PLANO DE ENSINO DE COMPONENTE CURRICULAR:
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS CAMARAGIBE
DISCIPLINA – PRÓTESE TOTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL:

75h

TEÓRICA: 15h

OBRIGATÓRIA ( X )
ELETIVA ( )

PRÁTICA: 60h

EMENTA
O componente fornecerá os primeiros subsídios para que o aluno possa se desenvolver no campo da Prótese Total. Para isso, o aluno receberá
aulas específicas para a confecção de uma Prótese Total em laboratório conforme a filosofia da Disciplina. O trabalho implementado na Prótese
Total serve como pré-requisito para a CAMC I.
OBJETIVO GERAL : Ao término do programa o aluno deverá conhecer, aplicar e valorizar os princípios, métodos e técnicas empregadas na
confecção da Prótese Total .

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
.
Teórico (1 hora/aula)
Ao término do programa o aluno deverá ser capaz de demonstrar conhecimento e compreensão para :
-

Conceituar e dividir a Prótese Dentária;
Citar os objetivos da Prótese Total e justificar sua importância;
Definir moldagem em Prótese Total e nomear os respectivos modelos descrevendo com suas características;
Conceituar área basal e descrever os seus limites;
Conceituar e descrever as zonas de Pendleton;
Conhecer, indicar e descrever a técnicas de Tadachi para a confecção da moldeira individual ;
Conhecer, conceituar e descrever a técnica para confecção dos Planos de Cera e realização dos seus devidos ajustes em manequim;
Conhecer e conceituar Articulador segundo a classificação de Weinberg ;
Descrever corretamente a montagem dos modelos no articulador semi-ajustável
Conhecer e selecionar os dentes artificiais em manequim; definir: disposição, alinhamento, posição, articulação e oclusão na montagem dos
dentes artificiais;
Definir ceroplastia distinguindo suas fases;
Descrever corretamente a sequência da ceroplastia e do processamento da base da dentadura, como também o acabamento e polimento.
Descrever sequencialmente os princípios básicos de processamento da base em Prótese Total;
Descrever a sequência de acabamento e polimento;
Conhecer e identificar corretamente os instrumentais inerentes a cada prática.

Prático
Aplicando o conhecimento e a compreensão o aluno deverá ser capaz de:
-

Realizar corretamente a seleção da moldeira de estoque para moldagem superior e inferior do arco edêntulo em manequim e confeccionar o
modelo superior e inferior;
Delimitar a área de suporte basal superior e inferior;
Confeccionar a moldeira individual, segundo as técnicas de Tadachi ;
Realizar corretamente a moldagem funcional inferior, o encaixotamento do molde ;
Confeccionar os planos de orientação superior e inferior;
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Obter no manequim os registros intermaxilares de interesse para Prótese Total;
Montar os modelos no articulador semi-ajustável
Selecionar e montar os dentes artificiais;
Realizar o corretamente o ajuste oclusal em manequim;
Confeccionar a ceroplastia da base protética superior e inferior;
Nível de atitudes : Avaliará
01.
-

A conduta para atuar satisfatoriamente nos itens :
Assiduidade
Pontualidade
Responsabilidade ( proteção da bancada e instrumental completo)
Apresentação pessoal
Organização e higiene do ambiente de trabalho.
Relação pessoal com professores; funcionários e colegas

ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Aulas expositivas; demonstrações práticas; aulas práticas.
CONTEUDO PROGRAMÁTICO : (TEÓRICO/DEMONSTRATIVO)
Nome do Assunto

Duração

Moldagem em manequim
4h (+ 1 repetição)
Moldeira individual
4h (+ 1 repetição)
Moldagem funcional
4h
Plano de orientação
4h (+ 2 repetições)
Montagem no articulador
4h
Montagem dos dentes
4h (+2 repetições)
Ceroplastia
4h (+1 repetição)
Inclusão ,desinclusão, acabamento e
Polimento
Teórica

.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O aluno terá uma avaliação diária a cada atividade laboratorial, visando como processo acompanhar o seu desempenho na Disciplina.
Das atividades complementares farão parte o nível de conhecimento, habilidades e atitudes que serão acompanhadas passo a passo através
da ficha individual, onde o aluno receberá conceitos docentes a cada atividade por ele realizada. Os conceitos docentes no final do semestre serão
traduzidos em uma nota valorada de 0 a 10, que fará composição com a avaliação formal, marcada em calendário escolar.
CÁLCULO DA MÉDIA:
Nível de Conhecimento: Serão realizadas 02 avaliações escritas com quesitos objetivos e/ou subjetivos, sobre matéria compreendida entre as datas
informadas no calendário escolar de acordo com os objetivos deste domínio.
Nível de Habilidade: Avaliação pelos docentes, por cada fase do trabalho laboratorial.
Nível de Atitudes: Avaliação pelos docentes em cada prática laboratorial de acordo com os objetivos deste domínio.
A média aritmética entre as avaliações do nível de habilidades e de atitudes fornecerá a nota da prática.
CÁLCULO DA MÉDIA: A média final será obtida através da média aritmética entre as notas.
Aqueles que obtiverem média igual ou superior a 7(sete), após o cálculo da média ficam dispensados do exame final. Os demais se submetem a esse
exame.
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