
 

 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

PLANO DE APRENDIZAGEM 

Disciplina: Tópicos em métodos e técnicas de pesquisa – Biologia Óssea  

Linha(s) de Pesquisa:  

Alterações do sistema estomatognático 

(   ) Formação Pedagógica ( X ) Formação para a pesquisa 

Prof(a). Responsável: Prof. Pedro Paulo Chaves de Souza 

Professores Participantes:   

Prof. Pedro Paulo Chaves de Souza 

Prof. Gileade Pereira Freitas 

Convidados:  

Profa. Helena Bacha Lopes (UNIC) 

Prof. Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira (UFU) 

Carga horária: 

32 horas 

Nº Créditos: 

2 

Código SIGAA: 

ODO0523 

Semestre e Ano: 

2022.2 

Período:  

09/08 - 27/09/2022 

Horário:  

8-12h 

Local: 

Auditório do Edifício 

LIFE – Parque 

Tecnológico da UFG. 

Laboratório iBIOM. 

N. de vagas: 

5 alunos do PPGO e 

2 alunos especiais 

 

 

 EMENTA:  
Anatomia, histologia, biologia celular e molecular do tecido ósseo. Pesquisas laboratoriais in vitro 
e in vivo aplicadas ao estudo do tecido ósseo. Cultivo de células ósseas. Estado da arte das 
pesquisas sobre diferenciação de osteoblastos e osteoclastos 

 
 
 

 OBJETIVOS:  

Ao final da disciplina o/a discente deverá ser capaz de: 

 Realizar a leitura crítica de artigos científicos na área de Biologia óssea. 

 Reconhecer métodos in vitro para o estudo da biologia celular óssea 

 Reconhecer a aplicação de ferramentas de biologia molecular à biologia óssea 

 



 

 

 CONTEÚDO: 
 

 Cultivo celular 

 Anatomia e histologia do tecido ósseo 

 Biologia dos osteoblastos e osteócitos 

 Biologia dos osteoclastos 

 Osteoimunologia   

 Biologia Molecular aplicada ao estudo da Biologia óssea 

 Modelos animais para o estudo da biologia óssea 

 Biomateriais substitutos ósseos 
 

 

 METODOLOGIA: 
 

 Aulas expositivas 

 Reuniões para desenvolvimento do trabalho e orientação. 

 Pesquisas bibliográficas. 

 Leitura e discussão de textos científicos. 

 Apresentações orais. 

 Aulas práticas em laboratório 
 

 PROCESSO E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO: 

A avaliação será a média aritmética da nota atribuída pela participação em sala de aula e 

entrega dos relatórios das atividades (N1) e nota atribuída pela apresentação dos seminários 

(N2) 

Conforme determinação legal, o aluno é obrigado a frequentar o mínimo de 85% (oitenta e 

cinco por cento) da carga horária presencial da disciplina. Segundo o Regulamento do PPGO 

(Resolução CEPEC 1136/2013), o aluno deve obter conceito final A, B ou C para ter direito a 

crédito. 

 
 
 

 CRONOGRAMA: 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

09/08 8-12h Apresentação da 
Disciplina 

Aula: Anatomia e 
histologia e fisiologia 

do tecido ósseo 

Laboratório iBIOM 

16/08 8-12h 
Aula: Cultivo cellular 

Prática: Boas práticas 
em cultura de células 

Laboratório iBIOM 



 

 

23/08 8-12h 
Biologia dos 

osteoblastos e 
osteócitos 

Prática: Técnicas para 
avaliação fenotípica 

de osteoblastos 

Seminário 1 

Laboratório iBIOM 

30/08 8-12h 
Biologia dos 

osteoclastos e 
osteomorfos 

Prática: Técnicas para 
avaliação fenotípica 

de osteoclastos 

Seminário 2 

Laboratório iBIOM 

06/09 8-12h Osteoimunologia 
Seminário 3 

Laboratório iBIOM 

13/09 8-12h Biologia molecular e 
modelso animais no 
estudo da Biologia 

Óssea 
Seminário 4 

Laboratório iBIOM 

20/09 8-12h Biomateriais 
substitutos ósseos 

Laboratório iBIOM 

27/09 8-12h Discussão: 
perspectivas e 

possibilidades em 
pesquisa em Biologia 

Óssea na UFG 

Laboratório iBIOM 
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