
NOME DO CURSO: 

Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia 

 

JUSTIFICATIVA:  

O curso justifica-se tendo em vista a necessidade dos cirurgiões-dentistas que já praticam 

a especialidade endodôntica de aprimorarem seus conhecimentos teóricos e práticos 

tornando-se atualizados em endodontia. 

 

OBJETIVO:  

Capacitar o Cirurgião-dentista, especialista ou não, para o diagnóstico e tratamento dos 

casos convencionais, intermediários e complexos da prática clínica e atualizá-lo na teoria 

e na prática quanto às novas tecnologias disponíveis. 

 

PÚBLICO-ALVO:  

Profissionais graduados em Odontologia e especialistas com intenção de atualização. 

 

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA:  

Necessidade do graduado; necessidade da atualização tecnológica no mercado de 

trabalho; preparação para atendimentos básicos e complexos; curso teórico e tecnicista. 

 

PERÍODO E PERIODICIDADE:  

Duração: 10 meses 

Periodicidade: Mensal 

 

    

 1. Entidade 

Promotora: 

UniFACIG  

   

   

 

    

 2. Período de realização: 26 / 02 / 2021 a 18 / 12 / 2021  

   

 

    

 3. Endereço do local onde será realizado o curso:   

 R. Darcí César de Oliveira, 600, Manhuaçu - MG, 36904-219 

UniFacig - Campus Alfa Sul, Endereço 

 

   

   

 

    

 4. Coordenador: Ricardo Toledo Abreu  

    

 CRO- MG  Nº 43867   

   

 

    



 5. Qualificação do(a) coordenador(a): Mestre e especialista em Endodontia  

    

   

   

 

    

 6. CARGA HORÁRIA: 160 horas/aulas 

(junto acompanha, devidamente preenchido o anexo I deste requerimento) 

 

   

 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

160 HORAS 

   

 Área de Concentração 160 horas 

Parte Prática 100 horas 

Parte Teórica 60 horas 

   

 

    

 7. Jornada mensal: 2 dias/mensal  

   

 

    

 8. Jornada diárias de aulas: 8-12 horas  

   

 

    

 9. Horário em que serão ministradas as aulas:  

   

 

HORÁRIO Sexta Sábado 

Manhã 07:00-12:00 08:00-12:00 

Tarde 13:00-18:00 13:00-16:00 

Noite 18:15-20:15 - 

 

    

 10. Número de vagas fixadas: 14 vagas  

   

 

 

 

 

 

 

    

 11. Critério de seleção de candidatos:  



   

     

 Exame de “Curriculum Vitae”:  X  

     

 Exame com banca examinadora:  X  

     

 Entrevista pessoal, ser inscrito no CRO como CD   X  

 

 

 

12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

Em anexo 

 

 

13. CORPO DOCENTE:  

CORPO DOCENTE 
INSTITUIÇÃO COM MAIOR 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
TITULAÇÃO 

Ricardo Toledo Abreu UniFacig Mestre 

André Cortez Nunes UniFacig Especialista 

Paulo Oliveira Unifacig Especialista 

 

13. METODOLOGIA:  

O curso desenvolve-se com aulas teórico-expositivas, privilegiando a abordagem 

multidisciplinar dos temas. Em todas as disciplinas são realizadas atividades práticas em 

laboratório, clínica e em campo e, quando possível, análise de casos para ilustrar os temas 

de estudo e participações de professores renomados convidados. 

Facilitadoras do aprendizado da teoria em sala de aula, as atividades complementares 

possibilitam o aprimoramento dos alunos e seu contato com a realidade profissional.  

 

14. ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

Em face da metodologia institucional de incentivo ao aprendizado prático, todos os cursos 

de pós-graduação desenvolvem atividades complementares. O corpo discente é 

estimulado a participar de congressos, seminários e conferências externas.  

 

15. TECNOLOGIA:  

Os recursos disponibilizados envolvem os laboratórios que podem ser utilizados em 

período integral, o que amplia a possibilidade de acesso e permite aos pós-graduandos o 

aprofundamento de seus estudos na respectiva área da especialização, além das clínicas 

onde será realizado o atendimento clínico. 

Como suporte técnico a Faculdade Promotora oferece:  

• Motores endodônticos 

• Localizadores eletrônicos foraminais 

• Microscopia 

• Ultrassom (PUI) 

• Laserterapia (PDT) 

 

 

 



16. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO: 

O aluno será avaliado pelo corpo docente ao longo do projeto por meio de presença, 

participação em discussões, seminários e desenvolvimento do atendimento clínico para a 

obtenção do certificado.   

 


