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PLANO DE ENSINO DE COMPONENTE CURRICULAR: 
 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS CAMARAGIBE 

DISCIPLINA – Endodontia I OBRIGATÓRIA (x  )    

ELETIVA (  ) 

CARGA HORÁRIA TOTAL:    75                       TEÓRICA:   15               PRÁTICA:      60        Prática laboratorial 

 

 

EMENTA 

Estudo teórico e laboratorial para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à anatomia, fisiologia, biologia, 
físicoquímica, histologia, geometria e física aplicáveis ao tratamento endodôntico "in vitro", através de técnicas para 
realização da abertura coronária, preparo do sistema de canais incluindo as manobras irrigadoras e obturação 
uitlizando técnica clássica e rotatória manual. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Teórico: 1h /aula 

- apresentação da disciplina, do app endo UPE, materiais e seleção dos dentes 

- instrumental endodôntico básico 

- anatomia interna  

- abertura coronária dentes anteriores 

- abertura coronária dentes posteriores 

- preparo cervical e médio; técnica clássica 

- técnicas para irrigação e aspiração 

- odontometria,  

- preparo apical 

- 1a avaliação 

- sistema protaper manual 

- obturação clássica 

- obturação Protaper 

- 2a avaliação 

- revisão 

 

       Prático:  

  Serão realizadas as práticas referentes às teóricas ministradas 

-  

ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Ex: Aulas expositivas; demonstrações  e execuções práticas; utilização de app; confecção de webquests;utilização de 
jogos em sala de aula invertida. 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Testinhos semanais, avaliações teóricas e práticas semanais. 

 

Ex: Média aritmética obtida de03 (três) notas: 

02 (duas) Avaliações Teóricas (0 a 10) 
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01 (uma) Avaliação Prática de execução do tratamento endodôntico  somada às notas dos testinhos semanais: escore 
de 0 a 10. 
 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

SIQUEIRA JR, José Freitas: LOPES, Hélio Pereira.Endodontia-Biologia e Técnica-4a Ed. Elsevier,2017 
  

Bibliografia Complementar: 

 

SAYÃO,Sandra; MELLO JR, Paulo. Guia de Endodontia- No prelo. 

 
 
 
 
 
 
 


