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Disciplinas obrigatórias e eletivas



Tabela 1 - Disciplinas obrigatórias para o curso de mestrado.

Disciplina Descrição
Administração Universitária Desenvolver nos alunos a capacidade cognitiva e afetiva, quanto à administração de 

instituições de educação superior e da política nacional de educação, voltados para o 
planejamento, administração e avaliação dos processos administrativos e de ensino/
aprendizagem, na educação superior.

Metodologia da Pesquisa Científica e Bibliográfica 
e Bioestatística

Proporcionar ao aluno conhecimento para acesso a base de dados científicos da 
área da Odontologia. Planejar trabalho científico executá-lo, divulgá-lo em eventos 
e publicá-lo em revista científica especializada. Proporcionar ao aluno entendimento 
básico da importância da bioestatística aplicada à Odontologia proporcionando sub-
sídios para a aplicação adequada de técnicas estatísticas no planejamento e análise 
de estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos.

Metodologia de Ensino Aplicada à Área de Saúde O planejamento de ensino como ponto de partida para o trabalho pedagógico do 
professor. Estudos dos aspectos relacionados ao conhecimento sobre projeto pe-
dagógico, desempenho discente, materiais e cursos, bem como selecionar técnicas 
institucionais e instrumentos de avaliação.

Prática Pedagógica Específica I Sob a supervisão obrigatória, constante e direta do orientador, a disciplina contribui 
para a formação e envolvimento do mestrando com as rotinas da docência, frente ao 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

Prática Pedagógica Específica II Sob a supervisão obrigatória, constante e direta do orientador, espera-se que os mes-
trandos adquiram comportamentos e ações com as atividades de Ensino; Extensão e 
Pesquisa, acompanhando, auxiliando e desenvolvendo conhecimentos em conjunto 
com os alunos regularmente matriculados na área de concentração.

Tabela 2 - Disciplinas eletivas para o curso de mestrado.

Disciplina Descrição
Análise da evolução e tratamento das desordens 
da ATM

Possibilitar que o aluno faça análise crítica de situações clínicas, diagnosticando e 
propondo os possíveis planos de tratamento para o tratamento das desordens da 
ATM.

Aspectos físicos e biológicos dos materiais 
odontológicos

Demonstrar a importância dos critérios científicos na avaliação dos materiais odon-
tológicos, sob o ponto de vista biológico, físico e mecânico. 

Aspectos sociais das ciências da saúde Desenvolver nos alunos a capacidade cognitiva e afetiva, quanto aos aspectos so-
ciais das ciências da saúde e da política da saúde, voltados para o ensino, planeja-
mento, administração e avaliação de programa de promoção de saúde.

Avaliação biológica dos materiais odontológicos Conceder ao estudante a possibilidade de aprimorar os conhecimentos atuais rela-
cionados aos testes de avaliação biológica de materiais odontológicos, viabilizando 
sua aplicação, aprimorando sua capacidade crítica frente à avaliação de pesquisas 
relacionadas ao assunto, permitindo seu desenvolvimento acadêmico, com foco na 
pesquisa.

Bases científicas da odontologia preventiva e 
restauradora

Identificar aspectos preventivos da doença cárie atuando de forma conservadora no 
seu tratamento. Conhecer técnicas não invasivas e técnicas restauradoras integra-
das com materiais diretos e indiretos e sua integração com o processo reabilitador 
do aparelho estomatognático.

Bases científicas da reabilitação em dentes 
tratados endodonticamente

Expor ao aluno conceitos atuais em Endodontia, como familiarizá-lo com os diversos 
métodos para restaurar dentes tratados endodonticamente com procedimentos téc-
nicos com longevidade clínica na resolutividade de um clínico generalista.

Bases científicas da reabilitação oclusal Possibilitar que o aluno faça análise crítica das mais variadas situações clínicas, 
diagnosticando alterações de funções, e propondo os possíveis planos de tratamento 
para a reabilitação do aparelho estomatognático, com suas vantagens e desvanta-
gens. Podendo assim, implementar ensino integrado na prática de atividades clíni-
cas.



Disciplina Descrição
Bioética e ética em pesquisa A disciplina é focada na Bioética aplicada à pesquisa científica, procurando instru-

mentalizar os discentes para o desenvolvimento de sua capacidade de avaliar, propor, 
planejar e executar projetos de investigação com metodologias adequadas e aos ins-
trumentos normativos aplicáveis à pesquisa científica com seres humanos e animais 
no Brasil.

Biomimetismo como ferramenta de pesquisa 
odontológica

Conhecer e despertar interesse a respeito de diferentes métodos experimentais utili-
zados como ferramentas de pesquisa em estudo de biomateriais odontológicos, bus-
cando mimetizar os eventos biológicos. Identificar as aplicações e objetivos de cada 
método experimental laboratorial.

Cariologia – tecnologias preventivas e de pesquisa A disciplina visa o conhecimento básico para o planejamento e o desenvolvimento de 
metodologias de pesquisas laboratoriais e clínicas no contexto da Cariologia.

Clínica Integrada para geração de material didático 
e pesquisa clínica (1 e 2)

Atuar no atendimento a pacientes de forma integrada para geração de documentação 
fotográfica e geração de material didático. Geração de banco de dados clínicos para 
apresentação e discussão em seminários clínicos integrados e para pesquisas clíni-
cas e análises epidemiológicas.

Determinantes da inter-relação perio-prótese A disciplina será capaz de incorporar conhecimentos importantes na formação do  
pós graduando sobre aos conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos da in-
ter-relações entre as estruturas periodontais e os procedimentos reabilitadores pro-
téticos integrados.

Diagnóstico salivar de doenças orais e sistêmicas A disciplina visa o conhecimento clínico e laboratorial sobre as alterações da secre-
ção salivar promovidas por doenças sistêmicas e orais.

Estado atual da implantodontia Objetiva qualificar o pós-graduando para atuar no processo de ensino-aprendizagem 
de alunos da graduação no que se refere aos conhecimentos atuais de implantodon-
tia sobre aspectos cirúrgicos e protéticos dos implantes osseointegrados.

Estágio docência O discente bolsista, sob supervisão do seu professor orientador, deverá realizar está-
gio em disciplinas do curso de graduação. Elaborar plano de trabalho discriminando 
as atividades a serem desenvolvidas.

Estudos aproveitados Tem objetivo flexível, compatível com as atividades passíveis de serem aproveitadas 
em diferentes cursos de pós-graduação e devidamente justificadas e comprovadas 
pelo orientador ao colegiado do PPGO.

Fisiopatologia e mecanismos do processo de re-
paro

Incorporar conhecimentos importantes na formação do pós-graduando em relação 
as diversas fases do processo de reparo, seus reflexos na previsibilidade dos proce-
dimentos cirúrgicos do aparelho estomatognático.

Formas básicas de manifestações das doenças 
bucais

A disciplina objetiva uma revisão ampla dos principais conceitos relativos a patoge-
nia e expressão clínica do câncer bucal, nas suas formas prevalentes, considerando 
sua história natural e prognóstico.

Fotografia e catalogação digital para material didá-
tico e pesquisa

Elaborar protocolos fotográficos direcionados para catalogação digital em Pesquisas 
Experimentais e Clínicas e estabelecer a relação de ensino e pesquisa aplicando co-
nhecimentos e protocolos de fotografia Odontológica, geração de material didático, e 
criação de mídias digitais para divulgação de casos clínicos.

Fundamentos morfológicos aplicados- sistema 
estomatognático

Discutir a luz da literatura científica atual aspectos morfológicos, relativos à anato-
mia e histologia, do aparelho estomatognático, relacionando desenvolvimento, es-
trutura e função.

Imagem em odontologia Visa ao aluno de mestrado/doutorado o conhecimento da Imaginologia na odontolo-
gia contemporânea e interpretar os exames mais relevantes para a odontologia e ain-
da aplicar estas diversas formas de métodos de imagem na pesquisa odontológica.

Mecanismos de atuação dos biomateriais Visa a formação didático-pedagógica dos pós-graduandos, proporcionando-lhes co-
nhecimento científico e tecnológico quanto a aplicação dos biomaterais no contexto 
odontológico a serem utilizados nas diferentes áreas do conhecimento.

Métodos laboratoriais aplicados ao diagnóstico e 
estudo do comportamento biológico das doenças 
de cabeça e pescoço

O aluno deverá se tornar capaz de compreender os princípios biológicos e químicos 
de métodos laboratoriais básicos para o estudo das doenças, com ênfase naqueles 
utilizados para o diagnóstico e avaliação de comportamento biológico.

Método de elementos finitos aplicado na odonto-
logia

A disciplina visa introduzir os conceitos essenciais e base unificadora dos métodos 
numéricos mais utilizados em modelos computacionais na biomecânica. Preten-
de-se ainda que o aluno adquira conceito abrangente da natureza e aplicabilidade 
desses métodos e, consequentemente, alguma desenvoltura para abordar problemas 
complexos.



Disciplina Descrição
Métodos de pesquisa clínica Por meio de seminários, grupos de discussão e leitura crítica de artigos ,construir 

consciência reflexiva e crítica, fundamentada nas condições éticas, biológicas, me-
cânicas e psico-sociais que substanciam as pesquisas clínicas voltadas ao desen-
volvimento de uma Odontologia baseada em evidências.

Métodos de pesquisa na avaliação da dor orofacial 
e distúrbios do sono

Os alunos onados ao diagnóstico e tratamento da dor orofacial e distúrbios do sono. 
Discutir métodos de pesquisa laboratoriais e clínicas da dor orofacial e de suas in-
tercorrências.

Métodos experimentais biomecânicos Conhecer e executar diferentes métodos experimentais de análise biomecânica de 
materiais odontológicos e estruturas dentais e seus reflexos no processo reabilitador 
do aparelho estomatognático.

Métodos experimentais em implantodontia Estimular o discernimento das principais metodologias aplicadas aos experimentos 
em Implantodontia de maneira a conseguir aplica-las em diferentes estudos.

Restaurações protéticas sobre implantes Objetiva construir consciência reflexiva e crítica, fundamentada nas condições bio-
lógicas, mecânicas e psicossociais que substanciam o diagnóstico, planejamento e 
a aplicação de implantes na reabilitação bucal e facial, refletindo sobre os aspectos 
clínicos e laboratoriais para a confecção das próteses sobre implantes.

Seminars and research project development in 
english

The aim of this discipline is to prepare the PhD students for teaching and research ac-
tivities in English. Will be introducing the students in the preparation and presentation 
of poster, oral presentation in congresses and lectures of different topics in dentistry. 
Will be also to prepare the student for PhD thesis defense in English when defined by 
PhD Student and Mentor. The students will be involved in seminars, teaching lectures, 
videoconference and other activities with professor of the Graduated program and 
professor for international universities to develop the language and atmosphere pre-
paration for future events and visiting for research collaboration.

Tópicos avançados em estomatologia Dar ao aluno formação básica em diagnóstico estomatológico para identificação das 
principais afecções bucais e indicar a melhor terapêutica para cada caso na sua ati-
vidade diária em clínica odontológica da graduação.

Tópicos em patologia bucomaxilofacial aplicada Proporcionar ao aluno desenvolvimento de habilidades no reconhecimento dos 
principais processos patológicos gerais aplicados as doenças bucais, a partir das 
análises dos aspectos histopatológicos e discuti-los a luz dos aspectos clínicos das 
doenças.

Traumatologia buco-maxilo-facial Formular plano de disciplina que envolva as intercorrências traumatológicas buco-
-maxilo-facial de maior prevalência. Formatar disciplina para graduação com en-
foque em cuidados de assistência emergencial a poli-traumatizado e em carácter 
informativo terá conhecimento de metodologias científicas envolvidas nos trabalhos 
atuais que envolva traumatismos dento-faciais.

Tópicos Especiais em Odontologia (I, II e III) Abordar tópicos atuais e relevantes de pesquisa em diferentes níveis que aderem às 
linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Odontologia ministrado por 
professores do PPGO e convidados nacionais e do exterior. Busca ainda criar meios 
de oferta de conteúdos curriculares especiais ministrados por professores de outros 
programas definidos por meio de mobilidade acadêmico financiado pelo Programa 
ou por agências de fomento nacionais e internacionais.


