
 

 

 

CURSO DE ODONTOLOGIA Turno: INTEGRAL 
        Currículo n° 11 

                                                                                                                                                A partir de 2016 
 

Reconhecido pelo Decreto n 40.445, de 30.11.56, D.O.U. nº 275 de 30.11.56. 
Renovação de Reconhecimento Decreto nº. 6869 de 10.05.17. D.O.E. nº 9941 de 10.05.17 
Renovação de Reconhecimento pela Portaria n. 177/2020 - SETI, DE 14 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Paraná n. 10775, de 22/09/2020 

 

Para completar o currículo pleno do curso superior de graduação em Odontologia, o acadêmico deverá perfazer um 
total mínimo 4.773 (quatro mil setecentas e setenta e três) horas, sendo 1.224 (mil e duzentas e vinte e quatro) horas em 
disciplinas de Formação Básica Geral, 1.938 (mil e novecentas e trinta e oito) horas em disciplinas de Formação Específica 
Profissional, 1.071 (mil e setenta e uma) horas em disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, 340 (trezentas e 
quarenta) horas em disciplinas de Diversificação ou Aprofundamento e 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares, 
distribuídas em, no mínimo, 05 (cinco) anos e, no máximo, 07 (sete) anos letivos. 

É o seguinte o elenco de disciplinas que compõe o curso: 
 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO BÁSICA GERAL 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

302105 Anatomia 136 
302106 Anatomia Dental (*) 68 
308514 Biologia Tecidual e do Desenvolvimento 136 
303513 Fisiologia Humana I (**) 68 
303514 Fisiologia Humana II (*) 68 
103159 Bioquímica 68 
308515 Genética Aplicada à Odontologia (*) 68 
302107 Farmacologia I 68 
302108 Farmacologia II 68 
302109 Mecanismos das Doenças I (**) 68 
302110 Mecanismos das Doenças II 136 
501594 Fundamentos das Ciências Sociais (*) 51 
501595 Psicologia (**) 51 
302111 Bioética e Direitos Humanos (**) 51 
302112 Odontologia Legal e Forense 68 

302113 Gestão e Orientação Profissional (*) 51 
 Sub-total 1.224 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PROFISSIONAL 

CÓDIGO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

302114 Diagnóstico e Cirurgia Bucal I 136 
302115 Diagnóstico e Cirurgia Bucal II 136 
302116 Diagnóstico e Cirurgia Bucal III 136 
302117 Dentística Restauradora Pré-Clínica 136 
302118 Endodontia Pré-Clínica (**) 68 
302119 Periodontia Pré-Clínica (**) (°) (3) 68 
302120 Dentística Restauradora Clínica (*) 68 
302121 Endodontia Clínica (*) 68 
302122 Periodontia Clínica (*) 68 
302123 Biomateriais Aplicados à Prótese Dental (**) 68 
302124 Oclusão Dental (*) 68 
302125 Prótese Removível Pré-Clínica (**) 68 
302126 Prótese Fixa Pré-Clínica (*) 68 
302127 Reabilitação Bucal I (*) 68 
302128 Reabilitação Bucal II 136 
302129 Implantodontia (*) 68 
302130 Práticas em Saúde Bucal I (**) 51 
302131 Práticas em Saúde Bucal II (*) 51 
302132 Saúde Coletiva I (*) 51 
302133 Práticas em Saúde Bucal III 136 
302134 Ortodontia Preventiva e Interceptadora (**) 68 
302135 Metodologia Científica e Bioestatística I 68 
302136 Metodologia Científica e Bioestatística II (*) 51 

302137 Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (*) 34 

  
Sub-total 1.938 

 
DISCIPLINAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

CÓDIGO DISCIPLINAS  CARGA HORÁRIA 

302138 Diagnóstico e Cirurgia Bucal IV  136 
302139 Clínica Integrada I (**)  68 
302140 Clínica Integrada II  136 
302141 Saúde Coletiva II (**)  51 
302142 Clínica Integrada Infantil I  170 
302143 Estágio em Clínica Especializada  102 
302144 Estágio em Clínica de Atenção Básica  204 

302145 Estágio em Clínica Integrada  204 

  
Sub-total 1.071 



 

DISCIPLINAS DE DIVERSIFICAÇÃO OU APROFUNDAMENTO 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS SÉRIE CARGA 

HORÁRIA 

510309 Inglês Instrumental (2) (*) 1ª 68 
510310 Espanhol Instrumental (**) 2ª 68 
510311 Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (**) 3ª 68 
103160 Bioquímica Experimental (*) 2ª 68 
308516 Biologia Bucodental Experimental (*) 2ª 68 
302146 Anatomia Aplicada à Cirurgia Bucomaxilofacial (**) 4ª 68 
302147 Anatomia Aplicada à Implantodontia (*) 5ª 68 
302148 Microbiologia Experimental (*) 2ª 68 
302149 Planejamento Oclusal em Reabilitação Bucal (**) 4ª 68 
302150 Estética em Odontologia (**) 4ª 68 
302151 Periodontia (**) 3ª 68 
302152 Imaginologia Aplicada à Odontologia (**) 3ª 68 
302153 Alterações Sistêmicas e a Odontologia (*) (°) 3ª 68 
302154 Cirurgia Bucomaxilofacial (*) 5ª 68 
308517 Genética Molecular Aplicada (**) 3ª 68 
302155 Prática de Interpretação de textos legais (*) 4ª 68 

302156 Odontogeriatria (**) 4ª 68 
403548 Empreendedorismo (1) (*) 5ª 34* 
406504 Contabilidade (1) (*) 4ª 34* 
302157 Terapêutica Clínica (*) 5ª 68 
302158 Clínica Integrada do Adolescente (*) 5ª 68 
302159 Ortodontia Clínica Complementar (**) 5ª 68 
302160 Odontologia para Pacientes Especiais (**) 5ª 68 
302161 Odontologia Baseada em Evidências (*) (°) 4ª 68 
307212 Linhas de Cuidado Multiprofissional 4ª 68 

 Subtotal  340 

Nota - Os símbolos pospostos às disciplinas têm a seguinte correspondência: 

* disciplina de meio ano de duração, ofertada no primeiro semestre, 
** disciplina de meio ano de duração, ofertada no segundo semestre. 
(°) disciplina ministrada na modalidade EaD. 

Obs. O aluno deverá frequentar, obrigatoriamente, no mínimo, uma disciplina de diversificação e aprofundamento no 
segundo, terceiro e quinto anos, e duas no quarto ano. No primeiro ano poderá frequentar Inglês Instrumental. Os 
semestres em que as disciplinas serão ofertadas poderão ser alterados a critério do Colegiado de Curso, de acordo com 
a disponibilidade de professores nos departamentos envolvidos. As disciplinas somente poderão ser ofertadas nas 
séries para as quais estão previstas. 

(1) As Disciplinas de Empreendedorismo e Contabilidade devem ser cursadas juntas, pois são disciplinas complementares, 
porém ofertadas por dois departamentos (Administração e Economia). 

(2) A disciplina de Inglês Instrumental será ofertada para a primeira série, e poderão ser matriculados acadêmicos das séries 
subsequentes (segunda, terceira, quarta e quinta). 

(3) Disciplina presencial, prevista com 17 horas teóricas, 34 horas práticas em laboratório e 17 horas ofertadas EAD. 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
O estágio supervisionado será desenvolvido nas disciplinas de Diagnóstico e Cirurgia Bucal IV, Clínica Integrada I, 

Clínica Integrada II, Saúde Coletiva II, Clínica Integrada Infantil I, Estágio em Clínica Especializada, Estágio em Clínica de 
Atenção Básica e Estágio em Clínica Integrada e de conformidade com o respectivo regulamento aprovado pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Requisito essencial e obrigatório para obtenção do diploma, desenvolvido mediante controle, orientação e avaliação 

docente, por meio da disciplina de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso e de defesa do Trabalho perante Banca 
Examinadora, conforme regulamento específico. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Para obter a sua graduação, o acadêmico deverá cumprir, no mínimo, 200 (duzentas) horas em atividades 

complementares, regulamentados pelo Colegiado de Curso. 
 

PRÁTICA ESPORTIVA 
A atividade de Prática Esportiva será desenvolvida pelo acadêmico como atividade opcional. 

 

 
 

 
Nº DE 

ORDEM 

DESDOBRAMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO EM DISCIPLINAS 

ÁREAS DE CONHECIMENTO DISCIPLINAS 

 
DISIPLINAS DE FORMAÇÃO BÁSICA GERAL 

1 Ciências Biológicas e da Saúde 
– Ciências Morfológicas 

 
 

2 Ciências Biológicas e da Saúde 
– Ciências Fisiológicas 

 
 

1 Ciências Biológicas e da Saúde 
– Ciências Morfológicas 

1.1 - Anatomia 
 

1.2 -Anatomia Dental 
1.3 -Biologia Tecidual e do Desenvolvimento 
2.1 -Fisiologia Humana I 

 

2.2 -Fisiologia Humana II 
2.3 -Bioquímica 
1.4 -Genética Aplicada à Odontologia 



 

2 Ciências Biológicas e da Saúde 
– Ciências Fisiológicas 

 

3 Ciências Biológicas e da Saúde 
– Ciências Patológicas 

2.4 -Farmacologia I 
 

2.5 -Farmacologia II 
3.1 -Mecanismos das Doenças I 

 

3.2 -Mecanismos das Doenças II 
4 Ciências Humanas e Sociais 4.1 -Fundamentos das Ciências Sociais 

4.2 -Psicologia 
4.3 -Bioética e Direitos Humanos 
4.4 -Odontologia Legal e Forense 

  4.5 -Gestão e Orientação Profissional  

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PROFISSIONAL 
5 Ciências Odontológicas – 

Diagnóstico e Cirurgia 

 
 

6 Ciências Odontológicas – 
Odontologia Restauradora 

 
 
 
 

7 Ciências Odontológicas – 
Reabilitação Bucal 

 
 
 
 
 

8 Ciências Odontológicas – 
Odontologia Pediátrica e Saúde 
Coletiva 

 
 
 

9 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa 

5.1 -Diagnóstico e Cirurgia Bucal I 
 

5.2 -Diagnóstico e Cirurgia Bucal II 
5.3 -Diagnóstico e Cirurgia Bucal III 
6.1 -Dentística Restauradora Pré-Clínica 

 

6.2 -Endodontia Pré-Clínica 
6.3 -Periodontia Pré-Clínica 
6.4 -Dentística Restauradora Clínica 
6.5 -Endodontia Clínica 
6.6 -Periodontia Clínica 
7.1 -Biomateriais Aplicados à Prótese Dental 

 

7.2 -Oclusão Dental 
7.3 -Prótese Removível Pré-Clínica 
7.4 -Prótese Fixa Pré-Clínica 
7.5 -Reabilitação Bucal I 
7.6 -Reabilitação Bucal II 
7.7 -Implantodontia 
8.1 -Práticas em Saúde Bucal I 

 
 

8.2 -Práticas em Saúde Bucal II 
8.3 -Saúde Coletiva I 
8.4 -Práticas em Saúde Bucal III 
8.5 -Ortodontia Preventiva e Interceptadora 
9.1 -Metodologia Científica e Bioestatística I 

 

9.2 -Metodologia Científica e Bioestatística II 
9.3 -Orientação do Trabalho de Conclusão de 
Curso 

 

DISCIPLINAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
5 Ciências Odontológicas – 

Diagnóstico e Cirurgia 
6 Ciências Odontológicas – 

Odontologia Restauradora 
 

8 Ciências Odontológicas – 
Odontologia Pediátrica e Saúde 
Coletiva 

5.4 -Diagnóstico e Cirurgia Bucal IV 
 

6.7 -Clínica Integrada I 
 

6.8 -Clínica Integrada II 
8.6 -Saúde Coletiva II 

 
 

8.7 -Clínica Integrada Infantil I 
10 Ciências Odontológicas 10.1 - Estágio em Clínica Especializada 

10.2 - Estágio em Clínica de Atenção Básica 
  10.3 - Estágio em Clínica Integrada  

DISCIPLINAS DE DIVERSIFICAÇÃO OU APROFUNDAMENTO 

11 Ciências Humanas, Letras e 
Artes 

11.1 - Inglês Instrumental** 
 

11.2 - Espanhol Instrumental 
4 Ciências Humanas e Sociais 4.6 - Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 
2 Ciências Biológicas e da Saúde 

– Ciências Fisiológicas 
1 Ciências Biológicas e da Saúde 

– Ciências Morfológicas 

 
 

3 Ciências Biológicas e da Saúde 
– Ciências Patológicas 

7 Ciências Odontológicas – 
Reabilitação Bucal 

6 Ciências Odontológicas – 
Odontologia Restauradora 

 
5 Ciências Odontológicas – 

Diagnóstico e Cirurgia 

2.6 - Bioquímica Experimental 
 

1.5- Biologia Bucodental Experimental 
 

1.6-Anatomia Aplicada à Cirurgia Bucomaxilofacial 
1.7-Anatomia Aplicada à Implanodontia 
3.3-Microbiologia Experimental 

 

7.8-Planejamento Oclusal em Reabilitação Bucal 

6.9-Estética em Odontologia 

6.10-Periodontia 
5.5-Imaginologia Aplicada à Odontologia 

 
5.6-Alterações Sistêmicas e a Odontologia 
5.7-Cirurgia Bucomaxilofacial 

12 Ciências Biológicas e da Sáude 12.1-Genética Molecular Aplicada 
4 Ciências Humanas e Sociais 4.7-Prática de Interpretação de textos legais 

Ciências Odontológicas – 
Diagnóstico e Cirurgia 

5.8-Odontogeriatria 

4 Ciências Humanas e Sociais 4.8-Empreendedorismo 



 

 
2         Ciências Biológicas e da Saúde 

– Ciências Fisiológicas 
8 Ciências Odontológicas – 

Odontologia Pediátrica e Saúde 
Coletiva 

 
 

9 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa 

4.9-Contabilidade 
2.5-Terapêutica Clínica 

 
8.8-Clínica Integrada do Adolescente 

 
 

8.9-Ortodontia Clínica Complementar 
8.10-Odontologia para Pacientes Especiais 
9.4-Odontologia Baseada em Evidências 

 

 

EMENTÁRIO 
 

103159 - BIOQUÍMICA 
pH e Sistemas tampão. Estrutura química, função biológica e metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Enzimas e 
cinética enzimática. Vitaminas e Coenzimas. Integração e regulação metabólica. 

 

103160 - BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL 
pH e Sistemas tampão. Ensaios de extração, identificação e quantificação de biomoléculas (aminoácidos, proteínas, 
carboidratos e lipídeos). Princípios de dosagem colorimétrica. Curva de calibração para determinação da concentração de 
biomoléculas. Caracterização de enzimas e cinética enzimática. Detecção e quantificação de vitaminas. 

 

302105 - ANATOMIA 
Sistema esquelético; anatomia aplicada do crânio; topografia dentoalveolar; sistema muscular; músculos faciais e da 
mastigação; sistema articular; articulação temporomandibular; sistema di-gestório; boca; sistema dental; sistema circulatório; 
vascularização da cabeça e do pescoço; sistema nervoso; nervos cranianos; neuroanatomia da dor; sistema respiratório; 
sistema urinário; sistema genital. 

 

302106 - ANATOMIA DENTAL 
Anatomia dental coronal e radicular, interna e externa de dentes decíduos e permanentes. Anatomia descritiva, desenho dos 
dentes e técnica de escultura por desgaste. Identificação de dentes naturais. 

 

302107 - FARMACOLOGIA I 
Definição, conceitos e princípios básicos em Farmacologia. Farmacopéia Brasileira. Farmacotécnica. Farmacocinética. 
Farmacodinâmica e neurotran . Farmacologia dos sistemas 
nervoso autônomo e central, voltado para a aplicação prática em Odontologia. Toxicologia. 

 

302108 - FARMACOLOGIA II 
Normas de prescrição. Controle da ansiedade e medo. Controle de dor e edema. Controle e prevenção de infecções. 
Interações medicamentosas de interesse ao cirurgião dentista. Discussão de casos clínicos. 

 

302109 - MECANISMOS DAS DOENÇAS I 
Agressão e lesão celular. Morte celular. Pigmentações e calcificações patógicas. Alterações circulatórias. Doenças ambientais 
e nutricionais. Neoplasias. Doenças Genéticas de interesse odontológico. 

 

302110 - MECANISMOS DAS DOENÇAS II 
Inflamação e Reparo Tecidual. Resposta Imunológica. Bacteriologia geral e aplica. Micologia geral e aplicada. Virologia geral e 
aplicada. Doenças parasitárias de interesse odontológica. Aspectos histopatológicos, imunológicos e microbiológicos da cárie, 
doença periodontia, infecções pulpares e periapicais. 

 

302111 - BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS 
Estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde considerada à luz de valores e de princípios 
morais. Análise racional dos problemas morais ligados à biomedicina e de sua conexão com as áreas do direito e das ciências 
humanas. Princípios e modelos bioéticos. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e 
animais. Bioética e suas grandes temáticas. Ética, meio ambiente e ecologia. Direitos Humanos: questões conceituais. Normas 
internacionais e o sistema de proteção dos direitos humanos. Promoção do exercício da cidadania e o respeito à dignidade da 
pessoa humana: aspectos ético-político-educacionais da normalização e integração da pessoa portadora de deficiência. A 
proteção dos vulneráveis no direito privado como garantia constitucional. 

 

302112 - ODONTOLOGIA LEGAL E FORENSE 
Exigências de ordem moral, social e jurídica incidentes na Odontologia. Ética geral e profissional. Estudo dos princípios 
deontológicos e da legislação que incide no exercício da Odontologia. A responsabilidade profissional e o cirurgião-dentista 
frente ao Código de Defesa do Consumidor. Antropologia e Identificação Antropológica. Documentos médico-odontolegais. 
Perícias odontolegais. Traumatologia, tanatologia, toxicologia e sexologia forense. Infortunística. 

 

302113 - GESTÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 
Planejamento e gestão. Aspectos legais a serem observados na implantação da clínica odontológica. Recursos humanos em 
Odontologia e trabalho em equipe. Profilaxia das doenças relacionadas ao exercício profissional. Meio ambiente e gestão de 
resíduos sólidos em serviços de saúde. Avaliação dos sistemas de prestação de serviço odontológico. O controle da 
documentação profissional. A Odontologia e suas tendências: mercado de trabalho e aspectos atuais. 

 

302114 - DIAGNÓSTICO E CIRURGIA BUCAL I 
Noções de Ergonomia aplicada à Odontologia. Biossegurança (conceitos e definições; doenças infectocontagiosas relevantes 
para a Odontologia; cuidados pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório no atendimento ao paciente; limpeza, 
desinfecção, esterilização e monitoramento destes processos nos materiais odontológicos e no ambiente ambulatorial; 
acidentes de trabalho com instrumentos pérfuro-cortantes com suas implicações; gerenciamento de resíduos). Exame Clínico. 
Exames complementares laboratoriais. Fundamentospara as técnicas radiográficas intra eextrabucal (produção e propriedades 
dos raios-X; aparelhos de Raios X; filmes radiográficos, processamento radiográfico; fatores que interferem na produção da 
imagem radiográfica e efeitos biológicos dos Raios X). Exames por imagens intrabucais. Princípios de interpretação 
radiográfica. Anatomia imaginológica do complexo maxilofacial. 

 

302115 - DIAGNÓSTICO E CIRURGIA BUCAL II 
Exames por imagens extrabucais. Métodos de localização radiográfica. Distúrbios do desenvolvimento bucomaxilofacial. 
Diagnóstico de doenças que acometem os tecidos dentários, periodontais e tecidos moles bucais. Princípios de técnicas e 



 

terapêutica cirúrgicas. Técnicas anestésicas em Odontologia. Princípios fundamentais de cirurgias bucomaxilofaciais. 
Princípios teóricos de exodontias (unitárias e múltiplas). Técnicas de biópsias. Acidentes e complicações cirúrgicas (locais e 
sistêmicas). Treinamento dos princípios de cirurgia e técnicas de exodontia em maniquim cirúrgico odontológico. Atendimento 
ambulatorial de pacientes (primeira consulta e encaminhamento a disciplinas específicas). 

 

302116 - DIAGNÓSTICO E CIRURGIA BUCAL III 
Pré-operatório e preparo do ambiente cirúrgico. Urgência e Emergência em Odontologia. Exames imaginológicos avançados. 
Diagnóstico de doenças ósseas do complexo bucomaxilofacial. Diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos e tumores. 
Infecções maxilofaciais. Noções gerais de cirurgia pré-protética. Atendimento ambulatorial de pacientes objetivando o 
diagnóstico, tratamento e proservação de lesões bucais. Atendimento ambulatorial de pacientes com necessidade de 
exodontias de baixa complexidade (exodontia de dentes irrompidos que não necessitem de odontosecção e osteotomia). 

 

302117 - DENTÍSTICA RESTAURADORA PRÉ-CLÍNICA 
Nomenclatura e instrumental utilizado em Dentística. Ergonomia e desenvolvimento de habilidades motoras aplicada às 
intervenções operatórias. Isolamento absoluto do campo operatório. Materiais restauradores diretos: resina composta e 
amálgama dental. Materiais utilizados para proteção do complexo dentina-polpa: materiais à base de hidróxido de cálcio, 
cimentos de ionômero de vidro, vernizes cavitários e adesivos dentinários. Princípios gerais do preparo de cavidades. Preparos 
cavitários e restaurações com materiais restauradores diretos. Proteção pulpar em dentes permanentes. 

 

302118 - ENDODONTIA PRÉ-CLÍNICA 
Anatomia interna e cavidades de acesso endodôntico. Princípios básicos que regem a Endodontia. Instrumental endodôntico. 
Técnicas endodônticas para tratamento do canal radicular. Odontometria. Preparo químico-mecânico dos canais radiculares. 
Substâncias químicas auxiliares empregadas no tratamento endodôntico. Medicação intracanal. Obturação do sistema de 
canais radiculares. Res-tauração provisória. Ergonomia aplicada à Endodontia. 

 

302119 - PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA 
Disciplina parcialmente à distância (EAD). Anatomia do Periodonto. Etiologia das doenças periodontais. Patologia periodontal. 
Instrumental e instrumentação em Periodontia. Controle da placa bacteriana: mecânico e químico. 

 

302120 - DENTÍSTICA RESTAURADORA CLÍNICA 
Diagnóstico e tratamento de lesões de cárie do paciente. Selamento terapêutico de lesões de cárie e reparo de restaurações 
defeituosas. Pinos intraradiculares. Estética e Cosmética em Odontologia. Clareamento vital e não vital. Microabrasão dental. 
Acabamento e polimento de restaurações. 

 

302121 - ENDODONTIA CLÍNICA 
Histofisiologia do complexo dentina-polpa. Patologia pulpar. Microbiologia endodôntica. Diagnóstico em Endodontia. 
Intervenções conservadoras e radicais sobre a polpa dentária. Seleção de casos para o tratamento endodôntico. Terapêutica 
aplicada à Endodontia. Tratamento de urgências. Retratamento endodôntico. Erros e acidentes em Endodontia. 

302122 - PERIODONTIA CLÍNICA 

 

302123 - BIOMATERIAIS APLICADOS Á PRÓTESE DENTAL 
Introdução ao estudo dos materiais odontológicos e propriedades gerais. Materiais de moldagem, modelagem e registro 
utilizados em reabilitação bucal. Controle de infecção nos materiais de moldagem, modelagem e registros maxilomandibulares. 
Materiais para base e reembasamento de próteses removíveis. Materiais de cimentação. Cerâmicas odontológicas. Ligas 
metálicas para próteses e núcleos. Fundição odontológica. Materiais restauradores indiretos. Agentes de limpeza para próteses 
acrílicas. 

302124 - OCLUSÃO DENTAL 
Anatomia funcional e biomecânica do sistema mastigatório; Introdução ao uso de articulador semi-ajustável; Alinhamento e 
oclusão da dentição; Mecânica do movimento mandibular; Critérios para uma oclusão funcional ideal; Determinantes da 
morfologia oclusal; Neuroanatomia funcional e fisiologia do sistema mastigatório; Etiologia de desordens funcionais no sistema 
mastigatório; Diagnóstico das desordens temporomandibulares; Considerações gerais no tratamento das desordens 
temporomandibulares; Sinais e sintomas de bruxismo; Terapia com placa oclusal; Montagem de modelos de estudo dentados 
em articulador semi-ajustável; Análise clínica e laboratorial da oclusão; Harmonização da guia anterior, ajuste oclusal e 
enceramento progressivo; Demonstração de confecção e ajuste de placa oclusal. 

 

302125 - PRÓTESE REMOVÍVEL PRÉ-CLÍNICA 
Introdução ao estudo das próteses removíveis parciais e totais. Confecção de prótese total bimaxilar em manequins. 
Moldagens e relações intermaxilares de próteses totais em manequins, incluindo fases laboratoriais. Seleção e montagem de 
dentes artificiais em manequins. Delineamento de modelos de estudo padrão de arcos parcialmente desdentados. Preparo de 
dentes naturais troquelados para prótese parcial removível.Ergonomia e Biossegurança aplicadas. 

 

302126 - PRÓTESE FIXA PRÉ-CLÍNICA 
Treinamento das etapas de confecções de próteses fixas em manequins. Preparos dentais de dentes com finalidade protética e 
reconstruções coronárias para próteses fixas - núcleos metálicos fundidos e núcleo com pino pré-fabricado. Coroas provisórias. 
Técnicas de moldagem, modelo de trabalho, técnicas de cimentação provisória e definitiva em prótese parcial fixa 
convencional. Ergonomia aplicada. 

 

302127 - REABILITAÇÃO BUCAL I 
Atendimento clínico a pacientes com necessidade de prótese total e/ou coroas unitárias. Exames clínico e complementares em 
Prótese Fixa – montagem dos modelos de estudo e enceramento diagnóstico; Planejamento em prótese parcial fixa; Registros 
intermaxilares e articuladores semia-justáveis em prótese fixa; Prova da infraestrutura e remontagem em prótese fixa; Seleção 
de cor e ajuste funcional e estético em prótese fixa; Cimentação, controle posterior e manutenção em prótese fixa. Exame 
clínico, preparo de boca, moldagem anatômica e funcional, relações intermaxilares e provas funcionais em prótese total; 
Prótese total monomaxilar; Instalação e proservações em prótese total. 

 

302128 - REABILITAÇÃO BUCAL II 
Atendimento clínico a pacientes com próteses fixas e removíveis parciais e totais convencionais, incluindo proservações, 
reparos e reembasamentos, incluindo estudo de casos clínicos e estabelecimento de plano de tratamento. Exame clínico, 
Planejamento; Preparo de boca e uso do delineador em prótese parcial removível (PPR); Princípios biomecânicos em PPR; 
Preparo de dentes pilares, moldagens anatômicas e funcionais em PPR; Relações inter-maxilares nos pacientes parcialmente 
desdentados; Prova da estrutura metálica de PPR; Reembasamento em próteses removíveis parciais e totais. Próteses 

Diagnóstico, cl - 

. 



 

removíveis provisórias e imediatas. Próteses parciais fixas provisórias; Soldagem em prótese fixa; Provas estéticas, funcionais 
e fonéticas em prótese fixa. 

 

302129 - IMPLANTODONTIA 
Indicações, Limitações e Osseointegração em implantodontia; Sistemas de implantes; Manejo de tecidos, oclusão e 
planejamento multidisciplinar em implantodontia; Reabilitação unitária e múltipla com implantes; Reabilitação total fixa com 
implantes; Overdentures; Diagnóstico por imagem e planejamento virtual em implantodontia; Plano de tratamento integrado em 
reabilitação bucal: Estudo de casos clínicos. 

 

302130 - PRÁTICAS EM SAÚDE BUCAL I 
Introdução às práticas de saúde bucal voltadas ao individual e coletivo, baseadas nos fatores etiológicos envolvidos com as 
doenças. A disciplina tem por objetivo oferecer uma visão ampliada do processo saúde-doença bucal e seus determinantes 
sociais, caracterizando a Odontologia dentro da filosofia de Promoção da Saúde, enfatizando a Educação em 
Saúde.Ergonomia e Biossegurança aplicadas. 

 

302131 - PRÁTICAS EM SAÚDE BUCAL II 
A disciplina visa trabalhar os diferentes métodos preventivos individuais e coletivos relacionados às doenças bucais mais 
prevalentes nos ciclos de vida e ainda desenvolver o aprendizado em práticas clínicas, oportunizando a aplicação de métodos 
de prevenção das doenças relacionadas ao biofilme dental.Ergonomia e Biossegurança aplicadas. 

 

302132 - SAÚDE COLETIVA I 
A disciplina tem seu caráter voltado à ciência e construção de ferramentas teóricas e metodológicas necessárias ao 
planejamento e administração de serviços públicos de saúde, buscando instrumentalizar o aluno para o trabalho no Sistema 
Único de Saúde (SUS): modelos de atenção em saúde bucal; SUS e políticas de saúde; Redes de Atenção à Saúde; 
Epidemiologia; Planejamento e avaliação em serviços públicos de saúde. 

 

302133 - PRÁTICAS EM SAÚDE BUCAL III 
A disciplina visa trabalhar temas de Cariologia e Odontopediatria. Atenção básica em saúde bucal, prevenção, diagnóstico e 
tratamento da doença cárie em crianças e adolescentes, com ênfase nos métodos alternativos e não invasivos e na dentística 
restauradora convencional. Atenção à criança: controle do comportamento infantil, prevenção da cárie e outros agravos bucais, 
anestesiologia, radiologia e dentística restauradora. 

 
302134 - ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTADORA 

Desenvolvimento da oclusão normal e maloclusão. Diagnóstico e Classificação das maloclusões. Medidas ortodônticas 
preventivas e interceptadoras na dentadura decídua e mista. Ergonomia aplicada. 

 

302135 - METODOLOGIA CIENTÍFICA E BIOESTATÍSTICA I 
Ciência e conhecimento científico. Finalidade e importância da metodologia científica no âmbito das ciências. O método 
científico. Conceito, finalidades e tipos de pesquisa científica. Ética científica. Trabalhos de comunicação científica. 
Estruturação e elaboração de trabalhos científicos dentro dos padrões técnicos (ABNT e Vancouver). Introdução à 
Bioestatística. Tipos de variáveis; estatística descritiva. Amostragem e Inferência. Elaboração de gráficos e tabelas. Informática 
aplicada à elaboração e apresentação de trabalhos científicos. 

 

302136 - METODOLOGIA CIENTÍFICA E BIOESTATÍSTICA II 
Revisão Bibliográfica. Projeto de pesquisa. Noções de Epidemiologia. Bioestatística Básica. Análise descritiva de dados 
experimentais médico-odontológicos, qualitativos e quantitativos. Provas estatísticas e descrição de lógica fundamental de 
cada método e suas condições de emprego, assim como as suas limitações. Fundamentos da metodologia estatística aplicada 
às ciências biológicas e da saúde, com ênfase nas aplicações nas áreas da Odontologia. Utilização e recursos de informática 
no tratamento estatístico dos dados. Leitura de artigos científicos. 

 

302137 - ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (OTCC) 
Elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

302138 - DIAGNÓSTICO E CIRURGIA BUCAL IV 
Noções teóricas de tratamento radical e/ou conservador de dentes retidos. Noções gerais de cirurgia com finalidade 
endodôntica. Princípios teóricos básicos ao atendimento de pacientes vítimas de trauma. Traumatismo Dentoalveolar. Estudo 
de casos clínicos. Atendimento ambulatorial de pacientes objetivando o diagnóstico, tratamento e proservação de lesões 
bucais. Atendimento ambulatorial de pacientes com necessidade de exodontias de média complexidade (exodontia de dentes 
irrompidos que necessitem de odontosecção e/ou osteotomia). 

 

302139 - CLÍNICA INTEGRADA I 
Disciplina de estágio em clínica interdisciplinar. Integração clínica entre as disciplinas de Dentística Restauradora, Endodontia e 
Periodontia. Aprofundamento da complexidade dos casos clínicos em cada uma das especialidades acima listadas. 

 

302140 - CLÍNICA INTEGRADA II 
Disciplina de estágio em clínica interdisciplinar. Atenção integral ao paciente, com ênfase nas áreas de Dentística 
Restauradora, Endodontia e Periodontia. Aprofundamento da complexidade dos casos clínicos em cada uma das 
especialidades acima listadas. 

 

302141 - SAÚDE COLETIVA II 
Estágio prático nas Unidades de Saúde do município, com participação pró-ativa do acadêmico em atividades desenvolvidas 
junto a diferentes equipamentos sociais, visando o acompanhamento de indivíduos, famílias e comunidade de inserção, em 
suas necessidades de saúde, sob os princípios da Atenção Primária em Saúde. 

 

302142 - CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL I 
Disciplina de estágio em clínica interdisciplinar. Atendimento integral do paciente infantil. Diagnóstico e planejamento. 
Tratamento da doença cárie e outros agravos bucais. Terapia pulpar em dentes decíduos. Apecificação em dente permanente. 
Reabilitação estético funcional do paciente infantil. Prótese em Odontopediatria. Tratamento das lesões traumáticas dos dentes 
anteriores decíduos e permanentes. Cirurgia em Odontopediatria. Terapêutica Aplicada. Medidas ortodônticas preventivas e 
interceptadoras. 

 

302143 - ESTÁGIO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA 



 

Disciplina de estágio intra-muros. Integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, com prática clínica em áreas 

especializadas, preferencialmente as contempladas pela Política Nacional de Saúde Bucal nos Centros de Especialidades 

Odontológicas. 

 
302144 - ESTÁGIO EM CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA 

Disciplina de estágio e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, com prática clínica em diversos serviços 
odontológicos. Acolhimento ao paciente e classificação de risco. Atendimento a pacientes caracterizados como Urgência e 
Emergência em Odontologia, em ambiente ambulatorial. Atendimento a pacientes visando o diagnóstico, o tratamento e a 
manutenção da saúde, situados no primeiro nível de atenção. Referência e contra-referência. Os cenários de práticas serão os 
serviços de acolhimento e urgências da UEPG e ambientes extramuros, incluindo a zona rural. 

 

302145 - ESTÁGIO EM CLÍNICA INTEGRADA 
Disciplina de estágio intra-muros. Integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, com prática clínica generalista. 

 
302146 - ANATOMIA APLICADA À CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 

Arquitetura do esqueleto facial; acessos cirúrgicos da maxila; acessos cirúrgicos mandibulares; acessos cirúrgicos extra-orais. 
 

302147 - ANATOMIA APLICADA À IMPLANTODONTIA 
Anatomia cirúrgica da maxila e da mandíbula; atrofia óssea alveolar e as implicações cirúrgicas; acessos cirúrgicos dos 
enxertos ósseos intra-orais. 

 

302148 - MICROBIOLOGIA EXPERIMENTAL 
Aspectos práticos e/ou teóricos das principais técnicas microbiológicas empregadas em pesquisas desenvolvidas na área 
odontológica. 

 

302149 - PLANEJAMENTO OCLUSAL EM REABILITAÇÃO BUCAL 
Terapia oclusal – considerações gerais e restauradoras e uso de articuladores; Desoclusão posterior; Desgaste seletivo; 
Escolha oclusal terapêutica em MIH ou RC, espaços edêntulos de pequena e grande extensão, com extremo livre e para 
desdentado total; Equilíbrio oclusal protético para coroas unitárias, múltiplas, desdentado parcial e total; Especificações para os 
exames de DTM e critérios diagnósticos de pesquisa para DTM (RDC). Confecção de jig; Montagem de modelos de estudo 
dentados pela técnica de segmentação no modelo superior em articulador semi-ajustável; Individualização de articulador semi- 
ajustável; Mapeamento oclusal; Harmonização da guia anterior e ajuste oclusal; Montagem de modelos superior classe III e 
inferior classe I de Kennedy; Análise de Broderick e planejamento de enceramento diagnóstico; Demonstração de utilização do 
TENS e Ultrasom. 

 

302150 - ESTÉTICA EM ODONTOLOGIA 
Estética e Cosmética em Odontologia. Clareamento dental e microabrasão. Escultura dental em resinas compostas. Preparos 
restauradores indiretos para onlays, facetas e coroas unitárias. Prótese adesiva. Restaurações de dentes tratados 
endonticamente. 

 

302151 - PERIODONTIA 
Aprofundamento do treinamento clínico em Periodontia. 

 

302152 - IMAGINOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA 
Exames imaginológicos convencionais e avançados. Imagem Digital. Tomografia Computadorizada. Ressonância Magnética. 
Ultrassonografia. Medicina Nuclear aplicada na Odontologia. Execução de técnicas radiográficas e estudo de casos clínicos. 

 

302153 - ALTERAÇÕES SISTÊMICAS E A ODONTOLOGIA 
Disciplina à distância (EAD). Avaliação da saúde do paciente de forma integral e determinação do risco. Manejo odontológico 
de pacientes com doenças cardiovasculares. Alterações endócrinas e metabólicas e sua relação com a Odontologia. Doenças 
pulmonares, gastrintestinais e geniturinária e sua repercussão no tratamento odontológico. Manejo odontológico de pacientes 
com doenças imunológicas e hematológicas. Paciente oncológico e a Odontologia. Atendimento Odontológico de pacientes 
com distúrbios psiquiátricos, neurológicos e comportamentais. 

 

302154 - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL 
Conceitos gerais de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Base teórica de Traumatologia Maxilofacial. Noções gerais de 
cirurgias reconstrutoras e estéticas. Atendimento ambulatorial de pacientes com necessidades cirúrgicas. 

 

302155 - PRÁTICA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS 
Discussão de preceitos da Constituição Federal de interesse das profissões de saúde. Hermenêutica de preceitos de interesse 
das profissões sanitárias nos Códigos Civil e de Processo Civil, Penal e de Processo Penal. Responsabilidade Profissional do 
Cirurgião-dentista: doutrina e jurisprudência. Casuística Forense. Consolidação das Leis Trabalhistas: breves considerações. 
Código de Defesa do Consumidor: práticas e proteção comercial. Estatutos da Criança e do Adolescente, do Jovem e do Idoso: 
relações jurídicas concernentes ao exercício da Odontologia. Lei nº 4.324/64 e Decreto nº 68.704/71: contexto legal, 
características, prerrogativas e sujeições dos conselhos de fiscalização do exercício profissional. Consolidação das normas 
para procedimentos nos Conselhos de Odontologia: Resolução CFO 63/2005 e suas atualizações. Análise crítica do Código de 
Ética Odontológica. Código de Processo Ético e o Processo Ético-disciplinar. Estudo de Projetos de Lei de interesse no 
exercício e prática da Odontologia. 

 

302156 - ODONTOGERIATRIA 
Conceitos básicos aplicados na Geriatria e Gerontologia. Fenômenos decorrentes do envelhecimento que têm repercussão no 
sistema estomatognático, bem como alterações bucais que possam refletir na saúde geral do idoso. Relacionamento 
interdisciplinar no atendimento clínico de pacientes idosos. Atendimento Domiciliar. Diagnóstico, planejamento e tratamento 
das necessidades odontológicas educativas, preventivas e curativas em pacientes idosos. 

 

302157 - TERAPÊUTICA CLÍNICA 
Novas fórmulas farmacêuticas magistrais, oficinais e especializadas disponíveis para a Terapêutica Clínica Odontológica. 
Fitoterapia. Homeopatia. Utilização de produtos naturais e alternativos. Bio-materiais. Inovações tecnológicas. Novas técnicas 
terapêuticas odontológicas empregadas na reabilitação oral e tratamento odontológico. 

 

302158 - CLÍNICA INTEGRADA DO ADOLESCENTE 
Atendimento integral do paciente adolescente. Diagnóstico e tratamento da doença cárie e outros 
agravos bucais, com ênfase à terapia endodôntica do dente permanente com rizogênese incompleta e traumatismos dentários. 
Ergonomia e Biossegurança aplicadas. 



 

302159 - ORTODONTIA CLÍNICA COMPLEMENTAR 
Desenvolver aos concluintes do curso de Odontologia uma formação complementar dos conhecimentos ortodônticos clínicos 
adquiridos nas disciplinas de Ortodontia Preventiva e Interceptadora e Clínica Integrada Infantil I. Esta disciplina irá 
proporcionar conhecimentos da terapêutica ortodôntica interceptadora, dando ênfase ao tratamento de pacientes em 
dentaduras decídua e mista que forem portadores das mordidas abertas anteriores, mordidas cruzadas posteriores e anteriores 
(dentárias e esqueléticas), e tratamento de Classe I, II e III incipientes. 

 

302160 - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES ESPECIAIS 
Alterações Sistêmicas. Alterações neurológicas. Alterações comportamentais. Doenças genéticas disformes. 

 

302161 - ODONTOLOGIA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 
Disciplina em EAD. Odontologia Baseada em Evidências. Conceito. Histórico. Tipos de estudos e nível de evidência científica. 
Busca de artigos nas principais bases de dados. Avaliação da qualidade dos estudos. Leitura e análise de artigos científicos. 
Aplicação da Odontologia Baseada em Evidências na prática clínica. A Teleodontologia e a intervenção baseada em 
evidências. 

303513 - FISIOLOGIA HUMANA I 
Fisiologia do meio interno. Fisiologia de membranas celulares e bioeletrogênese. Fisiologia do sistema nervoso central, sistema 
sensorial, fisiologia da dor, sistema motor e funções superiores. Fisiologia do sistema nervoso autônomo. Fisiologia da 
contração muscular e de reflexos musculares. Fisiologia do sistema circulatório e do sangue. 

 

303514 - FISIOLOGIA HUMANA II 
Fisiologia do sistema respiratório e da fonação. Fisiologia do sistema renal. Fisiologia do trato gastrointestinal, com ênfase no 

mecanismo e controle da mastigação, deglutição e secreção salivar. Fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise. Fisiologia dos 

hormônios endócrinos: hormônio do crescimento, hormônios da tireóide e paratireóide, insulina, glucagon, e glicocorticóides. 

Fisiologia dos sistemas reprodutores masculino e feminino. 

 
308514 - BIOLOGIA TECIDUAL E DO DESENVOLVIMENTO 

Morfologia e fisiologia dos componentes celulares. Fecundação. Primeira a quarta semanas do desenvolvimento embrionário 
humano. Embriologia da cabeça, face e cavidade oral. Formação do dente e dos tecidos de suporte. Mucosa oral. Tecidos 
conjuntivos. Osso. Cartilagem. Dentinogênese. Complexo dentina-polpa. Amelogênese. Estruturas esmalte. Periodonto. 
Erupção. Glândula salivares. Tecido muscular. Tecido Nervoso. Reparo e regeneração dos tecidos orais. 

 

308515 - GENÉTICA APLICADA À ODONTOLOGIA 
Bases químicas e físicas da hereditariedade. Estrutura e função gênica. Padrões de herança mendeliana em humanos. 
Alterações cromossômicas. Manifestações hematológicas e imunológicas. Distúrbios multifatoriais e malformações congênitas. 
Fatores genéticos no desenvolvimento dentário. Doenças hereditárias que afetam os dentes. Genética molecular aplicada a 
identificação de doenças. Biologia Evolutiva e Odontologia. 

 

308516 - BIOLOGIA BUCODENTAL EXPERIMENTAL 
Histologia aplicada à pesquisa odontológica. Técnicas histológicas básicas. Métodos de estudos com microscopia de luz, 
confocal e eletrônica e biologia molecular. Análise e descrição histológica da estrutura dentária e tecidos de suporte 
associados, com base em literatura científica da área e casos clínicos. 

 

308517 - GENÉTICA MOLECULAR APLICADA 
Estrutura e função de ácidos nucleicos. A natureza do gene. Regulação da expressão gênica. Genoma Humano. Bases 
moleculares da alteração do DNA. Análise em genética molecular humana. Marcadores Moleculares. Técnicas de análise do 
DNA e da Expressão gênica em humanos. Métodos moleculares aplicados ao diagnóstico das alterações do sistema 
craniofacial humano. Métodos moleculares aplicados ao diagnóstico de doenças periodontais. Genética Forense. 

 

403548 - EMPREENDEDORISMO 
Princípios de administração, economia criativa e recursos humanos. Empreendimentos criativos e socioculturais. Liderança. 
Dinâmica e tendências de mercado. Plano de negócios criativos: comportamentos empreendedores. Marketing e gestão para 
serviços de saúde. Captação de recursos: patrocínios sustentáveis. Modelagem de projetos. Seminários e visitas técnicas. 

 

406504 - CONTABILIDADE 
Contabilidade: conceito, objetivos, objeto e usuários; Técnicas da Contabilidade: escrituração, elaboração das demonstrações 
contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis; balanços sucessivos; tipos de empresas: individual, sociedades, 
sociedades limitadas, sociedades simples e sociedades cooperativas; sistemas de tributação: lucro real, lucro presumido e 
simples; regimes de apuração de resultado: caixa e competência; livro caixa: preenchimento e utilização; custos: conceito, 
classificação e gestão. 

 

501594 - FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 
Sociologia como ciência. Dinâmica Social: processos e mudanças, movimentos sociais, institucionalização e socialização. A 
nova dimensão da imagem do homem em diferentes contextos sócio-culturais. Diversidade etno-cultural. Afrodescendentes e 
demais etnias no Brasil. Inclusão e políticas afirmativas. 

 

501595 - PSICOLOGIA 
Psicologia da Saúde e Psicologia aplicada a Odontologia. Desenvolvimento humano, relações comportamento-ambiente e 
contexto cultural. O papel do Cirurgião-Dentista no processo de comunicação e adesão do paciente ao tratamento e à 
aquisição de comportamentos de saúde geral e bucal. Dor, ansiedade e estresse: apoio social e estratégias de enfrentamento 
do estresse em contexto odontológico. Uso abusivo de drogas. 

 

510311 - LIBRAS 
A história da surdez e a educação do sujeito surdo no Brasil: questões sobre o programa de inclusão. Teorias linguísticas sobre 
a aquisição da linguagem pela criança surda e o estatuto da língua brasileira de sinais (LIBRAS). A Língua Brasileira de Sinais 
e escrita. 

510309 - INGLÊS INSTRUMENTAL 
Leitura e Interpretação de textos técnicos da área de Odontologia. Noções de resumo 

 

510310 - ESPANHOL INSTRUMENTAL 
Leitura e interpretação de textos técnicos da área de Odontologia. Noções de resumo. 

 

307212 – LINHAS DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 
Estudo das diversas áreas de atenção para agravos e doenças de relevância epidemiológica da região. 
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19 

 

Gestão e Orientação 

Profissional 

302113 51 
3 

0 

 

Estágio em Clínica 

Integrada 

302145 204 
6 

6 

 

Estágio em Clínica de 

Atenção Básica 

302144 204 
6 

6 

 

Estágio em Clínica 

Especializada 

302143 102 
3 

3 

 

 

Implantodontia 

302129 68 
4 

0 

 

 

OTCC 

302137 34 
2 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO DE ODONTOLOGIA ANEXO II 

 

 

 

 

 



 

 
2ª Série 

1105 
30 

35 

 

Mecanismos das 

Doenças II 

302110 136 
4 

4 

 

 
Farmacologia I 

302107 68 
2 

2 

 

Práticas em Saúde Bucal 

II 

302131 51 
3 

0 

 

Dentística Restauradora 

Pré-Clínica 

302117 136 
4 

4 

 

 
Periodontia Pré-Clínica 

302119 68 
0 

4 

 

 
Endodontia Pré-Clínica 

302118 68 
0 

4 

 

Metodologia Científica e 

Bioestatística I 

302135 68 
2 

2 

 

 
Diversificação 

 
68 

0 

4 

 

3ª Série 

986 
29 

29 

 

Práticas em Saúde 

Bucal III 

302133 136 
4 

4 

 

Dentística Restauradora 

Clínica 

302120 68 
4 

0 

 

Endodontia Clínica 

302121 68 
4 

0 

 

Periodontia Clínica 

302122 68 
4 

0 

 

Clínica Integrada I 

(Estágio) 

302139 68 
0 

4 

 

Metodologia Científica e 

Bioestatística II 

302136 51 
3 

0 

 

Diversificação 

 
68 

0 

4 

 

4ª Série 

782 
23 

23 

 

Diversificação 

 
68 

4 

0 

 

5ª Série 

731 
24 

19 

 

Diversificação 

 
68 

0 

4 

 

1224 

Disciplinas Formação 

Básica 

1938 

Disciplinas Form. 

Espec. Profissional 

340 

Disciplinas 

Diversificação ou 

Aprofundamento 

200 

Atividades 

Complementares 

1071 

 
Estágio Curricular 

4773 

 
TOTAL 

3 

 
Disciplinas a Distância 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 

 

 
 

    
Em vigor a partir de 1.° de janeiro de 2016 (Resolução CEPE n.° 42/2015). 

COD. - Código da disciplina 

CH - Carga horária da disciplina 

CHS-1ºS - Carga horária semanal da disciplina no 1° sem. 

CHS-2ºS - Carga horária semanal da disciplina no 2° sem. 

 

Nome da Disciplina 

COD. CH 
CHS- 

CHS- 

 

CHA - Carga horária Anual da série 

CHS-1ºS - Carga hor. semanal no 1° semestre 

CHS-2ºS - Carga hor. semanal no 2° semestre 

 

      ª Série 

CHA 
CHS-1°S 

CHS-2°S 

 

Biologia Tecidual e do 

Desenvolvimento 

308514 136 
4 

4 

 

Práticas em Saúde 

Bucal I 

302130 51 
0 

3 

 

Anatomia 

302105 136 
4 

4 

 

Genética Aplicada à 

Odontologia 

308515 68 
4 

0 

 

Mecanismos das 

Doenças I 

302109 68 
0 

4 

 

Fisiologia Humana I 

303513 68 
0 

4 

 

1ª Série 

969 
25 

32 

 


