
MATRIZ CURRICULAR 
 

Curso: ODONTOLOGIA     
 
Graduação: BACHARELADO 
 
Habilitação:     CIRURGIÃO – DENTISTA  
 
Regime: SERIADO ANUAL – INTEGRAL 
 
Duração: 4 (QUATRO) ANOS LETIVOS 
 
Integralização: A) TEMPO TOTAL  - MÍNIMO    =  04 (QUATRO) ANOS LETIVOS 
                                                           - MÁXIMO   =  06 (SEIS) ANOS LETIVOS 
 
 B) TEMPO ÚTIL (Carga Horária) =  4.800 H/AULA (*) 
 

CURRÍCULO PLENO/ 2013  
 

1.ª SÉRIE  
 

 
CÓDIGO 

 
DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA 

 
MODALIDADE       

DE OFERTA 
 

99-7162-02 BIOQUÍMICA 40 40  080  
99-8460-03 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 40 80  120  
99-8465-03 MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 80 40  120  

99-8845-02 BASES DAS CIÊNCIAS HUMANAS E 
PSICOLÓGICAS 80 0  080  

99-8846-03 BASES BIOLÓGICAS APLICADAS À SAÚDE 80 40  120  

99-8862-02 BASES BIOLÓGICAS APLICADAS À 
ODONTOLOGIA 40 40  080  

99-9049-08 ANATOMO – FISIOLOGIA EM ODONTOLOGIA 160 160  320  
99-9050-04 SAÚDE COLETIVA I 80 80  160  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 120 0  120  
Carga Horária / Total Anual 720 480 1200  

 
2.ª SÉRIE  

 
 

CÓDIGO 
 

DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA 
 

 MODALIDADE       
DE OFERTA 

 
99-8462-03 OCLUSÃO 40  80  120  
99-8469-05 PRÓTESE TOTAL 80 120  200  
99-9051-08 DIAGNÓSTICO BUCAL 160 160  320  

99-9172-03 ANESTESIOLOGIA E TERAPÊUTICA 
MEDICAMENTOSA 80 40  120  

99-9173-06 CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR I  80 160  240  
99-8471-01 ESTÁGIO COMUNITÁRIO MULTIDISCIPLINAR I 0 40  040  
99-9174-01 ESTÁGIO OBSERVACIONAL 0 40  040  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 120 0  120  
Carga Horária / Total Anual  560 640   1200  

 
 
 
 



3.ª SÉRIE  
 

 
CÓDIGO 
 

DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA 
 

MODALIDADE       
DE OFERTA 

 
99-8833-02 METODOLOGIA DA PESQUISA 80 0 080  
99-9052-04 SAÚDE COLETIVA II 80 80 160  
99-9175-05 CIRURGIA I 80 120 200  
99-9176-05 PRÓTESE PARCIAL FIXA 80 120 200  
99-9177-06 CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR II 80 160 240  

99-9178-06 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA 
MULTIDISCIPLINAR I   80 160 240  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga Horária / Total Anual  560 640    1200  

 
4.ª SÉRIE  

 
 

CÓDIGO 
 

DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA 
 

MODALIDADE       
DE OFERTA 

 
99-7851-04 CIRURGIA II 40 120 160  

99-8472-02 ODONTOLOGIA LEGAL, DEONTOLOGIA E 
GERENCIAMENTO PROFISSIONAL 80 0 080  

99-8474-04 PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL 40 120 160  

99-8476-06 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA 
MULTIDISCIPLINAR INFANTIL 80 160 240  

99-9179-02 ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONAL 0 80 080  
99-9180-01 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM URGÊNCIAS EM 

ODONTOLOGIA  0 40 040  

99-9181-06 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLINICA 
MULTIDISCIPLINAR II  40 200 240  

99-9182-01 ESTÁGIO COMUNITÁRIO MULTIDISCIPLINAR II 0 40 040  
99-9000-02 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 80 0 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga Horária / Total Anual 440 760   1200  

 
 

(***)     DISCIPLINAS EM REGIME DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – DREC 
 
 

 
CÓDIGO 

 
DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA 

 
MODALIDADE       

DE OFERTA 
 

99-8959-01 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  40 0 040 Optativa 
99-9345-01 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 40 0 040 Optativa 
99-9346-01 ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 40 0 040 Optativa 
99-9349-01 TECNOLOGIA E SOCIEDADE 40 0 040 Optativa 
99-9372-01 DIVERSIDADES ETNICO - RACIAIS 40 0 040 Optativa 
 

R E S U M O HORAS HORAS/AULA 
CONTEÚDOS CURRICULARES         2.800          3.360 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO                                                                   (**)     800            960 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES                                                         (**)     333            400 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (**)     67              80 
CARGA HORÁRIA TOTAL                                                              (*)   4.000 (***) 4.800 
 
 
 



OBSERVAÇÕES: 
 
(*)     A carga horária total do curso, estabelecida em horas, é convertida em h/a de 50   

minutos. 
 
(**) A(s) carga(s) horária(s) destinada(s) ao(s) Estágio(s) Supervisionado(s), à(s) 

Atividade(s) Complementar(es) e ao Trabalho de Curso será(ão) cumprida(s) fora do 
horário de aula previsto para o funcionamento do curso mediante regulamento 
próprio aprovado e divulgado pelo Colegiado do Curso. 

 
(***)  A carga horária total do curso poderá ser acrescida por até 03 (três) disciplinas 

optativas cursadas como Disciplinas de Enriquecimento Curricular - DREC, 
inclusive a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, atendendo as 
disposições do Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que determina em seu 
capítulo II a inclusão  de Libras como disciplina curricular optativa para os Cursos 
de Graduação - Bacharelado. Os alunos poderão cursá-la nos cursos de Licenciatura 
da UNIPAR que já a oferecem. 

 
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

 

1.ª Série 

 
Disciplina: Bioquímica 
 
Ementa: 
Estudo dos componentes moleculares das células (orgânicos: aminoácidos, proteínas, 
carboidratos, lipídios e ácidos nucléicos; inorgânicos: sais minerais), estruturas, funções e 
suas inter-relações químicas e metabólicas. Estudo dos princípios de biofísica relacionados 
com os aspectos mais importantes do mecanismo celular. Bioquímica bucal: saliva, biofilme 
dental, cárie dental e flúor. 

 

 

Disciplina: Materiais Odontológicos 
 

Ementa: 

Panorama dos materiais odontológicos. Introdução ao estudo dos materiais odontológicos. 
Propriedades gerais e comuns aos materiais odontológicos.  Interações entre os materiais 
odontológicos e os tecidos dentários. Biocompatibilidade dos materiais odontológicos. 
Materiais empregados na proteção do complexo dentinopulpar. Materiais empregados na 
prevenção da doença cárie. Materiais restauradores diretos e adesivos. Materiais 
restauradores diretos e não adesivos. Materiais de moldagem. Materiais de uso indireto. 

 

 

Disciplina: Microbiologia e Imunologia 
 

Ementa: 



Microbiota bucal e da orofaringe. Agentes infecciosos. Colonização e infecção. 
Antimicrobianos. Controle de infecção (esterilização e desinfecção de materiais, anti-sepsia e 
assepsia). Microbiologia do biofilme dental bacteriano, cárie, cálculo, gengivite, 
periodontopatias, alterações pulpares e periapicais. Fundamentos da Imunologia. Sistema 
imune, antígeno, anticorpos, complemento, mecanismos de reatividade imunológica. 
Interação antígeno/anticorpo. Resposta celular, regulação da resposta imune. Imunologia das 
secreções. Hipersensibilidade, doenças auto-imune e vacinação. 

 

 
Disciplina: Bases das Ciências Humanas e Psicológicas 
 

Ementa: 

Fundamentos e objetivos das ciências humanas e da psicologia com vistas ao exercício 
profissional contemplando os relacionamentos interpessoais, o estudo da personalidade e 
suas dinâmicas, bem como o atendimento aos diferentes tipos de público. 

 

 
Disciplina: Bases Biológicas Aplicadas à Saúde 
 

Ementa: 

Célula eucarionte. Bases histofisiológicas dos tecidos: epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, 
sanguíneo, adiposo, ósseo, muscular e nervoso. Estrutura histológica dos sistemas: 
circulatório e imunológico. Noções básicas de Genética e de Biologia do Desenvolvimento. 

 

 
Disciplina: Anatomo-Fisiologia em Odontologia 
 
Ementa: 

Morfologia, estruturas e fisiologia dos sistemas e aparelhos do corpo humano (ósseo, 
articular, muscular, digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, nervoso e endócrino). 
Morfologia e estruturas da cabeça e pescoço. Morfologia, estruturas e fisiologia do sistema 
estomatognático: articulação temporomandibular (ATM), cavidade bucal, dentes e estruturas 
anexas, ossos, músculos da mastigação, expressão facial, deglutição, língua, vascularização, 
inervação e rede linfática. Anatomia, desenho e escultura dental. 

 

 
Disciplina: Saúde Coletiva I 
 
Ementa: 

Conceito de saúde e processo saúde-doença. Fatores determinantes das condições de saúde. 
Relação saúde e fatores condicionantes: condição social, cultural e econômica. Níveis de 
prevenção. Educação e promoção em saúde. Conceitos básicos e respostas do organismo 
frente à agressão parasitária. Mecanismos de contágio, relação ambiente/parasita/homem, e 
métodos profiláticos. Estudo das principais endemias nacionais. Noções de biossegurança, 
educação ambiental e ergonomia na prática odontológica. 

 



2.ª Série 

 
Disciplina: Oclusão 
 
Ementa: 

Anatomia e fisiologia da oclusão. Anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação. 
Anatomia e fisiologia da articulação temporomandibular. Relações interdentais (oclusão). 
Posições e movimentos mandibulares. Análise oclusal. Disfunções da articulação 
temporomandibular. Moldagem e obtenção de modelo de estudo. Montagem em articulador. 
Enceramento progressivo. Oclusão e inter-relações clínicas. 

 

 
Disciplina: Prótese Total 
 
Ementa: 

Introdução à Prótese Total. Avaliação clínica e radiográfica do paciente desdentado total. 
Moldagem anatômica. Moldeiras individuais. Moldagem Funcional. Bases de prova. Planos 
de Orientação. Articulador semi-ajustável e arco facial. Relações intermaxilares – dimensão 
vertical e relação central. Seleção de dentes artificiais. Montagem de dentes. Ceroplastia e 
escultura. Prova funcional. Inclusão, polimerização e acabamento. Instalação e proservação. 
Reparos e reembasamentos. Próteses totais imediatas. Próteses totais híbridas. 

 

 
Disciplina: Diagnóstico Bucal 
 
Ementa: 

Inflamação, reparação e regeneração dos tecidos. Lesões infecciosas e necróticas. Lesões 
granulomatosas específicas. Lesões celulares reversíveis e irreversíveis. Alterações do 
metabolismo. Distúrbios circulatórios. Semiogênese, semiotécnica e propedêutica clínica. 
Exames complementares. Aparelhos de Raios X e suas partes constituintes. Natureza, 
produção e propriedades dos raios X. Filmes e acessórios radiográficos. Processamento 
radiográfico da imagem latente. Efeitos biológicos dos raios X. Métodos de proteção contra a 
radiação X, legislação e normas do emprego dos raios X. Técnicas radiográficas intrabucais 
e extrabucais. Princípios de interpretação radiográfica da anatomia do órgão dentário e 
estruturas de suporte. Diagnóstico clínico, radiográfico e histopatológico; prognóstico e 
tratamento das doenças do sistema estomatognático. Manifestações bucais de doenças 
sistêmicas com ênfase ao seu diagnóstico, prognóstico e orientação terapêutica. 

 

 
Disciplina: Anestesiologia e Terapêutica Medicamentosa 
 
Ementa: 



Princípios gerais em farmacologia. Vias de administração, distribuição, absorção, ação e 
excreção dos fármacos. Classificação, indicação e interação dos fármacos. Farmacologia dos 
anestésicos locais. Técnicas anestésicas. Acidentes e complicações decorrentes da anestesia. 
Urgência e emergência em anestesiologia. Sedação e analgesia. Avaliação sistêmica. Exames 
complementares. Princípios básicos de técnicas cirúrgicas. Vias de administração de 
fármacos.  
 

 
Disciplina: Clínica Multidisciplinar I 
 
Ementa: 

Introdução ao ensino da Dentística, Endodontia e Periodontia. Reconhecimento e utilização 
dos instrumentos operatórios utilizados na Dentística, Endodontia e Periodontia. Posições de 
trabalho e ergonomia. Nomenclatura e classificação das cavidades. Isolamento do campo 
operatório. Técnicas de preparo cavitário para amálgama de prata, resina composta e cimento 
de ionômero de vidro. Proteção do complexo dentino-pulpar. Técnicas restauradoras com 
materiais odontológicos diretos. Anatomia e fisiologia do periodonto. Terapia periodontal 
básica. Anatomia da câmara pulpar e canais radiculares. Princípios básicos que regem a 
prática do tratamento do tecido pulpar. Diagnóstico e condutas clínicas para tratamento das 
alterações pulpares. 

 
 
Disciplina: Estágio Comunitário Multidisciplinar I 
 
Ementa: 

Prática de atenção à saúde. Diagnóstico, planejamento e tratamento. Integração curricular. 
Educação Ambiental. Direitos Humanos numa abordagem a saúde pública. 

 
 
Disciplina: Estágio Observacional 
 
Ementa: 

Introdução o aluno á observação da prática em ambiente profissional com base no 
conhecimento teórico prático desenvolvido nas diferentes disciplinas. Preparação para o 
trabalho produtivo do estudante. 

 

3.ª Série 

 
Disciplina: Metodologia da Pesquisa 

 
Ementa: 

Conceituação de metodologia científica. Métodos e estratégias de estudo e aprendizagem. 
Metodologia de pesquisa e interpretação de dados. Delineamento de pesquisa. Coleta de 
dados e amostragem. Aplicabilidade dos dados de pesquisa à prática profissional. 

 

 



 
Disciplina: Saúde Coletiva II 
 
Ementa: 

Epidemiologia, planejamento e execução de programas específicos que contemplem a saúde 
do indivíduo e/ou população considerando os diferentes grupos étnicos-raciais. Políticas e 
programas de saúde numa abordagem aos direitos humanos. Cariologia Clínica. Educação 
ambiental. 

 

 
Disciplina: Cirurgia I 
 
Ementa: 

Avaliação sistêmica. Exames complementares. Princípios básicos de técnicas cirúrgicas. 
Procedimentos operatórios para exodontias. Técnicas operatórias em exodontia. 
Procedimentos terapêuticos pré, trans e pós-operatória. Vias de administração de fármacos. 
Acidentes e complicações relacionados às cirurgias bucais. Acidentes e complicações de 
ordem sistêmica. Planejamento cirúrgico. 

 

 
Disciplina: Prótese Parcial Fixa 
 
Ementa: 

Avaliação clínica e radiográfica do paciente. Materiais e técnicas de moldagem. Molde e 
modelo. Realização das relações intermaxilares. Montagem em articulador. Posição 
mandibular e relação intermaxilar. Estudo dos componentes da prótese parcial fixa. Técnicas 
de preparo dental para prótese parcial fixa. Prótese parcial fixa adesiva. Confecção de 
provisórios. Sistemas de retenção inta-radicular (núcleo). Cimentação protética. Preservação 
da prótese parcial fixa. Inter-relação prótese-periodontia-endodontia. Oclusão. Noções de 
prótese sobre implantes. 

 

 
Disciplina: Clínica Multidisciplinar II 
 
Ementa: 

Exame do paciente, diagnóstico, planejamento e tratamento clínico integrado correlato às 
áreas de dentística restauradora, endodontia e periodontia. Medidas preventivas e curativas 
de inter-relação das disciplinas clínicas no tratamento odontológico integrado. 

 

 
Disciplina: Estágio Supervisionado em Clínica Multidisciplinar I 
 
Ementa: 

Exame do paciente, diagnóstico, planejamento e tratamento clínico integrado correlato às 
áreas de dentística restauradora, endodontia e periodontia. Medidas preventivas e curativas 
de inter-relação das disciplinas clínicas no tratamento odontológico integrado nos diferentes 
grupos étnicos-raciais. Relação profissão-meio ambiente. Saúde bucal e direitos humanos. 
 



4.ª Série 

 
Disciplina: Cirurgia II 
 
Ementa: 

Cirurgia pré-protética. Tratamento cirúrgico das retenções dentais. Cirurgias com finalidade 
ortodôntica. Tratamento cirúrgico dos cistos dos maxilares. Cirurgia parendodôntica. 
Diagnóstico e tratamento cirúrgico dos tumores benignos. Tratamento dos processos 
infecciosos da cavidade bucal. Rotina de atendimento odontológico em âmbito hospitalar. 
Pronto atendimento ao paciente traumatizado (resgate). Pronto atendimento buco-maxilo-
facial ao paciente com trauma de face. Princípios básicos do tratamento das fraturas faciais. 
Tratamento das fraturas de mandíbula. Tratamento das fraturas de maxila. Tratamento das 
fraturas do complexo zigomático.Tratamento dos ossos próprios do nariz. 

 
 
Disciplina: Odontologia Legal, Deontologia e Gerenciamento Profissional 
 
Ementa: 

Noções fundamentais de ética, direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas no exercício da 
profissão através do estudo das normas regulamentadas pelo Código de ética odontológico. 
Noções de bioética. Orientação, gerenciamento profissional e mercado de trabalho. 
Vigilância sanitária. Normas e rotinas da clínica odontológica e plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. Responsabilidade do cirurgião dentista quanto a questão ambiental. 
Segregação do lixo e resíduos orgânicos. Preservação ambiental do ponto de vista 
odontológico. 
 

 
Disciplina: Prótese Parcial Removível 
 
Ementa: 

Avaliação clínica e radiográfica do paciente. Materiais e técnicas de moldagem. Molde e 
modelo. Técnicas de moldagem funcional. Relações intermaxilares. Montagem em 
articulador. Posição mandibular e relação intermaxilar. Componentes da prótese parcial 
removível. Delineador para planejamento. Preparo dos dentes de suporte. Preservação da 
prótese parcial removível.  

 

 
Disciplina: Estágio Supervisionado em Clínica Multidisciplinar Infantil 
 
Ementa: 

Psicologia aplicada ao tratamento infantil. Controle do comportamento. Anatomia da 
dentição decídua. Diagnóstico em Odontopediatria. Tratamento odontológico integrado na 
infância. Estudo do crescimento e desenvolvimento crânio facial, dos dentes e da oclusão 
nos diferentes grupos étnico-raciais. Fisiologia e componentes do aparelho estomatognático. 
Fatores etiológicos das alterações do desenvolvimento da oclusão. Características 
individuais dos distintos tipos de má oclusão. Conceitos de prevenção e interceptação das 
más oclusões. Saúde bucal como direito do ser humano. Noções de educação ambiental 
aplicada à odontologia. 



 
Disciplina: Estágio Supervisionado Profissional 
 
Ementa: 

Diagnóstico, planejamento e tratamento clínico integrado. Conhecimento e aplicação de 
medidas preventivas e curativas de inter-relação das disciplinas clínicas no tratamento 
odontológico integrado aos diferentes grupos étnicos-raciais. Atenção odontológica a 
portadores de necessidades especiais, a crianças, adolescentes e direitos humanos. Noções 
de educação ambiental no ambiente de trabalho. 
 

 
Disciplina: Estágio Supervisionado em Urgências em Odontologia 
 
Ementa: 

Exame do paciente, diagnóstico, planejamento e tratamento clínico integrado correlato às 
odontalgias. Manejo no atendimento odontológico aos diferentes grupos étnicos-raciais. 
Saúde bucal como um direito do ser humano. Noções de educação ambiental. 
 

 
Disciplina: Estágio Supervisionado em Clínica Multidisciplinar II 
 
Ementa: 

Exame e diagnóstico com finalidade de tratamento odontológico integrado. Planejamento do 
caso clínico integrado. Opções de tratamento e variações nos diferentes grupos étnico-
raciais. Inter-relação das disciplinas clínicas no tratamento odontológico integrado. 
Desenvolvimento prático de casos clínicos integrados. Vivência de conceitos de educação 
ambiental na prática odontológica. Saúde bucal como um direito do ser humano. 

 
 
Disciplina: Estágio Comunitário Multidisciplinar II 
 
Ementa: 

Prática de Atenção à Saúde. Diagnóstico, planejamento e tratamento dos principais 
problemas odontológicos da população. Epidemiologia. Políticas e programas de saúde 
bucal. Cariologia clínica. Integração curricular.   
 

 
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Ementa: 

Acompanhamento metodológico na construção e elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso contemplando o aprofundamento de conhecimentos científicos de interesse do Curso 
com intuído de estimular a produção científica na área de Odontologia e afins. 

 

 

 



DISCIPLINAS EM REGIME DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 

 
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais – Libras 
 
Ementa: 

Língua brasileira de sinais - LIBRAS – a língua da modalidade visual e gestual da 
comunidade surda. Abrangência visual baseada em regras gramaticais da língua de sinais e 
da cultura surda. 

 

 
Disciplina: Direitos Humanos e Cidadania 
 
Ementa: 

O direito da maioria e o direito das minorias; direitos coletivos e direitos individuais; 
discriminação racial; direitos sexuais e reprodutivos; a discriminação com base no gênero; 
direitos dos povos indígenas. 
A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos. O sistema internacional de proteção dos direitos humanos e a redefinição da 
cidadania no Brasil. 

 

 
Disciplina: Ecologia e Biodiversidade 
 
Ementa: 

Estudo das condições e fatores ambientais limitantes. Estrutura, organização e dinâmica de 
populações, comunidades e ecossistemas. Adaptações e relações. Efeitos da tecnologia sobre 
o equilíbrio ecológico. Recuperação de áreas degradadas. Manejo de bacias hidrográficas. 
Preservação, conservação e manejo da biodiversidade.  

 

 
Disciplina: Tecnologia e Sociedade 
 
Ementa: 

Tecnologia e Sociedade. Inclusão e exclusão digital. Transição da Informação. Cenários e 
Tecnologias da Informação. Revolução do conhecimento. Perspectivas das tecnologias da 
informação. Direito Digital. Software Livre. Estudo de caso e apresentação de seminário. 

 

 
Disciplina: Diversidades Étnico-Raciais 
 
Ementa: 

O conceito de cultura. Cultura e diversidade. Etnocentrismo. Preconceito. Racismo. Relações 
étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e indígena. Características da sociedade 
multirracial brasileira. Desigualdades raciais e Educação Étnico-racial. 
 

 


