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MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Materiais Odontológicos Diretos: 

são os materiais odontológicos de uso clínico. 

*3° semestre

Materiais Odontológicos Indiretos:

são os materiais odontológicos de uso 

laboratorial e materiais correlacionados.

*4° semestre



QUEM É O NOSSO PACIENTE?

“ MERECE CARINHO E CUIDADO “

Macro Modelo Top Materiais PD101 - Pronew



Histórico e especificações, regulamentos e 

padrões dos materiais dentários.

Biocompatibilidade.

Materiais para proteção do complexo dentina-polpa.

Amálgama.

Adesivos dentários.

Compósitos dentários.

Materiais híbridos.

Material para clareamento.

Materiais Odontológicos Diretos

EMENTA
*3° semestre



Materiais Odontológicos Indiretos

Material para moldagem.

Material para modelos e troqueis.

Resinas acrílicas ativadas quimicamente e termicamente.

Materiais de fundição e técnica de fundição.

Materiais para soldagem e técnica de soldagem.

Material para acabamento e polimento.

Cerâmicas.

Resinas compostas para técnica indireta.

Material para cimentação.

EMENTA
*4° semestre



Possibilitar ao aluno a compreensão dos requisitos que devem

apresentar os materiais em função das necessidades clínicas, de

modo a permitir que faça a indicação e o uso racional dos

materiais dentários envolvidos nos procedimentos preventivos e

restauradores diretos.

Desenvolver o raciocínio clínico, a fim de se obter o máximo

desempenho dos materiais dentários indicados em diferentes

situações da prática diária.

Iniciar o desenvolvimento de habilidades manuais específicas

necessárias ao uso dos materiais odontológicos.

OBJETIVOS



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação da disciplina.

2. Introdução ao estudo dos materiais odontológicos: justificativa, 

perspectiva, histórico dos materiais, critério de seleção e 

avaliação.

3. Visão geral dos materiais odontológicos diretos. Propriedades 

da matéria: gerais e específicas. Estrutura da matéria. Ligações 

atômicas primárias e secundárias.  

4. Propriedades dos materiais odontológicos diretos. Propriedades 

mecânicas, reológicas, térmicas, adesão, físicas, químicas e 

biológicas. Biocompatibilidade. 

5. Materiais para proteção do complexo dentina-polpa ou materiais 

restauradores intermediários: importância da proteção de irritantes 

físicos e químicos, técnicas de proteção, materiais usados para 

proteção (propriedades, técnicas e forma de manipulação). 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

6. Cimento fosfato de zinco: histórico, composição química, tempo 

de trabalho e presa, propriedades mecânicas e biológicas, 

manipulação.

7. Cimento de ionômero de vidro: histórico, composição química, 

propriedades, características, manipulação, indicações e 

contraindicações, reação de presa, mecanismo de adesão, 

manipulação, apresentação. CIV reforçado por metais, CIV de alta 

viscosidade, ART com CIV, CIV modificado por resina, CIV hibrido, 

CIV com aluminato de Cálcio.  

8. Compômero: histórico, química, propriedades, indicações, 

apresentação.

9. Amálgama odontológico: definição, histórico, cristalização e 

propriedades, componentes, formas de trituração, escultura e 

polimento. Remoção segura das restaurações de amálgama. 

Reparação da restauração de amálgama. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

10. Resina composta e sistemas adesivos: histórico, indicações, 

vantagens, composição básica, reação de polimerização (química, 

física e dual), classificação das resinas compostas, características 

ideais, propriedades óticas, estresse de polimerização, técnica de 

inserção. Resina quimicamente ativada. Resina fotopolimerizável. 

Propriedades dos compósitos restauradores. Novos materiais.

11. Sistemas adesivos: classificação, composição, adesão ao 

esmalte, adesão a dentina, cuidados no preparo, sistemas 

adesivos auto-condicionantes.

12. Acabamento e polimento dos materiais odontológicos: 

objetivos, materiais usados e técnicas. 

13. Cimento de Policarboxilato: composição, propriedades 

mecânica e biológica, química e presa, mecanismo de adesão, 

manipulação clínica.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

14. Materiais híbridos: histórico, propriedades, manipulação.

15. Materiais para clareamento dentário: classificação das 

alterações cromáticas dentais, técnicas de remoção, histórico, 

técnicas de clareamento em dentes vitais e não vitais, 

contraindicações, microabrasão, casos clínicos.

16. MTA – cimento de Mineral Trióxido ativado – histórico, 

apresentação, química e presa, manipulação, propriedades, 

indicações.

AULAS EXTRAS: 

1. Classificação das cavidades. 

2. Acabamento e polimento.



Metodologia de ensino
Aulas expositivas participativas dos pontos básicos do conteúdo, 

vídeos e textos para leitura.

Desenvolvimento de exercícios práticos relacionados à ementa: 

individual e em grupo.

Provas para fixação do conteúdo: Teóricas e práticas em sala de 

aula e laboratório.

Trabalhos manuscritos e digitalizados

- Sábados letivos serão utilizados caso haja necessidade para 

ministrar conteúdos contemplados pela ementa conforme 

calendário acadêmico da IES – FASIPE 2018-1

Observação: Possíveis alterações poderão ocorrer no 

decorrer do processo.



UNIFORME PARA AULAS EM LABORATÓRIO

Aulas práticas em laboratório serão ministradas conforme

flexibilidade de horário, podendo ocorrer na primeira, segunda

ou terceira parte do conteúdo conforme cronograma de aulas,

dependendo exclusivamente do desenvolvimento teórico do

conteúdo em sala de aula.

O discente será comunicado com antecedência do horário de

prática, cabendo a este apresentar-se com uniforme:

Calça branca, camiseta branca, jaleco branco com mangas

compridas, tênis ou sapatos brancos e meias brancas,

padronizado pelo IES.

OBSERVAÇÃO: O ALUNO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DAS AULAS

PRÁTICAS SE NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO.



AVALIAÇÕES

A avaliação será feita como um processo contínuo e sistemático,

com a intensão de avaliar o progresso do aluno no domínio de seu

conhecimento e no desenvolvimento de suas habilidades e

atitudes. O sistema de avaliação a ser adotado em cada bimestre

consta dos seguintes itens:

N1 – Atividades (5 pontos) + Avaliação em sala de aula (5 pontos)

N2 – Prova Integrada - 40 questões objetivas com o conteúdo

ministrado após a N1, valendo 10 pontos;

N3 – Atividades (5 pontos) + Avaliação em sala de aula (5 pontos)

*ATIVIDADE: Avaliação prática em laboratório.



*ATIVIDADES

Esta nota será composta pelas avaliações nas aulas práticas 

seguindo os critérios: 

1. Procedimento 

2. Pontualidade 

3. Conduta                          Valor: 3 pontos.

4. Organização 

5. Biossegurança.  

6. Prova Prática                   Valor:  2 pontos

TOTAL: 5 PONTOS



ATENÇÃO

TRAZER FOTO RECENTE 

EM FORMATO 3X4, 

COM SEU NOME, 

PARA  A 

FICHA DE AVALIAÇÃO.

*caso atrase na entrega da foto, será descontada 

nota na avaliação de organização.



AVALIAÇÕES

As avaliações em sala de aula da N1 e N3 poderão ter questões 

objetivas e/ou subjetivas.

NOTA FINAL:

Durante o semestre acadêmico teremos 3 notas: N1+N2+N3, 

devendo obter média aritmética de no mínimo 7 (sete) com direito a 

provas substitutivas e exame final conforme guia e calendário da 

FASIPE.

Será considerado aprovado o aluno que alcançar média aritmética 

igual ou superior a 7 e possuir no mínimo 75% de frequência.

❖ AS NOTAS FINAIS NÃO SERÃO ARREDONDADAS.

DATAS DE PROVAS N1, N2 e N3 SERÃO ADMINISTRADAS 

CONFORME CALENDÁRIO ACADÊMICO da IES - FASIPE 2018-1.



 

FICHA DE AVALIAÇÃO DIÁRIA – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I 

Aluno: ____________________________________________________________ 

Auxiliar: __________________________________________________________ 

Equipo: ____________ Box: __________________________ 

 

Data Procedimento 

(1.0) 

Pontualidade 

(0.5) 

Conduta 

(0.5) 

Organização e 
Biossegurança 

(1.0) 

Nota Ass. 

       

       

       

       

 Orientações:  
- Caso o aluno falte a ele será atribuído nota 0 (zero) neste dia, ainda que tenha 
atestado que abone a falta.  

- O aluno pode frequentar apenas o seu horário para realizar as atividades. 



CALENDÁRIO ACADÊMICO

Prova prática 1: conferência dos materiais – semana 

de 12 a 17 de março – vale 2 pontos 

N1 – De 02 a 07 de abril.  

N2 – Dia 15 de maio.

Prova Prática 2: semana de 11 a 16 de junho.

N3 – De 25 a 30 de junho.

O conteúdo das avaliações N1 e N2 dependerá do 

desenvolvimento das aulas teóricas e será informado 

com antecedência.
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CONTRATO DE CONVIVÊNCIA

Este contrato tem por finalidade a construção de

relação solidária e de condições favoráveis

para obtenção de resultado desejado das aulas

do Curso de Odontologia da FASIPE,

devendo ser negociado e pactuado por todos os

envolvidos no início das aulas.



CONTRATO DE CONVIVÊNCIA

1) Conhecimento e compromisso com o objetivo do curso;

2) Cumprir o horário estabelecido para início e término das aulas;

3) Respeitar e cumprir as deliberações e o prazo das pactuações 

realizadas entre participantes;

4) Responsabilizar-se por realizar as atividades de sala de aula, 

trabalhos extra classe e laboratoriais;

5) Respeitar as diferenças de opiniões culturais, políticas e etc. 

dos colegas;



CONTRATO DE CONVIVÊNCIA

6) Contribuir com o ambiente saudável durante as aulas;

7) Manter o celular no modo silencioso e atendê-lo fora da sala;

8) Tratar dos assuntos referentes às aulas com as professoras ou 

coordenação do curso;

9) Em caso de necessidade, tratar de assuntos de ordem pessoal, 

que afeta a participação nas aulas, com as professoras;

10) Empenhar-se em concluir o curso e aplicar seus 

conhecimentos no cotidiano da profissão.



- LISTA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

VER ARQUIVO PDF

- ROTEIRO PARA AS AULAS PRÁTICAS

VER ARQUIVO PDF




