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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – DEPARTAMENTO DE

ODONTOLOGIA CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

P  L  A N O D E E  N S  I N  O ADAPTADO
Em caráter excepcional e transitó rio, para substitui ç ao de aulas presenciais por aulas em meios digitais,

enquanto durar a pandemia do novo coronavírus, COVID-19, em atenç ao à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 Resoluç 
ao 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA Semestre: 2021-1

Nome da disciplina optativa

ODT7014 Implantodontia

Departamento

Odontologia - ODT

Fase

08

Carga horária

02h/aula semanal
36 horas/aulas. Trimestral

Professor Responsável:
Prof. Dr. Marco Aurélio Bianchini, 
bian07@yahoo.com.br

Professores da Disciplina:
Prof. Dr. Cesar Augusto Magalhães Benfatti, 
cesarambenfatti@gmail.com

Prof. Dr. Márcio Correa, 
profmarcioufsc@gmail.com

Prof. Dr. Ricardo de Souza Magini, 
ricardo.magini@gmail.com

Estagiários de Docência: Lucas Rafael Esteves Cattony, Thalles Yurgen Balduino, Ana Carla Lorenz Vieira,Lucas dos Anjos, Vinicius Cassol.

Equivalências

STM 7014

Horário

Quinta -feira 09:10 – 11:10

Natureza

Teórico-prática

Eixo Temático

Multidisciplinar
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Tópico e carga 
horária

Conteúdos Recursos didáticos Avaliação e feedback

Unidade I
-Introdução a 
Implantodontia 
06 horas

 Apresentação da Disciplina/ Princípios da
Osseointegração

 Planejamento Reverso e Oclusão em 
Implantodontia

 Diagnóstico por imagem

1. Aula síncrona
2. Pdf com roteiro da aula
3. Artigos da literatura em pdf

1. Presença na aula síncrona
2. dúvidas por e-mail
3. prova teórica final

Unidade II Tratamento 
Cirúrgico 6 horas

 Técnicas Cirúrgicas (1º estágio)
 Técnicas Cirúrgicas (1º estágio)
 Momento da instalação do implante e da prótese 

(Implante Imediato x carga imediata)

1. Aula síncrona
2. Pdf com roteiro da aula
3. Artigos da literatura em pdf

1. Presença na aula síncrona
2. dúvidas por e-mail
3. prova teórica final

Unidade III 
Reabilitação 
Oral sobre 
Implantes

 Componentes protéticos
 Moldagem de Transferência
 Peri-implantite (tecidos periodontais x 

Tecidosperi-implantares)
 Apresentação de casos clínicos

1. Aula síncrona
2. Pdf com roteiro da aula
3. Artigos da literatura em pdf

1. Presença na aula síncrona
2. dúvidas por e-mail
3. prova teórica final

8 horas
 handson cirúrgico
 Handson 

protético
 Handson 

combinado
protético)

(cirúrgico e
1. Aula prática
2. Pdf com roteiro da aula
3. Artigos da literatura em pdf

1. Presença na aula prática

Unidade IV
Aulas praticas 6 
horas

2. dúvidas por e-mail
3. avaliaçao do desempenho 
prático nas aulas

Avaliação
( 6horas)

Avaliação Final
Perguntas objetivas em formato de 
questionário.

Avaliação das respostas do 
questionário

Recuperação e entrega de notas
Perguntas objetivas em formato de 
Questionário

Avaliação das respostas do 
questionário
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA
01- BIANCHINI, M. A..O Passo a Passo Cirúrgico na Implantodontia. 01. ed. São Paulo: Editora Santos Livraria, 2007. v. 01. 364 p, BU 
Número de chamada: 616.314-089.843 B577p (ex. 1)
02- BOTTINO, M. A.; FARIA, R.; VALANDRO, L. F. Percepção: estética em próteses livres de metal em dentes naturais e implantes. São Paulo 
(SP): Artes Medicas, 2009. 762p. BU Número de chamada: 616.314-089.844 B751p (ex. 1)
03- CARDOSO, A. C. Prótese Sobre Implante: Só dentes anteriores. São Paulo: Santos, 2008. BU 616.314-089.28 C268p (ex. 1) BU Número de 
chamada: 616.314-089.28 C268p (ex. 1)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR DA DISCIPLINA

01- BUSER, D. 20 anos de regeneração óssea guiada em implantodontia. 2. ed. São Paulo: Quintessence, 2010. 261p. BU Número de chamada: 
616.314-089.843 V789 2ed. (ex. 1)

02- VOLPATO, C.A.M. ; GARBELOTO L.G.; ZANI, I.M.; VASCONCELOS, D. K. Próteses odontológicas. Uma visão contemporânea: 
Fundamentos e Procedimentos. 1 ed. São Paulo: Ed. Santos, 2011. v. 1. 482 p.
03- ZARB, G.A.,; BOLENDER, C. L. . Tratamento protético para os pacientes edêntulos: próteses totais convencionais e implantossuportadas. 
12. ed. São Paulo (SP): Santos, 2006. 560p. BU Número de chamada: 616.314-089.28 Z36t (ex. 1)
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       ORIENTAÇÕES

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico.
Atos que sejam contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das  
funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que 
prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC).

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos,  
os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à 
atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino-aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização 
para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas
propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos
discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz.

f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a)
discente de realizar as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino.

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada situação, sendo vedada a 
distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria.
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A quantificação  da  avaliação  do  processo  de  ensino-aprendizagem será  realizada  através  da  seguinte  fórmula:  Avaliação final  x  7  + 
Presença Virtual x 1 + avaliação de atividades práticas 2. O total deste somatório será dividido por 10, gerando a nota de aproveitamento 
semestral do aluno. Que consiste em:

Presença Virtual (1)  – Em todas as aulas síncronas a presença será computada e atribuída uma nota (2 = Presente na aulá síncrona/ 1 =  
Presença após aula síncrona/ 0 = Ausente).

Avaliação (7)  – Será aplicado 1 questionário (prova) conforme o cronograma, contendo 20 questões sobre todo o conteúdo do Curso de  
Odontologia previamente ministrado.

SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO

Avaliação de atividades práticas (2) – será atribuída uma nota prática ao fim das 2 atividades laboratoriais de acordo com o desempenho 
dos alunos nos Handson cirúrgico e protético

Considerações Importantes:
De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capitulo IV – Seção I – Artigo 72 – A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 
(seis vírgula zero).
De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 70 – § 40 – Ao aluno que não comparecer às avaliações ou 
não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero).
De acordo com a Resolução 17/CUn/97 – Capítulo IV – Seção I – Artigo 74. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente 
justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do Departamento de 
Ensino ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis.

REVISÃO DA AVALIAÇÃO
Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 73, é facultado ao aluno requerer ao Chefe do Departamento a revisão da avaliação, 
mediante justificativa circunstanciada dentro de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do resultado.”

ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO

Segundo a Resolução 017/CUn/97 em seu Art. 70 – § 2º - “O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações 
do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre.”

Segundo a Rresolução 017/CUn/97 em seu Art.71 – § 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do Art. 70 terá sua nota final 
calculada através da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais e a nota obtida na avaliação estabelecida no citado 
parágrafo.
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CRONOGRAMA

Tópico Data/Horário Tema/Estratégia Expositor/Moderador

1º 
semana

17/06/2021 Apresentação e desenvolvimento da disciplina.
Tema: Princípios da Osseointegração.

Prof. Dr. Marco A. Bianchini

Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas
enviadas por e-mail.

2º 
semana

24/06/2021 Tema: Planejamento Reverso e Oclusão em Implantodontia. Prof. Dr. Marco A. Bianchini

Estratégia: leitura bibliográfica com marvídeo aula,respostas de dúvidas
enviadas por e-mail.

3º 
semana

01/07/2021 Tema: Diagnóstico por imagem. Prof. Dr. Márcio Corrêa

Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas
enviadas por e-mail.

4º 
semana

08/07/2021 Tema: Técnicas Cirúrgicas (1º  estágio).

Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas enviadas por e-
mail.

Prof. Dr. Ricardo de S. Magini

5º 
semana

15/07/2021 Tema: Técnicas Cirúrgicas  2º estágio).

Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas enviadas por e-
mail.

Prof. Dr. Ricardo de S. Magini

6º 
semana

22/07/2021 Momento da Instalação do Implante e da Prótese (Implante Imediato x 
Carga Imediata). Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de 
dúvidas enviadas por e-mail.

Prof. Dr. Cesar A. M. Benfatti

7º 
semana

29/07/2021
Tema: Peri-implantite (tecidos periodontais x Tecidosperi- implantares). 
Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas enviadas por e- 
mail

Prof. Dr. Marco A. Bianchini 
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8º 
semana

05/08/2021
Tema: Componentes protéticos/Moldagem de Transferência Estratégia: 
leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas enviadas por e-mail. Prof. Dr. Cesar A. M. Benfatti

9º 
semana

12/08/2021 Prótese sobre Implante. 

Estratégia: leitura bibliográfica, vídeo aula,respostas de dúvidas enviadas por e-
mail.

Prof. Dr. Cesar A. M. Benfatti

10º 
semana

19/08/2021 AVALIAÇÃO Equipe de Professores e 
Estagiários

11º 
semana

26/08/2021 Hands on cirúrgico

Estratégia: apresentação com aula presencial quando autorizado.

Equipe de Professores e 
Estagiários

12º 
semana

02/09/2021 Hands on protético

Estratégia: apresentação com aula presencial quando autorizado.

Equipe de Professores e 
Estagiários

13º 
semana

09/09/2021 Clínica, com aula presencial quando autorizado. Equipe de Professores e 
Estagiários

14º 
semana

16/09/2021 Clínica, com aula presencial quando autorizado. Equipe de Professores e 
Estagiários

15º 
semana

23/09/2021 Clínica, com aula presencial quando autorizado. Equipe de Professores e 
Estagiários

16º 
semana

30/09/2021 Entrega de notas via moddle. Prof. Dr. Ricardo de S. Magini

Data: 24/04/2021 
Semestre 2021.1

Assinaturas digitais dos professores:

Chefe do Departamento:

Aprovado em: ....../......./...........
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