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Estágio de Docencia I Álvaro Della Bona 2 40

Estudo da história da Educação e do 

ensino no Brasil. Processo ensino-

aprendizagem. O relacionamento 

interpessoal na facilitação da 

aprendizagem. Planejamento da ação 

docente. Plano de disciplina, plano de 

aula. Definição dos objetivos de ensino. A 

escolha e organização dos conteúdos. 

Estratégias para a aprendizagem. 

Planejar, elaborar e conduzir aulas 

magistrais e práticas. Avaliação do 

rendimento escolar. Participação em 

atividades de ensino nos cursos de 

graduação da UPF. Seminários didáticos.

02/03 a 15/07
segunda 

e quinta
08:00-11:35

Seminarios Multidisciplinares I Paula Benetti 1 20

Estudo de assuntos inovadores dentro 

das linhas de pesquisa do Programa. 

Análise crítica de artigos científicos. 

Elaboração e apresentação de seminários 

relacionados aos temas abordados em 

pesquisas no PPGOdonto. 

02/03 a 15/07 quarta 08:00-11:35

Documentação Fotográfica
Pedro Henrique 

Corazza
1 20

Noções sobre a utilização de equipamento 

fotográfico para documentação clínica e 

confecção de material didático. Captura 

das imagens. Documentação fotográfica 

na clínica e laboratório. Documentação de 

pesquisas. Erros em fotografia. Montagem 

de aulas em software de apresentação. 

Autoavaliação das atividades práticas do 

semestre.

02/03 a 15/07 terça 08:00-11:35

Seminarios Multidisciplinares III
Micheline Sandini 

Trentin
1 20

Questões emergentes de natureza 

específica ou multidisciplinar, polêmicas 

ou inovadoras. Criticidade e intercâmbio 

de experiências Sociedade/Universidade. 

Inserção social dos projetos do 

PPGOdonto. 

02/03 a 15/07 quinta 13:30-17:05

Estágio de Docência a Pesquisa I
Matheus Albino 

Souza
1 20

Atividades de docência nas disciplinas da 

matriz curricular do curso de graduação 

em Odontologia da UPF. Atividades de 

docência em disciplinas laboratoriais e/ou 

clínicas com pacientes. Atividades de 

orientação de trabalhos científicos de 

alunos graduação.

02/03 a 15/07 terça 13:30-17:05

02/03 a 15/07

segunda 

(manhã) 

e terça 

(tarde)

08:00-11:35; 

13:30-17:05

02/03 a 15/07
quinta e 

sexta
08:00-11:35

Boestatística I

Marcia Borba e 

Pedro Henrique 

Corazza

2 40

Delineamento experimental. Variáveis 

qualitativas e quantitativas. Estatística 

descritiva e analítica. Testes 

paramétricos. Autoavaliação.

02/03 a 15/07

terça 

(tarde), 

quarta 

(tarde) e 

quinta 

(noite)

13:30-17:05; 

17:30-20:55

Prática Clinica com Base em Evidências 

Científicas

Fernando Fornari e 

Kauê Collares
2 40

Princípios que regem os estudos clínicos. 

Bioética. Delineamento de estudos 

clínicos. Métodos quantitativos e 

qualitativos. Análise de dados. Revisão 

sistemática.

Metodologia Científica, Bioética e 

Bioestatística

Marcia Borba, Kauê 

Farias e Fernando 

Fornari

3 60

Características e elementos do método 

científico. Referencial teórico. 

Delineamento experimental. Bioética. 

Bioestatística. Etapas, planejamento e 

componentes de projeto de pesquisa.

Período
Dia da 

semana       
HorárioDisciplina Professor Créditos

Carga 

horária
Ementa

mailto:ppgodonto@upf.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação e Iniciação Científica
Matheus Albino 

Souza
1 20

Conceitos de supervisão e orientação em 

iniciação científica. Composição de 

projetos de pesquisa. Metodologias de 

orientação. Tipos de trabalho de pesquisa. 

Noções orçamentárias. Captação de 

recursos. Sistemas de cooperação. 

Publicações científicas. Elaboração de 

projeto de iniciação científica.

02/03 a 15/07 segunda 13:30-17:05

Redação Científica e Tecnologica Álvaro Della Bona 1 20

Noções de busca de antecedentes de 

patente e redação de projeto para produto 

patenteável. Treinamento para elaboração 

e submissão de projetos para editais de 

agências de fomento.  

02/03 a 15/07 terça 08:00-11:35

Período
Dia da 

semana       
HorárioDisciplina Professor Créditos

Carga 

horária
Ementa


