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Estudos Avançados em 

Anatomia Dental  
Projeto de Treinamento Profissional 

 

 

Unidade: Instituto de Ciências Biológicas 

Departamento: Anatomia 

Cursos atendidos: Odontologia 

 

 

Justificativa para o projeto 

Faz-se necessário o aprofundamento do conhecimento em anatomia dental 

nas diversas especialidades odontológicas, tanto a nível de laboratório quanto 

aplicada. O preparo das peças anatômicas dentárias e de escultura dental pelos alunos 

do projeto, utilizadas nas aulas de anatomia dental para o curso de Odontologia, 

propicia o aprimoramento técnico-científico dos mesmos e melhoria do material 

didático prático da disciplina de Anatomia dental. 

 

Descrição das atividades desenvolvidas no projeto 

 Elaboração e apresentação de seminários em anatomia dental; 

 Discussão de casos clínicos em grupos de estudo; 

 Realização de preparo cavitário em nível pré-clínico; 

 Montagem e escultura de modelos com fins didáticos; 

 Montagem de dentes naturais em bases; 

 Escultura de dentes em tabletes de cera; 
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 Aprimoramento do roteiro de identificação dentária para aulas práticas; 

 Aprimoramento do roteiro de escultura dental para aulas práticas; 

 Aprimoramento do material didático prático em geral; 

 Atividades associadas aos alunos de treinamento profissional de tecnologia 

da Informação aplicada ao ensino de anatomia de cabeça e pescoço e 

anatomia dental. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Permitir o aprimoramento do conhecimento em anatomia dental dos alunos, 

bem como também o constante aprimoramento do material didático da disciplina de 

anatomia dental. 

 

Objetivo Específicos 

 Selecionar e correlacionar casos clínicos oriundos de arquivos ou de 

publicações científicas analisando as estruturas dentárias e anatômicas 

envolvidas; 

 Apresentação de seminários em grupos de estudo; 

 Aprimoramento do material didático prático em geral: roteiro de aulas 

práticas de identificação dentária e escultura, montagem e escultura de 

modelos, montagem de dentes naturais em bases, escultura de dentes em 

cera; 

 Atividades associadas aos alunos de treinamento profissional de tecnologia da 

Informação aplicada ao ensino de anatomia de cabeça e pescoço e anatomia 

dental. 
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Critérios para Seleção 

Para se candidatar ao projeto, é necessário que o aluno tenha cursado e sido 

aprovado nas disciplinas de Anatomia Aplicada à Odontologia I, Anatomia Aplicada 

à Odontologia II e Anatomia Dental. 

i. Prova teórica/Prova prática/Entrevista; 

ii. Análise de Currículo; 

 

Orientadores 

 Denise Cortes Fonseca 

 Eduardo Stehling Urbano 


