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1. A DISCIPLINA
A Endodontia I é uma disciplina de 60 horas que será ministrada às terças-feiras, turma I no horário de 8:00 às
10:30 horas e turma II no horário de 10:45 às 13:15 horas e, eventualmente, às quintas-feiras, nos mesmos horários,
conforme a programação de atividades da disciplina. Constitui-se de atividades teóricas e práticas.
Para ser aprovado na disciplina, o aluno deve ter 75% de presença e obter média semestral igual a 6,0 (seis).
Os alunos que não obtiverem o conceito mínimo para aprovação, poderão fazer prova TEÓRICA substitutiva ao
término do período, envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo. A prova substitutiva
SOMENTE substituirá a nota da avaliação teórica da menor média alcançada (N1 ou N2), que será acrescida da nota
das atividades práticas laboratoriais alcançadas na respectiva nota (N1 ou N2).
O controle de presença será realizado diariamente. Cada dia de aula corresponde a 3 horas/aula, ou seja, até
3 presenças ou 3 ausências. O controle de presença será realizado no início das aulas (com tolerância de 15 minutos)
e ao final das aulas. Eventuais ausências poderão ser justificadas, desde que amparadas pelos casos legalmente
previstos, por meio de protocolo administrativo.
A programação de atividades encontra-se disponibilizada no plano de ensino (item 10). Esse planejamento
poderá ser modificado de acordo com a necessidade da disciplina e da Instituição. Nesse caso, as alterações serão
previamente transmitidas aos interessados (alunos, professores e direção) oralmente e via eletrônica (e-mail).
Todo material (exercícios, manual de laboratório, lista de material e instrumental e outros) será disponibilizado
no sítio eletrônico da universidade, no setor de reprografia do campus e no endereço eletrônico:
www.professorapatriciaruiz.com.br. O aluno deve consultar o plano de ensino previamente às aulas e providenciar a
impressão do material necessário ao desenvolvimento da atividade planejada. Outros materiais pertinentes poderão
ser enviados por e-mail ao representante da turma e deverão ser por ele disponibilizados para toda a turma.
O aluno deverá providenciar duas fotos 3x4 até o início das atividades práticas: uma para identificar o manual
de atividades laboratoriais e outra para constar na sua ficha de avaliação individual.
2. ATIVIDADES PRÁTICAS
As atividades práticas serão desenvolvidas no laboratório multiodonto e consistirão de treinamento de
tratamento endodôntico radical em dentes artificiais.
O treinamento será individual e cada aluno deverá realizar:
1.

Acesso endodôntico em, pelo menos, um dente de cada grupo: incisivos, caninos, pré-molares e molares, e

2.

Tratamento endodôntico completo (preparo químico-mecânico, medicação intracanal e obturação) em, pelo menos,
dois dentes unirradiculares e um dente birradicular.

Para as atividades laboratoriais, os alunos devem apresentar-se de roupa branca (meias, blusa e calça
comprida) e calçado fechado branco.
As normas de biossegurança contidas no manual da instituição, notadamente aquelas que dizem respeito ao
uso de EPIs (equipamento de proteção individual – luvas, óculos de proteção, máscara, jaleco de manga longa e
gorro), devem ser rigorosamente seguidas.
Os alunos que estivem cursando a disciplina como dependência, devem obrigatoriamente esterilizar os
instrumentais na Central de Esterilização da Clínica Odontológica da instituição, com a devida comprovação por fita de
controle biológico de esterilização.
TODO material e instrumental, inclusive os dentes artificiais, devem ser adquiridos pelos alunos
impreterivelmente até a data marcada para a primeira atividade laboratorial (ver programação de atividades - item 10
do plano de ensino). Também deve ser providenciada para a primeira atividade laboratorial a impressão e
encadernação do manual de atividades laboratoriais. A falta desses inviabiliza a participação do aluno na atividade
prática.
Recomenda-se que os alunos cheguem aos laboratórios trinta minutos antes do horário marcado para início
das aulas para processarem e montarem suas bancadas de trabalho.
As atividades práticas só poderão ocorrer quando do forramento completo das bancadas com plástico
resistente (não serão permitidas as forrações através de papel, PVC ou tecido).
Diariamente, os professores determinarão as atividades a serem realizadas, de acordo com a programação de
atividades da disciplina.

Todas as atividades laboratoriais devem ser anotadas pelo aluno e assinadas pelos professores em folhas
específicas constantes no manual de atividades laboratoriais da disciplina.
Antes de iniciar a atividade determinada pelos professores, o aluno deve planejar o procedimento, preencher o
manual e solicitar a autorização de um dos professores para início da execução do procedimento mediante sua
assinatura no manual.
A autorização para início do procedimento somente será dada após conferência dos materiais, dos
instrumentais e da arrumação das bancadas (estéril e não estéril). Caso estejam inapropriados e seja impossível sanar
o problema, o aluno não poderá realizar a atividade prática naquele dia.
Cada etapa do procedimento realizado deve ser mostrada ao professor responsável, para que ele possa
orientá-lo e acompanhar o desenvolvimento da atividade.
Todas as radiografias deverão ser obrigatoriamente montadas em cartelas plásticas nos locais indicados no
manual de atividades laboratoriais.
Vinte minutos antes do término da aula, o aluno deverá apresentar o manual de atividades laboratoriais ao
professor que o orientou para que nele possa ser registrado o visto ou assinatura final e o conceito diário seja lançada
na ficha ao de avaliação individual do aluno.
As anotações no manual de atividades laboratoriais somente serão assinadas pelos professores no mesmo dia
da atividade.

Esteja aberto a discussões. Argumente sempre embasado cientificamente.
Você será cobrado teoricamente durante as aulas de laboratório. Portanto,
mantenha seus estudos em dia.
!

Qualquer dúvida que tiver, procure os professores ou monitores presentes no
laboratório.

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados quanto ao seu desempenho na disciplina através de:
1.
2.
3.
4.

Prova escrita;
Atividades individuais extra-classe;
Atividades práticas laboratoriais, e
Seminário integrativo, quando previsto no cronograma da disciplina.

Os valores das estratégias avaliativas está indicado no plano de ensino da disciplina (item 8.2) e no item 4
desse documento.
Prova escrita:
O conteúdo das provas escritas abrangerá os assuntos abordados até a data de sua realização: aulas teóricas
expositivas, atividades extra-classe e atividades práticas. Seu conteúdo é acumulativo.
Em caso de ausência, o aluno poderá fazer prova TEÓRICA substitutiva, uma única vez, ao término do
semestre letivo, abrangendo todo o conteúdo trabalhado durante o semestre.
Atividades individuais extra-classe:
As notas dos trabalhos individuais serão as avaliações dos portfólios, e outros trabalhos solicitados. O aluno
entregará aos professores os portfólios no primeiro bimestre, na data estabelecida no cronograma de atividades da
disciplina.
Os portfólios devem ser impressos em papel tamanho A4. O aluno deverá confeccionar uma capa, na qual
identificará seu nome, CPD, data e a atividade realizada. Todas as folhas devem ser grampeadas e acondicionadas em
uma pasta tipo “L”. Não serão recebidos portfóilios que não estejam nesse padrão.
Tampouco, será recebido fora do prazo estipulado ou por outro meio (e-mail, por exemplo).
Serão avaliados o conteúdo e a apresentação do portfólio.
Atividades práticas laboratoriais:
As avaliações laboratoriais seguirão os seguintes critérios para atribuição dos conceitos diários:

a) conduta: nesse quesito serão observados relacionamento aluno/professora, pontualidade (entrada e
saída do laboratório), trajes adequados (conforme normas de biossegurança) e preenchimento adequado
do manual;
b) material: serão avaliados se o aluno possui os materiais/instrumentais necessários para o procedimento
do dia, organização da bancada (tanto no início quanto no fim do procedimento) e aplicação dos métodos
de biossegurança relativos à bancada e aos instrumentais/materiais necessários para realização do
procedimento, e
c) procedimento: será avaliado o interesse e o domínio do aluno sobre o assunto (embasamento teórico),
se o aluno cumpriu a tarefa determinada pelos professores, a qualidade do procedimento executado, o
grau de dificuldade o desempenho técnico.
A avaliação das atividades laboratoriais será diária, por meio de atribuição de conceitos. Em caso de ausência
no laboratório, a tarefa não realizada implicará em conceito zero, não sendo possível resgate desse em outro
momento, salvo em situações excepcionais. Ao final do bimestre será realizada a avaliação e julgamento dos conceitos
obtidos diariamente para compor a nota bimestral laboratorial.
Seminário integrativo:
O seminário integrativo acontecerá na data estabelecida pela coordenação do curso, a qual será informada aos
alunos em momento oportuno.
A turma será divida em grupos de no máximo seis componentes, salvo nos casos em que os docentes
responsáveis considerarem necessária a ampliação desse número.
Cada grupo terá o tempo de 10 a 15 minutos para apresentação oral, seguidos de 5 minutos para discussão.
Todos os componentes do grupo deverão participar da apresentação, momento no qual serão avaliados
individualmente. A ausência de um componente na apresentação inviabiliza sua avaliação individual, não havendo
possibilidade de substituição da atividade perdida.
Os temas serão previamente definidos e distribuídos pelos docentes responsáveis pela atividade.
A pesquisa do material para preparo da apresentação será de responsabilidade dos grupos.
4. VALOR DAS ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS
Nota 1: 10,00 pontos
- Prova escrita: 6,0 pontos.
- Portfólios/trabalhos individuais: 1,0 pontos.
- Atividades laboratoriais: 3,0 pontos.
Nota 2: 10,00 pontos
- Prova escrita: 4,0 pontos.
- Atividades laboratoriais: 4,0 pontos.
- Seminário integrativo: 2,0 pontos.
Obs: Nas turmas onde o seminário integrativo não estiver previsto, a N2 será composta de:
- Prova escrita: 5,0 pontos.
- Atividades laboratoriais: 5,0 pontos.

5. LISTA DE MATERIAS E INSTRUMENTAIS
CAIXA 01

CAIXA 02

- CAIXA METÁLICA PERFURADA PARA
AUTOCLAVE QUE DEVE CONTER:
- Seringa carpule.
- Espelho clínico plano.
- Pinça para algodão.
- Sonda exploradora no.05.
- Ponta de Rhein no. 3.
- Escavador duplo.
- Espátula para cimento flexível nº. 24F.
- Espátula para inserção.
- Seringa para irrigação Ultradent 5 ml.
- Cânulas para irrigação NaviTip Ultradent 21mm
30ga e 25 mm 30ga (2 unidades de cada).
- Sugador endodôntico descartável.
- Régua milimetrada.
- Tamborel.
- Condensadores verticais nº 1, 2, 3 e 4 (Tipo
Paiva).
- Seringa ML (insersora de Calen).
- BANDELA METÁLICA.

- C A I X A M E T Á L I C A P E R F U R A D A PA R A
AUTOCLAVE QUE DEVE CONTER:
- Caixa de limas de aço inoxidável tipo K nº. 10 (21 e
25 mm).
- Caixa de limas de aço inoxidável tipo K nº. 15 - 40
(21,25 e 31 mm).
- Caixa de limas de aço inoxidável tipo K nº. 45 - 80
(21,25 e 31 mm).
- Caixa de limas de aço inoxidável tipo Hedströen nº.
15 - 40 (25 mm).
- Caixa de limas de aço inoxidável tipo Hedströen nº.
45 – 80 (25 mm).
- Caixa de limas de Niquel-Titânio manuais nº 15-40
(21 mm) - *para o estágio supervisionado*
- Espaçadores digitais nº 2 e 3 ou B e C.
- Propulsor Lentulo 25 mm nº. 25, 30, 35 e 40.

CAIXA 03

CAIXA 04

- CAIXA METÁLICA PERFURADA PARA
AUTOCLAVE QUE DEVE CONTER:
- Pinça perfuradora (Ainsworth).
- Pinça para grampos (Palmer).
- Arco plástico (N-Ostby).
- Grampos (números 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 00, 0, 1, 1A,
W8A, 12 A, 13 A, 14, 14 A, 26).
- Placa de vidro.
- Cuba metálica redonda pequena.

- BROQUEIRO PARA ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE QUE DEVE CONTER:
- Ponta esférica diamantada nº. 1011, 1012, 1013,
1014 (2 unidades de cada).
- Broca esférica carbide (alta rotação) nº 1, 2, 3 e 4.
- Ponta esférica diamantada esférica de pescoço
longo (LN).
- Ponta tronco-cônica diamantada nº 2082 (3
unidades).
- Brocas Gates-Glidden nº.1, 2, 3 e 4 (2 unidades de
cada).

*OBS: CADA SÉRIE DE LIMA DEVE ESTAR
ORGANIZADA EM GAZE E ACONDICIONADA EM
PACOTES INDIVIDUAIS (GRAU CIRÚRGICO)
DENTRO DA CAIXA METÁLICA PERFURADA PARA
AUTOCLAVE

MATERIAL ENDODÔNTICO
- Hipoclorito de sódio a 1%.
- Solução de EDTA, trissódico, 15% (pH 7,2).
- Hidróxido de cálcio p.a.
- Calen®.
- Paramonoclorofenol canforado.
- Otosporin®.
- Caixa de cones principais de guta-percha (1ª
e 2ª séries).
- Óleo de laranja. -*para o estágio
supervisionado*

- Caixa de cones acessórios de guta – percha (R7 e
R8 ou B7e B8).
- Caixa de cones de papel em blisters (1ª e 2ª séries).
- Cimento endodôntico - Sealer 26®.
- Materiais restauradores provisórios (IRM ® +
Coltosol® + ionômero de vidro).
- Endo Ice®.
- Bastões de guta-percha. - *para a clínica de
Endodontia II e o estágio supervisionado*

INSTRUMENTAL GERAL E MATERIAL DE CONSUMO
- Caneta para alta rotação.
- Micromotor.
- Saca brocas.
- Colgaduras individuais.
- 10 Cartelas plásticas para radiografias (6
furos).
- Lamparina metálica.
- Isqueiro ou caixa de fósforos.
- Lupa de aumento.
- Régua plástica transparente.
- Sacos plásticos.
- Lençol de borracha.
- Fio dental.
- Agulha anestésica longa e curta.
- Anestésico tópico. - *para a clínica de
Endodontia II e o estágio supervisionado*
- Anestésico Mepivacaína 2% com epinefrina
1:100.000 e Lidocaína 2% com epinefrina
1:100.000. - *para a clínica de Endodontia II e
o estágio supervisionado*
- Seringa descartável 10 ml.
- Vasilha plástica tipo tupperware (deve ser
baixa). - *para o laboratório de Endodontia I*
- Forro de bancada. - *para o laboratório de
Endodontia I*

- Filmes periapicais.
- Fita de controle químico de esterilização. - *para a
clínica de Endodontia II e o estágio supervisionado*
- Filme de PVC.
- Álcool 70%.
- Álcool absoluto 99,5%.
- Soro fisiológico em frascos de 10 ml.
- Algodão em rama.
- Compressa de gaze.
- Cursores (stoping) de borracha ou silicone.
- Lâmina tipo "Gillette" ou nº 15 de bisturi
- Sugador descartável. - *para a clínica de Endodontia
II e o estágio supervisionado*
- Protetor clínico. - *para a clínica de Endodontia II e
o estágio supervisionado*
- Luva de látex descartável.
- Sobre-luva plástica.
- Gorro.
- Máscara.
- Pró-pés.
- Óculos de proteção.
- Cola Super Bonder®.

MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO TROQUEL - LABORATÓRIO DE ENDODONTIA I

- Dentes artificiais, todos opaco (Fábrica do Sorriso*):

-

Incisivo central superior,
Incisivo central inferior
Canino superior,
Primeiro pré-molar superior,
Primeiro pré-molar inferior,
Primeiro molar superior e
Primeiro molar inferior.
Resina acrílica autopolimerizável (pó 440g e líquido 220ml).
Espátula e recipiente de vidro para manipular a resina acrílica.
Vaselina.
Pincel.
Cera utilidade.
Formas de gelo.

* CONTATO: (11) 4651 1247 / 4655 2009 / 99754 6583 / 99656 2473
e-mail: fabricadesorrisos1@terra.com.br / fabricadesorrisos2@terra.com.br
http://www.fabricadesorrisosdentes.com.br

