejamento e desenho em P.P.R. Delineador. Preparo prévio e plano-guias e de 

inserção (TI) e retirada (TR); 



4. Confecção da estrutura metálica, inclusão em mufla, condensação da resina 

acrílica, polimerização.  Acabamento e polimento. 

5. Confecção de superfícies oclusais metálicas; 

6. Prótese parcial removível à attachments; 

7. Instalação e proservação. 

Bibliografia básica: 

1. BONACHELA, W; TELLES, D. Planejamento em reabilitação oral com prótese 

parcial removível. São Paulo. Santos, 1998. 

2. FIORI, S. R. Atlas de prótese parcial parcial removível. 4ª Ed. São Paulo. Pancast, 

1993. 

3. JANSON, W. A. et, al. Prótese parcial removível – planejamento. Bauru. 

Faculdade de odontologia de Bauru – São Paulo, 1978. 

4. KLIEMANN, C; OLIVEIRA, W. Manual de prótese parcial removível. Santos. 

São  Paulo. 1999. 

5. TODESCAN, R. et al.  Atlas de prótese parcial removível. São Paulo. Santos, 

1996.  

6. ZANETTI, A. L; LAGANA, D. C. Planejamento na prótese parcial removível. 2ª. 

Ed.  São Paulo. Savier, 1996. 

 

9.11. Nome da Disciplina: Periodontia aplicada à Prótese Dentária 

Docente responsável: Nome do professore: Thaisângela Rodrigues Lopes e Silva 

Gomes 

Carga horaria: 32h/a 

Ementa: O estudo desta disciplina orienta a aplicação dos princípios básicos na 

prevenção e da interrelação da periodontia com a prótese. Ministra os 

conhecimentos da doença periodontal, meios de diagnóstico, tratamento e controle 

posterior. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, 

slides, retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Anatomia e histofisiopatologia do periodonto; 

2. Etiopatogenia, meios de diagnóstico, planejamento e fases do tratamento da 

doença periodontal; 

3. Aspectos da prevenção e controle da doença periodontal; 

4. A inter-relação da periodontia com as prótese e oclusão; 

5. O inter-relacionamento endo-periodontia. 

Bibliografia básica: 



01 – GENCO, R. J. et al. Periodontia    contemporânea.  2ª ed.  São   Paulo. 

Santos. 1997. 

02 – GLICKMAN, I. Periodontologia    clínica.   3ª ed.  Buenos  Aires.  Mundi. 

1967. 

03 – ROSEMBERG, M. M. et al. –  Tratamento  periodontal  e  protético  para 

casos avançados. São Paulo. Quintessence. 1996. 

 

9.12. Nome da Disciplina: Nome da Disciplina: Prótese Total 

Docente responsável: Nome do professore: Carlos de Paula e Souza 

Carga horária: 64h/a 

Ementa: ministrar aulas teóricas e práticas-laboratoriais de prótese total, com ênfase 

na necessidade do aluno conhecer o conteúdo do exame físico (extra-oral e intra-oral) 

do desdentado total, técnicas de moldagens; relações maxilo-mandibulares, técnicas e 

importância da RC; placas de provas, planos guias, montagem dos dentes artificiais: 

aspectos estéticos, procedimentos dentinogênicos; obtenção da articulação 

balanceada; confecção das bases das dentaduras; remontagem em prótese total; 

provas, instalação e controle posterior e prótese total imediata. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Exames e técnicas de moldagens; 

2. Relações inter-maxilares, técnicas e importância da RC; 

3. Placas de provas, planos guias, montagem dos dentes artificiais: aspectos 

estéticos, procedimentos dentinogênicos; 

4. Obtenção da articulação balanceada 

5. Confecção das bases das dentaduras 

6. Remontagem em prótese total; 

7. Provas, instalação e controle posterior; 

8. Prótese total imediata. 

Bibliografia básica: 

1.TURANO, J . C. & TURANO, L. M. Fundamentos de prótese total. 3ª ed. Rio de 

Janeiro. Quintessence. 1993. 

2.ALDROVANI, C. Dentaduras Completas. Rio de Janeiro: Ed. Científica, 1956. 

3.DOMITTI, S.S. Sistematização do ensino integrado da prótese total. São Paulo: Ed. 

Santos, 1990. 

 

 

 



9.13. Nome da Disciplina: Imaginologia aplicada à prótese dentária.  

Docente responsável: Nome do professor: Maria Alves Garcia Santos Silva 

Carga horária: 24 horas de aula 

Ementa: ministra conhecimentos relativos a higiene das radiações, a tomada e 

interpretação das imagens intra e extra-bucais e ao uso dos exames por imagem em 

odontologia, com ênfase no planejamento radiográfico em reabilitações. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Misch, C. E. Implantes dentais contemporâneos. 3ª. Ed. 1102p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

Whaites, E. Princípios de radiologia odontológica. 4ª. Ed. 424p. São Paulo: Editora 

Elsevier. 2009. 

 

9.14. Nome da Disciplina: Ortodontia aplicada à prótese dentária 

Docente responsável: Nome do professor: José Valadares Neto 

Carga horária: 12 horas de aula 

Ementa: expor aos alunos a inter-relação da ortodontia com a prótese assim como 

demonstrar a importância de um planejamento ortodôntico prévio e sua relação com o 

sucesso no tratamento final. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica: 

Cardoso, A. C. Oclusão pra você e para mim. Livraria Editora Santos. 1ª. Edição, 

2003. 

Hayashi, H. Novos conceitos na utilização dos microimplantes. 1ª. Edição, 75p. São 

Paulo: Editora Napoleão. 2009. 

 

9.15. Nome da Disciplina: Integração Dentística e Prótese Dentária  

Docente responsável: Nome do professor: Alberto Magno Gonçalves 

Carga horária: 24 horas de aula 

Ementa: expor aos alunos a inter-relação da dentística com a prótese assim como 

demonstrar os princípios básicos de estética. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 



Bibliografia básica: 

1. Souza, M. H. S. Odontologia estética: fundamentos e aplicações clínicas. 

 

9.16. Nome da Disciplina: Prótese Parcial Fixa 

Docente responsável: Nome do professor: Adérico S. Guilherme 

Carga horária: 74h/a 

Ementa: transmitir conhecimentos a respeito da prótese fixa, avaliação do paciente 

para o diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico, estudo dos procedimentos de 

preparos com finalidade protética (princípios biomecânicos, biológicos e estéticos, 

tipos de término cervical), moldagem, registro inter-oclusal, montagem de modelos 

em articulador e próteses provisórias.  Discussão da forma e características das infra-

estruturas para próteses metalo-cerâmicas, soldagem, seleção de cor, ajuste funcional 

e estético, cimentação provisória e definitiva, controle e manutenção.  

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Histórico; 

2. Exame do paciente: anamnese, exame extra e intra-oral, exame radiográfico, 

modelo de estudo; 

3. Preparos de dentes com finalidade protética 

3.1. Princípios biomecânicos 

3.2. Princípios biológicos 

3.3. Estética 

3.4. Tipos de término cervical 

3.5. Preparos parciais e totais 

4. Prótese Fixa Adesiva: indicação, contra-indicação, vantagens, desvantagens, 

características  do preparo, cimentação e preparos não convencionais para Prótese 

Adesiva; 

5. Núcleos em dentes polpados e despolpados, restaurações com núcleos pré-

fabricados e fundidos; 

6. Coroas provisórias: características das restaurações provisórias e técnicas de 

confecção; 

7. Moldagem e modelo de trabalho:  materiais de moldagem, técnica de  moldagem  

e troqueis; 

8. Registros oclusais e Montagem em Articuladores Semi-Ajustáveis:  posição de 

trabalho, materiais utilizados, técnicas de registro da dimensão vertical de oclusão 

e limitações  dos articuladores semi-ajustáveis e suas compensações; 

9. Formas e características das infra-estruturas para próteses metalo-cerâmicas; 

10. Prova dos retentores, remoção em posição  para soldagem e remontagem no 

articulador semi-ajustável: adaptação marginal, ajuste funcional, tipos de 

desajuste e correções, preparo da área a ser soldada, técnica de união, inclusão e 

soldagem, prova da estrutura soldada, registro funcional e estético; 

11. Seleção de cor e ajuste funcional e estético; 

12. Cimentação provisória e definitiva; 



13. Proservação 

Bibliografia básica: 

1.MEZZOMO, E. et al. Reabilitação oral para o clínico. São Paulo: 

Santos/Quintessence. 1994. 

2.PEGORARO, L.F. et al. Prótese Fixa. São Paulo: Artes Médicas, 1998. 

3.SHILLINGBURG, Jr.  H.  T,.  et al.  Fundamentos de prótese fixa. São Paulo. 

Santos. 1986. 

 

9.17. Nome da Disciplina: Prótese Sobre Implantes 

Docente responsável: Nome do professor: Adérico S. Guilherme 

Carga horária: 64h/a 

Ementa: transmitir conhecimentos a respeito da reabilitação sobre implantes, 

avaliação do paciente para o diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico, estudo 

dos procedimentos de moldagem, registro inter-oclusal e montagem de modelos em 

articulador.  Discussão de pilares intermediários e biomecânica das próteses 

parafusadas e cimentadas sobre os implantes. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Histórico e evolução da implantodontia; 

2. Sistemas de Implantes e  conexões protéticas – hexagono externo, interno e 

cone-morse; 

3. Planejamento Reverso; 

4. Biomecânica; 

5. Planejamento no desdentado parcial;  

6. Planejamento no desdentado total – Prótese total fixa (protocolo de toronto), 

overdentures e mini-protocolo; 

7. Seleção de pilares; 

8. Moldagens; 

9. Sistema de fixação: parafusada e cimentada; 

10.  Oclusão na implantodontia. 

Bibliografia básica: 

1. DINATO, J.C. & POLIDO, W.D. Implantes osseointegrados. Cirurgia e prótese. 

Artes Médicas. São Paulo. 2001. 

2.RENOUARD, F. & RANGERT, B. Fatores de risco no tratamento com implantes. 

Evolução clínica e conduta.  Quintessence Ed. São Paulo. 2001. 

3.SCARSO FILHO, J. et., al. Planejamento estético cirúrgico-protético em 

implantodontia. Artes Médicas. São Paulo. 2001. 

 



9.18. Nome da Disciplina: Endodontia aplicada à Prótese Dentária 

Carga horaria: 12h/a  

Docente responsável: Nome do professor: Julio Almeida Silva 

Ementa: A disciplina de endodontia transmite os ensinamentos de embriologia e 

histologia do tecido da polpa, de todo o sistema de canais radiculares e dos tecidos 

periapicais. Orienta na prevenção e tratamento das doenças da polpa do dente. A 

endodontia também atua no tratamento clínico-terápico dos casos de necrose pulpar 

e suas possíveis conseqüências, como abscessos, cistos de pequeno e médio porte, 

dentre outros. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Bibliografia básica:  

1. GROSSMAN, LI: Endodontia Pratica.10 ed. Guanabara Koogan, 1983.  

2. FILGUEIRAS, BEVILACQUA,S.; MELO, C. Endodontia clínica. Rio de Janeiro, 

Científica, 1962.  

3. PAIVA, JG; ANTONIAZZI, JH. Endodontia: bases para a prática clínica. 2. ed. 

São Paulo: Artes Médicas, 1988. 

 

9.19. Nome da Disciplina: Materiais Dentários 

Docente responsável: Nome do professor: Gersinei Carlos de Freitas 

Carga horária: 24h/a 

Ementa: a disciplina Materiais Dentários abordará temas científicos relacionados aos 

materiais dentários utilizados em Odontologia (sistemas restauradores diretos e 

adesivos, materiais de moldagem e ligas odontológicas) direcionados as orientações 

quanto ao seu emprego na clínica.  

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, slides, 

retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Materiais de moldagem; 

2. Produtos de gipsita; 

3. Revestimentos odontológicos; 

4. Ligas metálicas para fundições odontológicas; 

5. Técnicas e materiais para inclusão, fundição e soldagem 

6. Porcelanas dentárias; 

7. Cimentos odontológicos 

8. Resinas acrílicas e compostas. 

Bibliografia básica: 



1. GIBILISCO, J.A. The role of dentistry at Mayo Clinic. Minn. Med., St. Paul, v. 88, 

n. 8, p. 39-41, Aug. 2005. 

3. AN 2.USAVICE, K.J.  Phillips – Materiais Dentários.  11 ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 

2005. 

4. CRAIG, R.G. et al.  Materiais Dentários Restauradores.11ª..ed., São Paulo, ed. Santos, 

2004. 

 

9.20. Nome da Disciplina: Clínica Integrada de Prótese Dentária 

Docentes responsáveis: Nomes dos professores: .Adérico Santana Guilherme, 

.Arioldo Teles de Castro, Priscilla Cardoso Lazari, Monique Valente  

Carga horária: 260h/a 

Ementa: atendimento clínico ambulatorial aos pacientes que receberão reabilitações 

sobre implantes, prótese total, prótese parcial removível e prótese parcial fixa onde 

haverá a aplicação dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas do curso 

para a discussão dos casos clínicos, planejamento, execução e proservação dos 

tratamentos realizados. 

Metodologia: aulas teóricas expositivas utilizando os recursos de multimídia, 

slides, retroprojetor, lousa e giz. 

Conteúdo Programático: 

1. Seminários baseados em literatura especializada e nas disciplinas afins; 

2. Clinica integrada de prótese dentária; 

Inter-relação prótese-periodontia, endodontia, prótese sobre implantes e pequenos 

movimentos ortodônticos na clínica protética. 

Bibliografia básica: 

1.LANGLAND, O. E.; LANGLAIS, R. P. Princípios de diagnóstico por imagem 

em odontologia. São paulo. Santos. 2002. 

2.RENOUARD, F. & RANGERT, B. Fatores de risco no tratamento com 

implantes. Evolução clínica e conduta.  Quintessence Ed. São Paulo. 2001. 

3.SCARSO FILHO, J. et al. Planejamento estético cirúrgico-protético em 

implantodontia. Artes Médicas. São Paulo. 2001. 

4.MEZZOMO, E. et al. Reabilitação oral para o clínico. São Paulo: 

Santos/Quintessence. 1994. 

5.BONACHELA, W.C.; ROSSETTI, P.H.O. Overdentures: das raízes aos 

implantes osseointegrados. Planejamento, tendências e inovações. São Paulo: Ed. 

Santos, 2002. 216p. 


