Dentística

programa do curso
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Orientação individual do aluno em relatos de casos desenvolvidos no curso.
Metodologia Científica
Estudo de métodos e técnicas científicas. Tem como objetivo analisar as características,
vantagens e desvantagens dos vários métodos e criticar os pressupostos ou as implicações de sua
utilização.
Ética e Legislação Odontológica
Estudo do conjunto de leis acerca de odontologia atualmente aplicadas à classe odontológica.
Emergência Médica em Odontologia
Verificar as ocorrências de emergências médicas em consultórios odontológicos, englobando
conhecimento, adequação de equipamentos, treinamento tanto em serviços públicos como
privados.
Bioética
Estudo transdisciplinar entre Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Filosofia (Ética). A
problemática bioética é numerosa e complexa, alguns exemplos dos temas alarmados são: banco
de dentes, células tronco, ética odontológica.
Ciências Básicas - Gerais
Estudo dos princípios científicos de anatomia de cabeça e pescoço, histofisiológica, farmacologia e
farmacoterapia e patologia e sua relação direta com Odontologia.
Ciências Básicas - Aplicadas
Fundamentos teóricos de odontologia aplicada à Dentística Restauradora. Abordagem
multidisciplinar no tratamento reabilitador estético.
Dentística Pré-Clínica
Aplicação prática dos tratamentos restauradores diretos e indiretos de Dentística Restauradora.
Englobando toda a fundamentação teórica e treinamento laboratorial prévios.

Clínica de Odontologia Estética
Treinamento prático para planejamento e execução de tratamentos restauradores/reabilitadores
estéticos e manuseio dos materiais odontológicos.

trabalho de conclusão de curso
Orientação individual do aluno em relatos de casos desenvolvidos no curso.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Nesta pós-graduação você vai encontrar um equilíbrio perfeito entre teoria e prática. Aqui são
feitas demonstrações com vídeo, em manequim e pacientes e participações de empresas. O curso
será, em sua maior parte, realizado em clínica, com atividades práticas em manequins e pacientes.
Avaliações práticas
Nesta pós você não vai ficar em sala de aula, sentado na cadeira ouvindo o professor falar. Aqui
as atividades são muito dinâmicas e a avaliação acontece em três etapas: avaliação teórica (uma
por ano), avaliação do desempenho do aluno nas atividades práticas em clínica e, por fim,
apresentação do TCC.

