
  
 

 

 
ANEXO H 
 
 

OFERTA DE DISCIPLINA PARA O PRIMEIRO SEMESTE LETIVO DE 2017 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome da disciplina: Tópicos em clínica odontológica: Diagnóstico clínico e por Imagem das 
lesões da região bucomaxilofacial 

2. Coordenadora: Profa. Maria Alves Garcia Santos Silva 
    Professora colaboradora: Profa. Fernanda Paula Yamamoto Silva 
3. Carga horária total: 48 horas/aula – 3 créditos 
4. Data de início: 23/03/2017 Data de término: 08/06/2017 
5. Horário: quintas-feiras de 14:00 às 18:00 
6. Número de vagas: 12 alunos regulares PG, 02 alunos especiais 
8. Locais: Sala de aula da pós-graduação da FO/UFG, laboratório do Setor de Diagnóstico por   

Imagem da FO/UFG, Ambulatório. 
 

II – OBJETIVOS: Capacitar o pós-graduando para a avaliação clínica e conhecimento dos 

métodos de diagnóstico por imagem e interpretação para o diagnóstico. 

 
III – EMENTA:  

Exame do paciente, princípios do diagnóstico, anatomia radiográfica, estudo dos 
princípios de formação da imagem digital, imagens tomográficas, microtomografia, exames 
de ultrassom e medicina nuclear. Estudo da anatomia seccional, lesões ósseas mais 
prevalentes (cistos, tumores e outras). 

 
V – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS: 

 Os métodos utilizados serão: aula prática, aula expositiva dialogada, estudo de casos, 
seminário, apresentações orais, exercícios práticos demonstrativos, estudo em pequenos 
grupos, exposições individuais, discussão de casos, pesquisa bibliográfica e apresentação de 
artigos científicos. 

 
 

VI – AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM: (podendo ser modificado após 
discussão do plano do curso com os estudantes) 

Desempenho do estudante - O desempenho do aluno na área cognitiva será avaliado 
através das apresentações. A prática didática será avaliada diariamente por avaliadores 
diversos escolhidos aleatoriamente que apresentarão a cada final de aula uma avaliação do 
conteúdo, forma, material apresentado e aproveitamento da turma. Haverá ainda uma 
avaliação informal da postura correta e ética perante seus professores e colegas. Uma 
avaliação formativa será realizada também informalmente e continuamente através de 
“feedback” das aulas.  
 



Avaliação do plano de ensino e desempenho dos professores - Serão avaliados 
informalmente ao final do curso por apresentação espontânea dos alunos e analisados 
como forma de aprendizagem docente pelos estudantes e para adequação da disciplina em 
outras oportunidades. 
 
A verificação do rendimento acadêmico será realizada de acordo com o regulamento do 

programa de pós-graduação da fo/ufg (resolução cepec no. art. 35). Será obrigatória a 

frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina. O 

aproveitamento da disciplina será expresso pelos seguintes níveis de conceito: 

 

CONCEITO               SIGNIFICADO         EQUIVALÊNCIA NUMÉRICA 

       A            Muito bom    9,0 a 10,0 

       B             Bom     7,0 a 8,9 

       C            Regular               5,0 a 6,9 

       D          Insuficiente    0,0 a 4,9 
 
 

VI – CRONOGRAMA (podendo ser modificado após discussão do plano do curso com os 
estudantes) 

 

Dia Horário Atividade 

23/03 08:00 – 11:40 Apresentação e Discussão do plano de curso – avaliação de 
diagnóstico 

30/03 08:00 – 11:40 Exame do paciente 

06/04 08:00 – 11:40 
Prática clínica 

Técnica panorâmica e Anatomia radiográfica em extraorais 

13/04 08:00 – 11:40 
Prática clínica 

Recursos da imagem digital em Odontologia 

20/04 08:00 – 11:40 
Prática clínica – Discussão dos casos 

Princípios de tomografia e ressonância magnética 

27/04 08:00 – 11:40 Prática clínica – Discussão dos casos  
Ressonância magnética 

04/05 08:00 – 11:40 Prática clínica – Discussão dos casos 
Anatomia seccional 



11/05 18:00 – 21:00 
Prática clínica – Discussão dos casos 

Anatomia seccional 

18/05 08:00 – 11:40 Prática clínica – Discussão dos casos 
Ultra-som e Medicina Nuclear 

25/05 08:00 – 11:40 Prática clínica – Discussão dos casos 
Estudo das lesões císticas da região bucomaxilofacial 

01/06 08:00 – 11:40 
Prática clínica – Discussão dos casos 
Estudo dos tumores odontogênicos da região bucomaxilofacial 
 

08/06 08:00 – 11:40 Avaliação final 
Avaliação da disciplina 

 
 


