
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO 
 

 DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
EMENTA 

 

Dentística 
Restauradora I 

284 h Estratégias restauradoras de forma direta. 

Desenvolver habilidades visuais e tácteis para 
diagnóstico e resolução de situação clínicas com 
abordagens restauradoras diretas. 

 

Dentística 
Restauradora II 

284  h Estratégias restauradoras de forma indireta. 
 
Desenvolver habilidades visuais e tácteis para 
diagnóstico e resolução de situação clínicas com 
abordagens restauradoras indiretas. 

 

Periodontia 16 h Relação interdisciplinar entre a periodontia e a 

dentística. 

Desenvolver habilidades visuais e tácteis para avaliação 
estética e resolução de situação clínicas com 
abordagens cirúrgicas periodontais estéticas.  
 

 

 

Fotografia 
Odontológica 

16 h Utilização da fotografia como ferramenta de 

diagnóstico, comunicação, trabalho e marketing em 

Odontologia Estética. 

Fornecer informações sobre equipamentos e técnicas 
fotográficas com finalidade odontológica  

 

Oclusão 16 h Conhecimento da fisiologia do sistema 

estomatognático e a relação entre dentes, músculos e 

ossos da cabeça 

Oferecer conhecimentos sobre o sistema 
estomatognático e a fisiologia neuromuscular, além 
dos critérios de análise oclusal. 

 

Anatomia e Escultura 
Dental 

32 h Estudo da anatomia oclusal dos dentes anteriores e 
posteriores e sua relação com a oclusão. 
 
Oferecer conhecimentos sobre anatomia dental e sua 
relação com a oclusão. 

 

Emergências 
Médicas 

15 h Introdução às emergências médicas. Materiais e 
rotinas de manejo das emergências médicas. 
 
Demonstrar os cuidados, e maneiras para controlar 
situações inusitadas que podem ocorrer durante um 
tratamento odontológico.  

 

Ética e Legislação 
Odontológica 

30 h A odontologia pode ser exercida nas suas três 

modalidades curativas: curativa, preventiva e legal. No 

que tange à Odontologia Legal, a sua finalidade 

precípua é a aplicação dos conhecimentos da ciência 

odontológica a serviço da justiça. O exercício ético e 

legal da odontologia no Brasil, delineando os contornos 

das profissões que agora compõe a equipe 

odontológica e respectiva limites de atuação. Com 

respeito ao relacionamento profissional, considerando-

se o número crescente de lides entre pacientes e 

profissionais. Aspectos relativos à atuação profissional 



– termos que compõem o panorama do exercício 

diuturno do cirurgião – dentistas para que, através de 

sua reflexão, os desentendimentos possam ser 

minimizados. 

 

Metodologia 
Científica 

60 h Estudo das concepções atuais. Metodologia, avaliação 

e formação docente. 

Atualizar o referencial teórico dos alunos em saberes 
voltados para a produção de conhecimentos de 
caráter científico e tecnológico. 

 

Bioética 15 h A necessidade de ensinar Bioética se percebe do 

descompasso entre o progresso da tecnologia e a 

maturidade das reflexões morais sobre suas 

conseqüências. Profissionais da área da saúde, como 

os odontólogos, só estarão preparados para o exercício 

profissional conhecendo e tendo refletido sobre os 

princípios bioéticos e suas implicações para a prática da 

profissão. 

 
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 768 h  

 


