Especialização em Dentística- Turma 2017-2019
CORPO DOCENTE:
Profa. Dra. Regina Guenka Palma Dibb – Coordenadora
Equipe:
André Marcelo Peruchi Minto
Cesar PenazzoLepri
Laura BullamahStoll Seixas
Rafael Cândido Pedroso e Silva
Talitha de Siqueira Mellara
Vinícius Rangel Geraldo Martins

ASSUNTOS QUE SERÃO ABORDADOS NO CURSO
- Aspectos estéticos da dentição natural.
- Técnicas restauradoras para valorização e harmonização do sorriso.
- Clareamento dental: novas tecnologias.
- Isolamento do campo operatório.
- Proteção pulpar: quando, onde e porque.
-Grandes reconstruções com materiais adesivos.
- Odontologia minimamente invasiva.
- Adesão e Sistemas Adesivos.
-Técnicas restauradoras diretas e indiretas: Inter-relação periodontia-dentística-oclusão.
- Técnicas restauradoras diretas e indiretas: Inter-relação ortodontia-dentística.
- Evolução das resinas compostas.
- Aparelhos foto-ativadores.

- Terapia fotodinâmica.
- Dentes anteriores e procedimentos para a maximização da técnica restauradora.
- Dentes posteriores: Técnicas de escultura e técnicas de polimento de restaurações com
resina composta.
- Biossegurança - Proteçãodo profissional, paciente e auxiliar odontológico.
- Imaginologia em odontologia- Técnicas e métodos obtenção de imagens de
diagnóstico úteis em Dentística.
- Halitose: do diagnóstico, sintomas e tratamento.
- Microbiologia, imunologia e semiologia clínica aplicada à Dentística.
- Dentística e suas relações com implantodontiano restabelecimento da função
mastigatória e a estética do sorriso.
- Pinos pré-fabricados.
- Enceramento progressivo, disfunção de ATM.
- Emergências médicas.
- Facetas e laminados, inlay/onlay e coroa total.
- Facetas “lentes de contato”.
- Metodologia do Trabalho Científico – aprendendo a realizar buscas de trabalhos
científicos e a confeccionar sua monografia.
- Marketing e administração do consultório: como conquistar, fidelizar e conseguir mais
clientes.
- Ética, Bioética e Legislação Odontológica.

PERIODO: 24 meses - mensal – segunda-feira a sexta-feira (o dia todo).
CARGA HORÁRIA: 912 horas.
Processo Seletivo: A prova será on-line, e será realizada no dia 10/03/2017, com
horário determinado.
INÍCIO: ABRIL DE 2017

INVESTIMENTO:
Taxa de inscrição para o processo seletivo: R$ 70,00
Taxa de matricula: R$ 300,00
24 parcelas de R$ 1.390,00 (Um mil, trezentos e noventa reais).

NATUREZA DO CURSO: Teórico / Laboratorial / Clínico
* Certificado emitido pela Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária da
Universidade de São Paulo - USP.

Procedimento para inscrição para a prova de seleção:
Formulário de inscrição preenchido (solicitar por e-mail ou pelos telefones (16) 36333888 e 3315-4079).
Taxa de inscrição: R$ 70,00, será emitido boleto bancário após recebimento do
formulário de inscrição preenchido.
Entregar na secretaria da FUNORP, fotocópias autenticadas dos documentos: Diploma
ou certificado da Graduação; Histórico Escolar da Graduação;
RG, CPF, CRO, Titulo de eleitor com comprovante da última eleição, Documento
Militar (Masculino), Certidão de nascimento ou casamento;
01 fotos 3x4
Currículo Vitae documentado

MAIORES INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Secretaria da FUNORP:
Telefone: (16) 3315-4079 / (16) 3633-3888
E-mail: secretaria@funorp.com.br
Site: www.funorp.com.br

