PLANO DE ENSINO DE COMPONENTE CURRICULAR:
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS CAMARAGIBE
DISCIPLINA – ESCULTURA E OCLUSÃO

CARGA HORÁRIA TOTAL:

45

OBRIGATÓRIA ( X )
ELETIVA ( )
TEÓRICA:

15

PRÁTICA: 30

(laboratorial)

EMENTA
Introdução aos conhecimentos básicos e os fundamentos da oclusão dentária, abordando o estudo da oclusão,
anatomia dentária, anatomia funcional da ATM, Posições mandibulares e a dinâmica da mastigação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Teórico:
Apresentação da disciplina, corpo docente e plano de componente curricular
- Sistema estomatognático
- Anatomia dentária
- Posições dentárias
- Planos e curvas oclusais
- Conceitos e princípios básicos da oclusão
- Posições mandibulares = estática e dinâmica
- DVR, DVO e EFL
- Dinâmica da mastigação
- Tipos de oclusão
- Contato prematuro e interferência oclusal
- Movimentos bordejantes.
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Prática
- identificação dos contatos dentários
- escultura das pirâmides em blocos de cera
- preparo dos modelos e montagem em articulador
- enceramento e escultura da anatomia dentária através do enceramento progressivo
- Enceramento das facetas estéticas (mock up)
Obs: a execução de todo o conteúdo programático e das atividades práticas serão realizadas no rítimo proporcional ao
desenvolvimento dos alunos.
ESTRATÉGIAS DE ENSINO
Os conteúdos serão trabalhados privilegiando a aprendizagem dos novos conhecimentos relacionando-os aos
conhecimentos prévios e as futuras áreas profissionais, utilizando os seguintes recursos:
- aplicação de questionários para levantamento de conhecimento prévio e opiniões;
- aula expositiva dialogada;
- aulas práticas laboratoriais para desenvolvimento da habilidade manual e técnica de escultura;
- dinâmicas individuais ou de grupos, podendo ser escrita ou com uso de artigos científicos, podendo ser individual ou
em grupo;
- caso haja disponibilidade de carga horária serão realizados seminário;.
- aplicação de estratégias pedagógicas para estimular a leitura e raciocínio sobre os conteúdos;.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
- As avaliações serão realizadas da seguinte forma:
- 02 (duas) notas teóricas (0 a 10), que ocorrem dentro do período estipulado pela IES como semana de avaliação;

- 01 (uma) Avaliação Prática das das atividades em laboratório (0 a 10)
- As avaliações acima serão as notas lançadas no programa de acompanhamento acadêmico (SIGA), podendo ser
resultado de médias de diversas avaliações teóricas e práticas realizadas durante o semestre acadêmico, sempre que
for necessário como estratégia para acompanhamento do processo ensino/aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- CARDOSO, A.C. - Oclusão: para você e para mim, Ed Santos, 2003
- OKESON, J.P. - Tratamento das desordens temporomandibulars e oclusão, Elsevier, 2010
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