
 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 

 

 

Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO - CLINICA INTEGRADA I  Código da Disciplina: ODO150 

Curso: Odontologia                                                                      Período de oferta da disciplina: 7
o
 P.                                    

Faculdade responsável: Faculdade de Odontologia        Programa em vigência a partir de: 01/2016 

Carga Horária Total: 120 

 

EMENTA 

Plano de tratamento integrado. Identificação do paciente de risco à cárie. Adequação do paciente de 

risco. Procedimentos preventivos, de intervenção precoce e de intervenção mínima. Remineralização 

de lesões de mancha branca. Selamento de cicatrículas e fissuras, Fundamentos da adesão às 

estruturas dentárias. Restaurações minimamente invasivas com cimento de ionômero de vidro, resina 

composta e amálgama. Proteção do complexo dentina/polpa. Tratamentos conservadores da polpa 

dentária. Aspectos clínicos das restaurações de amálgama. Aspectos clínicos das restaurações com 

resina composta. Lesões não cariosas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Fazer o diagnóstico plano de tratamento e execução de tratamentos odontológicos em pacientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Executar técnicas de média complexidade. 

Preencher relatórios diários dos procedimentos executados. 

Entregar relatório final com anexos dos relatórios diários. 

 

CONTEÚDO 

UNIDADE I: Planejamento dos casos clínicos – com base na literatura e aulas. 

UNIDADE II: Execução dos procedimentos clínicos. 

UNIDADE III: Desenvolvimento de relatório. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aula expositiva e dialogada – procedimento de ensino tradicional no qual o educador transmitirá 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 



 

informações condizentes ao conteúdo programático, de maneira lógica e sequencial; a exposição se 

desenvolverá verbalmente, podendo estender à discussão. 

Seminário em grupo – apresentação dos casos clínicos e discussão em grupo. Este procedimento 

será planejado e orientado por um coordenador que o dirigirá sistematicamente. 

Aula demonstrativa - o desenvolvimento será representado por uma demonstração laboratorial de 

procedimentos, que depois de concluídos, abrirão oportunidade para discussão e debate. 

Exercícios clínicos – nas atividades práticas o acadêmico aprenderá fazendo e resolvendo 

problemas com a intervenção de recursos humanos competentes e se beneficiará da discussão 

grupal. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações das atividades na clínica odontológica. 
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