CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO

Mantenedora: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Curso de Imersão em Dentística Restauradora
APRESENTAÇÃO DO CURSO:
A Dentística é uma das especialidades da Odontologia que compreende uma ampla área de atuação para o
cirurgião dentista. Isso porque envolve desde procedimentos preventivos e de promoção de saúde até o uso
de materiais e técnicas restauradoras que contemplam diversos graus de complexidade. A realização deste
curso na área de Dentística na UNITRI vem possibilitar a conexão entre o compromisso de atualizar e
qualificar os profissionais frente aos novos conhecimentos e desafios do mercado em um ambiente
tradicionalmente comprometido com o ensino.
OBJETIVOS:
Capacitar o aluno a compreender os fundamentos da dentística e materiais dentários, proporcionando-lhe
uma base segura para execução de procedimentos restauradores em dentes anteriores e posteriores.
PÚBLICO - ALVO:
Alunos do Curso de Graduação em Odontologia da UNITRI a partir do terceiro período.
PROGRAMA ACADÊMICO (sujeito a alterações)
Módulo 1: Procedimentos adesivos e restaurações posteriores – Cavidades classe I e técnica restauradora.
Módulo 2: Resinas Bulk Fill e restaurações posteriores classe II – Cavidades e técnica restauradora.
Módulo 3: Restaurações estéticas em dentes anteriores – Cavidades classes III, IV e V e técnica restauradora
para dentes anteriores (estratificação).
Módulo 4: Restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores (Facetas) - Facetas diretas/ Hands on
(demonstração) Facetas indiretas.
INVESTIMENTOS (R$)
R$ 380,00 (Matrícula) + 3 parcelas de R$ 380,00
Duração: 4 meses (previsão de início: abril/2017)
Aulas: aos sábados (8 horas / aula)
Periodicidade: mensal (aulas teórica/laboratorial no campus da Unitri)
Carga Horária: 32 horas / aula

Para realização da matrícula, o
candidato deverá entregar cópia
dos seguintes documentos:
 RG;
 CPF;
 Comprovante de endereço.

Número de vagas: 20
Inscrições e matrícula na Secretaria da Pós-graduação - Bloco.
Maiores informações: (34) 4009-9105/(34) 4009-9076 - secpos@unitri.edu.br
A Unitri e equipe de professores reservam-se o direito de não realizar ou alterar a data de início do curso caso
as vagas não sejam preenchidas. As vagas são garantidas somente após a confirmação da matrícula em nossa
Secretaria com o pagamento da primeira parcela ou do valor total do curso.
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