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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

- 

 

EMENTA 

Aplicação clínica integrada dos conhecimentos adquiridos nas Disciplinas 

Diagnóstico I,  

Diagnóstico II, Clínica Odontológica I, Clínica Odontológica II, Clínica Odontológica 

III, Clínica  

Odontológica IV e Clínica Odontológica V, fundamentando a atenção odontológica 

individual  

baseada em evidências científicas e possibilitando a investigação e a produção de 

trabalho  

científico de conclusão de curso (TCC). 

 

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

A Disciplina aborda temas relacionados a todas as áreas de conhecimento da 

odontologia, distribuídas da seguinte forma:   

⇒ Periodontia – Diagnóstico das doenças periodontais, planejamento de caso clínico 

com comprometimento dos tecidos periodontais e preservação de espaço biológico, 

execução dos planejamentos com procedimentos de raspagem e alisamento radicular e 

tratamento periodontal cirúrgico  ⇒ Dentística – Diagnósticos e tratamento das 

afecções dos tecidos duros do dente, bem como orientação  quanto aos métodos de 

prevenção destas lesões.   

⇒ Prótese – Diagnóstico, planejamento e tratamento dos problemas associados a perda 

do elemento dental, assim como do diagnóstico e tratamento das disfunções 

craniomandibulares.   

⇒ Cirurgia – Diagnóstico dos procedimentos que dependem de intervenção cirúrgica 

como:  lesões periapicais no caso de cistos, exodontias de 3º molares e outras unidades 

dentárias, odontoma, cirurgia parendodôntica e execução de tais procedimentos para 

reabilitar o paciente.   

⇒ Endodontia – Diagnóstico, planejamento e tratamento das afecções pulpares e 

periapicais que acometem crianças, adolescentes, adultos e idosos .   

⇒ Odontologia Preventiva – Orientação com relação aos cuidados para saúde bucal 

como condição para melhoria da qualidade da vida e prevenção de doença periodontal, 

cárie e lesões bucais.   

⇒ Odontopediatria – Prevenção, diagnóstico, planejamento e tratamento das afecções 
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bucais que acometem crianças, adolescentes. 

 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

- 

 

OBJETIVOS 

Ao final da disciplina os alunos deverão ter incorporado o conhecimento necessário 

para a execução de trabalhos práticos próprios ao cirurgião-dentista, dentro de uma 

abordagem de promoção de saúde, permitindo a atenção integral, o desenvolvimento de 

atitudes críticas e habilidades importantes para o diagnóstico, planejamento e 

tratamento das lesões e enfermidades bucais, bem como para a produção de trabalho 

científico (monografia). 

 

METODOLOGIA 

- Aulas expositivas, com auxílio de recursos audiovisuais disponíveis (vídeo-show; 

projetor de slides; retroprojetor etc.)  

- Trabalhos de pesquisas experimentais e de literatura;  

- Atividades práticas em clínica e laboratório. 

  

AVALIAÇÃO 

Na avaliação prática será adotada uma concepção de avaliação continuada, onde serão 

considerados o domínio cognitivo, afetivo e psicomotor com intuito de promover o 

aprendizado e não perder oportunidade de corrigir as falhas que possam ocorrer durante 

o processo de aquisição de conhecimento, em que poderão ser adotados de acordo com 

as necessidades  

individuais ou do grupo os seguintes instrumentos: observação e registro anedótico 

individual,  entrevista, provas oral e prática. Ainda poderão ser utilizados recursos de 

avaliação teórica: seminário, prova escrita e prova oral. Também fará parte da 

avaliação o acompanhamento na elaboração de uma Monografia (trabalho experimental 

ou de revisão de literatura) seguida de apresentação no final do semestre 

 

BIBLIOGRÁFIA BÁSICA 

Os livros-texto adotados nas Disciplinas Diagnóstico I, Diagnóstico II, Clínica 

Odontológica I, Clínica Odontológica II, Clínica Odontológica III, Clínica 

Odontológica IV e Clínica Odontológica V 

 

BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR 

Os livros adotados para leitura complementar nas Disciplinas Diagnóstico I, 

Diagnóstico II, Clínica Odontológica I, Clínica Odontológica II, Clínica Odontológica 

III, Clínica Odontológica IV e Clínica Odontológica V. 

  


