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XIII. - Derivadas
XIV. - Primitivas e integral indefinida
XV. - Resolução de sistemas lineares
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos http://
www.fzea.usp.br, e às publicações no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo CTA da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
(FZEA), para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Secretaria do Departamento de Ciências Básicas (ZAB) da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da 
USP, situada à Avenida Duque de Caxias Norte, 225 – Jardim 
Elite, Campus Fernando Costa USP – Pirassununga/SP.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 Instituto de Matemática e Estatística
Edital ATAc 009/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Uni-

versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, conforme aprovação ad referendum do Conselho Técnico 
Administrativo, pelo Senhor Diretor, em 09/03/2018, estarão 
abertas por 30 dias, no período das 9h do dia 12/03/2018 às 17h 
do dia 10/04/2018, as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de dois (02) docente(s) por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com 
título de Doutor), com salário de R$1849,66 ou como Professor 
Contratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), 
com salário de R$1322,41 referência mês de maio de 2016, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Ciência da Computação, nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo do Instituto de Matemá-
tica e Estatística, após o término do período de inscrições e de 
acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Matemática e 
Estatística, contendo dados pessoais e Área de conhecimento 
em Ciência da Computação a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: os candidatos aprovados, ao serem 
contratados, deverão ministrar disciplinas a serem atribuídas 
pelo Departamento de Ciência da Computação.

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 4)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 

estarão abertas por 20 (vinte) dias, no período das 08:00 
horas do dia 13/03/2018 às 17:00 horas do dia 01/04/2017 
as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1,para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ 1.849,66, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os 
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41, 
referência mês de maio de 2017, com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Ciências 
Básicas, na área de “Processamento de Sinais e Imagens”, nos 
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
(FZEA) após o término do período de inscrições e de acordo com 
os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos (FZEA), contendo dados pessoais e 
Área de Conhecimento (Especialidade) a que concorre, acompa-
nhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. Processamento de Sinais em Biossistemas (ZAB1051);
II. Matemática para Biociência (ZAB0363);
III. Sistemas Digitais (ZAB1039);
IV. Análises de Imagens em Biossistemas (ZAB1053).
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 03)
II. Prova Didática (peso 03)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão Julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da FZEA/USP e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Circuitos lógicos combinacionais
II. - Portas lógicas e álgebra booleana
III. - Interface analógico-digital
IV. - Flip-flops
V. - Contadores
VI. - Sinais e sistemas de tempo discreto
VII. - Transformada Z
VIII. - Filtros digitais
IX. - Transformações de intensidade
X. - Processamento morfológico de imagens
XI. - Uso de histogramas no realce de imagens
XII. - Restauração de imagens na presença apenas de ruído

2. - Referenciais teóricos das Ciências Sociais: a sociologia 
compreensiva de Max Weber;

3. - Referenciais teóricos das Ciências Sociais: o materialis-
mo histórico de Karl Marx;

4. - As interfaces entre o biológico e o social: a perspectiva 
sócio-antropológica de Florestan Fernandes;

5. - Processo civilizatório e saúde: a perspectiva de Norbert 
Elias;

6. - Interdisciplinaridade e Ciências Sociais;
7. - Saúde Coletiva e Ideologia: a constituição do Sujeito;
8. - Contribuição das Ciências Sociais à Educação em Saúde;
9. - Contribuição das Ciências Sociais à Epidemiologia;
10. - As possibilidades da etnografia na pesquisa em Saúde 

Coletiva.
Disciplina de Saúde Coletiva em Odontologia:
1. - Evolução das Políticas de Saúde no Brasil;
2. - Sistema de Saúde Brasileiro;
3. - Saúde Bucal no Sistema de Saúde Brasileiro;
4. - Indicadores Sociais;
5. - Promoção e Educação em Saúde Bucal;
6. - Processo Saúde-Doença;
7. - Atenção Primária em Saúde;
8. - Epidemiologia em Saúde Bucal no Brasil;
9. - Integração Ensino-Serviço;
10. - Vigilância em Saúde.
Disciplina de Deontologia:
1. - O Ensino da Bioética e da Ética Profissional nos Cursos 

de Odontologia;
2. - Fundamento e princípios da Bioética;
3. - Fundamento e princípios da Ética Profissional Odon-

tológica;
4. - Aspectos Éticos da AIDS na Prática Odontológica;
5. - Os Relacionamentos Profissionais e a Ética Profissional 

Odontológica;
6. - Ética na Pesquisa Odontológica com Seres Humanos;
7. - O Código de Processo Ético Odontológico;
8. - A Documentação Odontológica: Aspectos Éticos e 

Legais;
9. - Aspectos Éticos e Legais da Prática Pericial Odonto-

lógica;
10. - Responsabilidade Profissional Odontológica: Aspectos 

Éticos e Legais.
Disciplina de Odontologia Forense:
1. - Campo de Atuação da Odontologia Legal;
2. - Traumatologia Forense: análise da sede, quantidade e 

qualidade do dano (aplicação nos traumatismos buco maxilo 
faciais);

3. - Elaboração de laudos periciais e documentos odon-
tolegais;

4. - Atuação da Odontologia Legal em Âmbito Civil e 
Trabalhista;

5. - Estimativa da idade de crianças através de parâmetros 
odontológicos para finalidade policial e judiciária;

6. - Estimativa da idade de adultos através de parâmetros 
odontológicos para finalidade policial e judiciária;

7. - Perícias em vítimas de acidentes e doenças do traba-
lho: procederes técnicos nas ações contra o INSS e contra o 
empregador;

8. - Confirmação técnica do nexo de causalidade em infor-
tunística buco maxilo facial;

9. - Peritos e perícias: requisitos e obrigações éticas e legais;
10. - Técnicas odontolegais em antropologia e antropome-

tria forenses: reprodutibilidade, cuidados e dificuldades usuais.
Disciplina de Gestão e Planejamento em Odontologia:
1. - Análise Conjuntural do Mundo Contemporâneo e sua 

relação com o mercado de trabalho odontológico;
2. - Planejamento Estratégico em Odontologia;
3. - Gestão de Propaganda e Marketing;
4. - Planejamento Organizacional;
5. - Gestão Financeira na Área de Saúde e Gestão de 

Qualidade;
6. - Planejamento de Marketing Social em Odontologia;
7. - Gestão de Pessoal e Planejamento de Educação Con-

tinuada;
8. - Gestão de Saúde do Trabalhador e Tópicos Avançados 

em Odontologia do Trabalho;
9. - Planejamento da Montagem dos Estabelecimentos 

Odontológicos;
10. - Planejamento Ergonômico.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA 

ÁREA DA SAÚDE – PAP - 2018
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
6ª Convocação para a Matrícula
A Faculdade de Saúde Pública tendo em vista o não compa-

recimento do candidato FELIPE GREGÓRIO DE ARAÚJO JARDIM, 
convoca para matrícula a candidata abaixo relacionada, no 
período de 13/03/2018 a 14/03/2018 das 9h00 ás 12h00 e das 
13h00 ás 15h00, na Faculdade de Saúde Pública, situada no (a) 
Av. Dr. Arnaldo 715, Cerqueira Cesar – São Paulo – SP.

Nome do Candidato - Número de identidade - Nome do 
Programa - Classificação Final

MARINA DE HARO MIGUEL LEANDRO - 38.912.873-9 - 
Nutrição Clínica - 10º

Para efetuar sua matrícula deverá comparecer munida dos 
documentos:

• - 1 (uma) foto 3x4 recente;
• - Quando couber, 1 (uma) cópia simples e legível do 

respectivo Conselho Regional de São Paulo ou, conforme o 
caso, registro na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de 
São Paulo (OAB-SP);

• - Cópia da Cédula de identidade (RG);
• - Cópia de Carteira de vacinação atualizada com esquema 

de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice viral e varicela.
• - Cópia do Diploma ou declaração de conclusão de curso 

de ensino superior em instituição reconhecida pelo Ministério 
da Educação. É obrigatório que o aluno tenha colado grau até 
a data da matrícula;

• - Número do NIT (Número de Identificação do Traba-
lhador), como contribuinte individual, ou do PIS (Programa de 
Integração Social) ou do PASEP (Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público);

• - Cópia do Comprovante de residência atual;
• - 01 (uma) cópia do CPF próprio regularizado original 

(somente será aceito o cartão definitivo emitido pela Receita 
Federal e ativo, não sendo aceito o número do CPF impresso em 
outros documentos);

• - Cópia do Comprovante de alistamento militar, se sexo 
masculino;

• - Cópia do Título de eleitor com o comprovante da última 
votação ou Certidão de quitação eleitoral

São Paulo, 09/03/2018
Prof. Dr. Leandro Luiz Giatti
Coordenador

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA Nº 03/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Ali-

mentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP), torna públi-
co a todos os interessados que, conforme aprovação pelo Conse-
lho Técnico-Administrativo em reunião realizada em 06/03/2018, 

Disciplina de Prótese Removível:
Teórica
1. - Prótese Dentária: conceito, evolução, histórico das 

Próteses Removíveis: indicação e contra-indicação. Sua impor-
tância na reabilitação oral: Classificação dos arcos parcialmente 
desdentados. Bases para a classificação. Tipos;

2. - Exame clínico subjetivo e objetivo: extra e intra oral. 
Análise funcional: estático e dinâmico. Detalhes específicos no 
exame dos arcos parcialmente desdentados. Relação maxilo-
mandibular dos arcos parcialmente desdentados;

3. - Desenvolvimento técnico da estrutura da prótese parcial 
removível. Delineador. Eixo de inserção da Prótese Removível; 
Métodos para seleção do eixo de inserção. Delineamento do 
equador protético; Eixo rotacional de inserção;

4. - Biomecânica da Prótese Parcial Removível. Conceitua-
ção de biodinâmica e biostática. Sistemas de suporte: mucoso, 
dentário e implante;

5. - Prótese Removível de extremidade livre. Conceito. Bio-
mecânica de funcionamento. Dificuldades e resoluções;

6. - Integrantes da Prótese Removível: Grampos: Sistema 
de retenção. Princípios de funcionamento. Grampos Circunfe-
rências. Grampos por ação de ponta. Indicações dos grampos 
circunferências e por ação de ponta.

7. - Integrantes da Prótese Removível: Sistema de cone-
xão. Conceito sobre os elementos de conexão. Classificações: 
conectores menores e maiores. Características biofuncionais: 
tipos e indicações;

8. - Planejamento clínico multidisciplinar dos arcos par-
cialmente desdentados dos pacientes. Planejamento e desenho 
preliminar da estrutura metálica da Prótese Removível;

9. - Preparo de boca multidisciplinar com vistas à Prótese 
Removível; periodontal, cirúrgico e ortodôntico. Preparo bios-
tático das estruturas remanescentes. Preparo biostático dos 
dentes suportes;

10. - Moldagem para Prótese Removível: Moldagem funcio-
nal e instalação das próteses removíveis;

11. - Cuidados e Controles após instalação da prótese 
removível. Controles posteriores;

12. - Prótese Removível com sistema de retenção por encai-
xe: conceito e generalidades: benefícios e dificuldades. Tipos. 
Técnica de confecção.

13. - Próteses Removíveis associadas a suportes dentários e 
implantes. Conceito. Tipos e técnicas de execução.

Prática
1. - Moldagem de estudo. Montagem dos modelos em 

articulador semiajustável. Confecção de base de prova. Determi-
nação das relações maxilo/mandibulares nos arcos parcialmente 
desdentado;

2. - Planejamento de casos de arcos dentários parcialmente 
desdentados, superiores e inferiores. Avaliação da biomecânica 
comparativa dos espaços protéticos dento e dento mucoso 
suportados;

3. - Estudo relacionado aos casos parcialmente desdentados 
em função dos exames complementares (modelos de estudo 
montados em articulador, radiografias, casos clínicos);

4. - Desenho da estrutura metálica para prótese removível 
em arcos dentários parcialmente desdentados superiores e infe-
riores. Localização, dimensionamento e detalhes de acabamento 
dos elementos constituintes;

5. - Preparo de diagnóstico para receber a prótese parcial 
removível. Técnica do preparo biostático dos dentes-suportes. 
Parâmetros para obtenção de descansos oclusais e de cíngulo, 
confecção de planos, guias e adequação da linha equatorial;

6. - Preparo do modelo de trabalho para obtenção do mode-
lo de revestimento. Sistemática do alívio e bloqueio. Calibragem 
de retenção;

7. - Seleção do eixo de inserção. Técnica dos três pontos. 
Técnica da conveniência. Calibragem de retenção. Traçado da 
linha equatorial. Determinação do eixo de inserção rotacional: 
técnica e pontos de referência;

8. - Confecção de dispositivos de transferência do eixo de 
inserção do modelo de estudo para a boca. Técnica modificada 
O´Meeghan. Técnica da coroa-guia. Pontos de referência;

9. - Desenvolvimento da ceroplastia da estrutura metá-
lica. Preparo de modelo de revestimento. Característica dos 
elementos constituintes. Avaliação crítica do trabalho técnico. 
Localização e dimensionamento dos condutos de alimentação;

10. - Estudo de elementos protéticos fresados para prótese 
removível. Confecção de encaixe individual com matriz. Técnica 
para aplicação de encaixes: sobre coroas e topo de raiz.

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL (ODS)
Disciplina de Clínica Ampliada de Promoção da Saúde:
1. - Clínica da Atenção Básica na Saúde Bucal: conceito, 

organização e prática clínica;
2. - Educação em Saúde: conceito e práticas das ações 

educativas na Clínica Odontológica;
3. - Controle de doenças bucais por meio de métodos pre-

ventivos e assistenciais na clínica odontológica;
4. - Ações da clínica odontológica sobre riscos e necessi-

dades em saúde bucal e os desafios da saúde e do cuidado na 
perspectiva da Clínica Ampliada de Promoção da Saúde;

5. - O ensino integrado do processo saúde-doença e da 
promoção da saúde na prática clínica odontológica;

6. - Os determinantes sociais do processo saúde-doença e 
a prática profissional na clínica odontológica na estratégia da 
Clínica Ampliada de Promoção da Saúde;

7. - Territorialização e problemas de saúde no plano cole-
tivo e da prática clínica assistencial pautada nos princípios da 
cidadania;

8. - Avaliação integral do paciente na abordagem e na 
organização da prática clínica de promoção da saúde na atenção 
em saúde bucal;

9. - Extensão de serviços em saúde bucal às comunidades: 
ações intersetoriais de promoção da saúde;

10. - A estratégia da Saúde da Família (PSF) como modali-
dade de assistência à saúde, conceitos e dinâmicas da prática 
das visitas domiciliares e os aspectos prático do trabalho das 
Equipes de Saúde Bucal na atenção básica.

Disciplina de Bioética:
1. - Epistemologia;
2. - Histórico e Modelos de Bioética;
3. - Fundamento e Princípios da Bioética;
4. - A Relação Assistencial Odontológica e sua Humani-

zação;
5. - Saúde Pública e Bioética;
6. - Histórico e Princípios da Ética na Pesquisa Científica 

com Seres Humanos;
7. - Normativas Internacionais e Nacionais sobre Pesquisas 

Odontológicas com Seres Humanos;
8. - Reprodução Assistida; Aborto;
9. - Eutanásia, Obstinação Terapêutica e Cuidados Palia-

tivos;
10. - O Ensino da Bioética em Cursos de Odontologia.
Disciplina de Metodologia Científica:
1. - Delineamentos de pesquisa aplicados à odontologia;
2. - Gestão e planejamento da pesquisa científica;
3. - Leitura crítica de artigos científicos;
4. - Ética em pesquisa envolvendo seres humanos;
5. - Divulgação do trabalho científico;
6. - Bioestatística: introdução, medidas de tendência central 

e dispersão;
7. - Bioestatística: indicadores e medidas de associação;
8. - Odontologia baseada em evidências;
9. - Epidemiologia da saúde bucal;
10. - Epidemiologia e ciências forenses.
Disciplina de Ciências Sociais em Saúde:
1. - Referenciais teóricos das Ciências Sociais: o funcionalis-

mo de Émile Durkheim;
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