
 

 

 
ANEXO E 

 

 

OFERTA DE DISCIPLINA PARA 1º SEMESTRE LETIVO/2019 

 

 

1. Identificação 

Nome da Disciplina: Tópicos em métodos e técnicas de pesquisa: Métodos de Pesquisa 

em Odontologia 

Professora coordenadora: Prof. Pedro Paulo Chaves de Souza 

Professores participantes Profa. Nádia do Lago Costa, Profa. Luciane Ribeiro de 
Rezende Sucasas da Costa, Flávia Zardo Trindade 
Convidados: Diego Antônio Costa Arantes e Mariana Batista Rodrigues Faleiro 
Pós-doutorando: Túlio Nogueira 
Carga horária total: 32 horas (02 créditos) 

Período: 26/03 a 14/05/19 

Horário: 14:00 às 18:00. 

Local: Mini-auditório (3º andar) da FO/UFG. 

Número de vagas: 10 destinadas aos alunos do PPGO e 2 para alunos especiais 

 

2. Objetivo/Ementa 

A Disciplina de métodos de pesquisa em Odontologia visa apresentar ao pós-

graduando diferentes técnicas e instrumentos de pesquisa comumente utilizados na área 

da saúde. Nesta disciplina o aluno aprenderá os princípios básicos que norteiam a 

pesquisa laboratorial, em especial as técnicas de imunoistoquímica e ELISA, biologia 

molecular, pesquisa laboratorial in vitro (cultura de células), pesquisa com modelos 

animais, pesquisa clínica, pesquisa com métodos de diagnóstico, pesquisa qualitativa e 

pesquisa com questionários. 

 

 

3. Metodologia, Estratégias de ensino e avaliações 

Aulas expositivas e dialogadas; leitura e discussão de textos e artigos científicos; 

seminários e debates.   

A avaliação ocorrerá mediante a: 1- análise da evolução cognitiva do aluno, verificando 

o desenvolvimento do entendimento da interpretação do conteúdo; 2- participação em sala 

de aula; 3- presença integral; e 4- apresentação com argumentação crítica de seminários. 

A verificação do rendimento acadêmico será realizada de acordo com o Regulamento 

do Programa de Pós-Graduação da FO/UFG (Resolução CEPEC No. 1487/2017 Art. 35º) e 

com a Norma CPG/PPGO Nº 03-2017, que dispõe sobre a composição da matriz curricular 

(Art. 9º). 

Será obrigatória a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga 



 

 

horária da disciplina, num total de 27,2 horas. O aproveitamento da disciplina será avaliado 

por meio de trabalhos individuais ou em grupo, e avaliação individual escrita. Será 

expresso pelos seguintes níveis de conceito: 

 

CONCEITO SIGNIFICADO EQUIVALÊNCIA NUMÉRICA 

       A Muito bom, aprovado, com direito ao crédito     9,0 a 10,0 

       B Bom, aprovado, com direito ao crédito     7,5 a 8,9 

       C Regular, aprovado, com direito ao crédito      6,0 a 7,4 

       D Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito     0,0 a 5,9 

 
 

4. Cronograma 

 

DATA TEMA RESPONSÁVEL/ 
CONVIDADO 

26/03 Apresentação da disciplina 

Organizando um experimento – conceitos gerais 

Pedro 
Nadia 

02/04 Ensaios Clínicos: princípios básicos Pedro/Túlio 

09/04 Pesquisa com modelos animais Pedro/Veridiana 

16/04 Pesquisas em cultura de células Pedro/Mariana 

23/04 Técnicas em Biologia Molecular Pedro/Mariana 

30/04 Pesquisa Laboratorial: Imunoistoquímica, ELISA, 

Citometria de Fluxo 

Pedro/Nádia/Diego/Mariana 

07/05 Materiais odontológicos: ensaios mecânicos Pedro/Flavia 

14/05 Pesquisa com questionário e instrumentos de 

medida. 

Pedro/Luciane 
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