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EMENTA 

Conhecimento do histórico e do funcionamento da profissão no mundo, História da Odontologia no 

Brasil, As diversas especialidades da odontologia. O mercado de trabalho e Áreas de atuação. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Introduzir o discente de Odontologia em assuntos da profissão e do curso em questão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso, o estudante deverá estar capacitado a: 

1. Entender como surgiu a profissão 

2. Como está o mercado de trabalho da odontologia no Brasil 

3. As especialidades e a pós graduação da Odontologia 

4.Como é um consultório odontológico 

 

CONTEÚDO 

A história da odontologia no mundo 

A história da odontologia no Brasil 

Os diversos campos de trabalho do profissional cirurgião dentista 

A especialidade de cirurgia 

A especialidade de dentística restauradora 

A especialidade de endodontia 

A especialidade de odontologia legal 

A especialidade de saúde coletiva 

A especialidade de odontopediatria 



A especialidade de ortodontia 

A especialidade de patologia bucal 

A especialidade de periodontia 

A especialidade de prótese buco maxilo facial 

A especialidade de prótese dentária 

A especialidade de radiologia e imaginologia 

A especialidade de implantodontia 

A especialidade de estomatologia 

A especialidade de odontogeriatria 

A especialidade de odontologia do trabalho 

A especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial 

A especialidade de odontologia para pacientes especiais 

A especialidade de ortopedia funcional dos maxilares 

Montagem do consultório odontológico 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes (avaliação diagnóstica);  

Motivação com leituras, 

Exposição oral / dialogada; 

Discussões, debates e questionamentos;  

Leituras e estudos dirigidos;  

Atividades escritas individuais e em grupos;  

Apresentações de seminários. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

NOTA 1  
 
1ª Prova: 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas. 
Trabalhos em grupo e individuais. 
 
NOTA 2  
 
2ª Prova: 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas.  
Trabalhos em grupo e individuais. 
 
NOTA 3 
 
3ª Prova: 60% questões subjetivas (discursivas) e 40% questões objetivas. 
Trabalhos em grupo e individuais. 
 



MÉDIA FINAL  

 

Média Final = Média aritmética das menções obtidas na Nota1, Nota2 e Nota3.  

 

N1 + N2 + N3 = ≥ 6,0 

                                                                        3 

Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter e ter pelo menos 75% de frequência. A cada 

dia serão computadas duas presenças e/ou ausências. O controle de presença será realizado no 

início e ao final das aulas. Serão tolerados atrasos de até quinze minutos.  

Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para aprovação, poderão fazer prova substitutiva 

ao término do período, envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo.  
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