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Nome da Unidade: CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA FOP/UNICAMP 
 
CNPJ   46.068.425/0001-33 
 
Eixo Tecnológico  Saúde 
 
 

 
 

Projeto Político Pedagógico 

 
 

Habilitação   Técnico em Prótese Dentária 
 

Carga Horária   1218 horas 
 
Carga Horária de Estágio  360 horas 
 
Carga Horária Total  1578 horas 
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01. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

01.1 Justificativa 

Os Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp estão localizados em uma região 
onde existe grande concentração de profissionais de Odontologia, inclusive a própria 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, que forma aproximadamente 80 
(oitenta) profissionais por ano, fazendo jus à necessidade de técnicos especializados na 
área de prótese dentária. Conforme dados do CRO (Conselho Regional de Odontologia), 
existem aproximadamente 7000 (sete mil) profissionais atuando na região. 

Tendo como objetivo atender às necessidades desses profissionais, justifica-se a 
existência de um curso de técnico em prótese dentária, onde se forme pessoal 
capacitado para exercer a profissão junto aos dentistas, atendendo não só à demanda 
regional, como a de todo o país. Estudos estatísticos apontam que, nos últimos 5 anos, 
aproximadamente 350 (trezentos e cinqüenta) candidatos inscreveram-se nos exames de 
seleção ao curso, para concorrerem às 30 vagas de Técnicos em Prótese Dentária (TPD) 
oferecidas anualmente pelos Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp. 

Tendo em vista promover o desenvolvimento do educando e o compromisso com 
a qualidade da formação e orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96), o Decreto Federal nº 5154/04, a 
Deliberação CEE nº 01/99, a Resolução CNE 04/99, a Indicação CEE 08/2000, a 
Resolução CNE/CEB nº 03/08 e a Deliberação CEE nº 79/08, os Cursos 
Profissionalizantes da FOP/Unicamp programaram a Habilitação Profissional de Técnico 
em Prótese Dentária para responder às necessidades educacionais decorrentes das 
mudanças estruturais do mundo do trabalho, bem como o emprego de novas tecnologias, 
de modo a facilitar o acesso do futuro profissional às conquistas científicas e 
tecnológicas. 

01.2 Objetivos do Curso 

- Proporcionar ao educando a formação necessária para o desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de autorrealização, preparação para o trabalho e 
exercício consciente da cidadania; 

- ministrar a parte de formação especial da Habilitação Profissional de Técnico em 
Prótese Dentária, fixadas pelo Conselho Federal de Educação; 

- fazer com que o educando torne-se um bom profissional de forma que se integre ao 
mundo do trabalho de maneira segura; 

- criar condições para que o educando adquira um bom nível de conhecimento a respeito 
da profissão escolhida, objetivando aperfeiçoamento crescente, preparando-o para o 
trabalho com próteses dentárias, dando condições para aperfeiçoar-se e adaptar-se às 
novas técnicas que surgem no mercado; 

- fornecer subsídios para que os educandos compreendam o aumento das exigências do 
mercado; 

http://www.fop.unicamp.br/
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- capacitá-los no sentido de aquisição de técnicas que lhes permitam continuar adquirindo 
conhecimento individualmente. 

02. REQUISITOS DE ACESSO 

a) O ingresso ao curso de Técnico em Prótese Dentária exige Ensino Médio Completo e 
dependerá da aprovação nas provas do Processo Seletivo, organizadas e aplicadas por 
uma comissão designada pela direção, assim como a equipe do processo de verificação 
da classificação dos candidatos. 

b) A matrícula deverá ser efetuada na Secretaria, em data a ser fixada anualmente por 
Edital, no mural da Escola. A partir da homologação da matrícula, a mesma torna-se 
instituto legal de admissão do aluno no curso, tornando-se obrigatório o cumprimento das 
normas regimentais em vigor. 

c) A matrícula no módulo seguinte dependerá da aprovação em todas as disciplinas do 
módulo anterior. 

d) Não haverá matrícula condicional, nem aluno ouvinte. 

e) Dos candidatos à matrícula no primeiro módulo do curso de Técnico em Prótese 
Dentária, exigir-se-á os seguintes documentos: 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia de Título de Eleitor (*); 

 Cópia autenticada da Cédula de Identidade (RG); 

 Cópia autenticada do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 Cópia autenticada do Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio; 

 Cópia da Quitação Militar (*). 

(*) exigência mantida conforme a idade. 

f) Requisitos para transferência aos módulos do curso: 

1) Preencher requerimento de solicitação de transferência, junto à Secretaria dos 
Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp, em prazo pré-estabelecido e 
divulgado no mural da Escola. 

2)  Entregar, em data pré-determinada, ao Coordenador do curso, através da 
Secretaria, a Matriz Curricular, o Conteúdo Programático e o Histórico Escolar 
(Notas, Frequência e Carga horária) da série ou módulo concluídos em outro 
estabelecimento. O Coordenador poderá, se julgar necessário, solicitar para 
análise, material teórico e/ou trabalhos práticos realizados pelo solicitante, durante 
seus estudos em outro estabelecimento. 

3) Sendo a Matriz Curricular e o Conteúdo Programático compatíveis aos do curso 
de Técnico em Prótese Dentária da FOP/Unicamp, o solicitante deverá submeter-
se a um teste prático e/ou teórico, aplicado por um professor designado pelo 
coordenador, que apresentará um Relatório conclusivo do processo de 
transferência. 

4) Sendo aprovado, o solicitante deverá efetuar sua matrícula junto à Secretaria, em 
data fixada no mural da Escola, apresentando os documentos necessários. 

http://www.fop.unicamp.br/
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03. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

  
O Técnico em Prótese Dentária identifica os principais ossos da cabeça, os 

músculos da mastigação e o funcionamento da articulação-têmporo-mandibular (ATM), 
define os acidentes anatômicos dos dentes e consegue transferi-los para a escultura 
dental.  Confecciona dispositivos e aparelhos protéticos e ortodônticos por solicitação do 
cirurgião-dentista, presta suporte técnico ao cirurgião-dentista na fase laboratorial da 
confecção das diferentes modalidades de próteses dentárias, gerencia estabelecimentos 
laboratoriais de produção de peças protéticas, controlando estoques e a comercialização 
de produtos e serviços. Opera e zela pelo bom uso e manutenção do maquinário 
tecnológico relacionado à confecção das próteses e aparelhos ortodônticos,  

Em sua atuação é requerida a observância à impossibilidade de prestação de 
assistência direta a clientes e à obrigatoriedade da inscrição em Conselho Regional de 
Odontologia.  

 

04. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

MATRIZ CURRICULAR  

 
COMPONENTES CURRICULARES  

(Parte Diversificada) 
Mód. I 
2011 
C.H. 

Mód. II 
2011 
C.H. 

Mód. III 
2012 
C.H. 

Mód. IV 
2012 
C.H. 

Carga 
Horária 
anual 

Anatomia e Escultura Dental (AED) 245 /// /// /// 245 

Material de Prótese I (MP-I) 63 /// /// /// 63 

Equipamento e Instrumental (EI) 21 /// /// /// 21 

Prótese Odontológica I (PO-I) /// 168 /// /// 168 

Material de Prótese II (MP-II) /// 112 /// /// 112 

Prótese Odontológica II (PO-II) /// /// 329 /// 329 

Prótese Odontológica III (PO-III) /// /// /// 280 280 

Estágio Supervisionado Curricular /// /// /// 360 360 

Total da Carga Horária dos Componentes Curriculares:                            1218 

Total Geral da Carga Horária (Comp. Curric. + Estágio Sup. Curricular): 1578 
 

Obs.: O Estágio Supervisionado Curricular poderá ser realizado a partir do IV Módulo até o prazo 
de dois anos após o término da parte diversificada do curso. Poderá ser realizado em Laboratório 
de Produção de Próteses Dentárias da FOP ou em Laboratórios de Prótese Dentária conveniados 
com os Cursos Profissionalizantes da FOP/Unicamp.  
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 O currículo do Curso de Técnico em Prótese Dentária é organizado em módulos e 
está elaborado a contemplar o perfil profissional, as exigências mercadológicas e as 
competências da área de Saúde, determinadas pela legislação, nas dimensões da teoria 
e prática, das atitudes, competências e habilidades relativas à profissão e à área a qual 
estão vinculadas. 

 Em tratando-se de seres humanos, o profissional deverá ter domínio sobre os 
conteúdos e habilidades inerentes ao seu trabalho, a partir dos componentes curriculares 
propostos, que são: 

- Anatomia e Escultura Dental: desenvolve o conhecimento da morfologia do 
dente em seus mínimos aspectos além de possibilitar ao aluno o aprimoramento 
dígito motor, bem como os principais aspectos da oclusão dental, o engrenamento 
dos dentes e sua função articular através do estudo dos músculos e da 
articulação têmporo-mandibular. 

- Material de Prótese: desenvolve a capacidade do aluno em identificar, utilizar e 
classificar a composição e as propriedades físico-químicas dos materiais 
necessários para o desenvolvimento das técnicas utilizadas na realização das 
próteses odontológicas. 

- Equipamento e Instrumental: o aluno toma contato com os instrumentais e 
equipamentos básicos de finalidade protética, para conhecimento da fabricação, 
indicação e correta utilização dos mesmos. Dessa forma será assegurado ao 
aluno identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e operações 
de equipamentos próprios do campo de atuação, zelando por sua manutenção. 

- Prótese Odontológica (I e II): tem como objetivo desenvolver a produção de 
próteses em geral, tais como próteses fixa, removível e total, próteses sobre 
implantes e próteses ortodônticas para a reabilitação oral através da 
recomposição do equilíbrio oclusal e a reposição dos elementos ausentes, 
devolvendo ao paciente funções de suma importância como a mastigação, a 
fonética, a estética bucal, assim como o equilíbrio neuro-muscular e psicológico. 

- Estágio Supervisionado: A Habilitação Profissional de Técnico em Prótese 
Dentária mantida por esta instituição obriga o aluno a realizar estágio dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação vigente.  O estágio supervisionado é de 
freqüência obrigatória, não podendo o aluno concluir seus estudos sem 
integralizar a carga horária exigida.  O Estágio poderá ser realizado em 
Laboratório de Produção da FOP/Unicamp ou em Laboratórios de Prótese 
Dentária devidamente conveniados com a Escola, desde que assegurado contra 
acidentes pessoais, providenciado conforme legislação. O Estágio Supervisionado 
deverá ser realizado num prazo máximo de 2 (dois) anos após a conclusão do 
último módulo do curso.  As atividades realizadas no estágio supervisionado 
deverão ser relacionadas em relatório, devidamente assinado e entregue à 
Secretaria da Escola. O aluno estará apto a iniciar o Estágio Supervisionado a 
partir do 4º módulo do curso. 
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05. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS 
ANTERIORES 

 Os conhecimentos e experiências anteriores adquiridos pelos alunos, relacionados 
com o perfil de conclusão do Técnico em Prótese Dentária, poderão ser avaliados para 
aproveitamento de estudos nos termos da legislação vigente. Os conhecimentos e 
experiências que poderão ser aproveitados no curso são aqueles adquiridos em 
habilitações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em outros 
cursos autorizados ou reconhecidos, e que possuam compatibilidade com a matriz 
curricular do Curso Técnico de Prótese Dentária da FOP/Unicamp. 

 

 As competências adquiridas em habilitações profissionais e etapas ou módulos de 
nível técnico concluídos em cursos de escolas devidamente autorizadas ou reconhecidas, 
poderão ser aproveitadas mediante comprovação e análise da adequação ao perfil 
profissional de conclusão pretendido.  

 

 O aproveitamento, em qualquer condição, deverá ser requerido antes do início do 
desenvolvimento do curso, em tempo hábil para deferimento da Direção do Curso e a 
devida análise por parte da Coordenação, a quem caberá a avaliação de competências e 
a indicação de eventuais complementações. 

 

 Os alunos provenientes de avaliação para aproveitamento de competências 
apresentarão relatório, que será arquivado em prontuário individual, juntamente com os 
documentos que instituirão esse processo. 

 

06. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do aproveitamento 
e a apuração da assiduidade. 

A avaliação do aproveitamento será contínua e compreenderá o 
acompanhamento do processo de aprendizagem nos aspectos afetivo, intelectual e 
psicomotor, preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A avaliação é tratada como: 

1) diagnóstica, com a finalidade de conhecer o estágio do desenvolvimento do 
aluno, bem como detectar suas dificuldades, com vistas a sua recuperação e 
reorientação de aprendizagem; 

2) promocional, com o objetivo de verificar se os conhecimentos foram 
apreendidos, se as habilidades, competências básicas e atitudes necessárias para a 
habilitação pretendida foram desenvolvidas, possibilitando ao aluno cursar os 
componentes curriculares subseqüentes. 

http://www.fop.unicamp.br/
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Serão utilizados, no mínimo, dois instrumentos diferentes de avaliação por 
componente curricular, registrados ao final de cada módulo. 

Promoção - Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver, ao final de cada 
módulo, freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada 
componente curricular e média aritmética dos instrumentos de avaliação igual ou superior 
a 5,0 (cinco inteiros). 

Retenção - O aluno é considerado retido quando: 

- apresentar freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas 
em qualquer componente curricular; 

-ao final de cada módulo, apresentar média inferior a 5,0 (cinco inteiros). 

Recuperação - A Escola proporciona estudos de recuperação ao aluno com nota 
inferior a 5,0 (cinco inteiros) em qualquer componente curricular de qualquer dos 
módulos, com a finalidade de garantir aprendizagem dos conhecimentos, habilidades, 
competências e atitudes básicas desejáveis para o período avaliado, sendo que os 
estudos de recuperação são obrigatórios. A recuperação será contínua, no decorrer das 
atividades regulares, concomitantemente e intensiva, que ocorrerá ao final de qualquer 
dos módulos, num período igual ou superior à carga horária correspondente a 3 (três) 
dias, para o aluno que, no final do semestre letivo, apresentar média inferior a 5,0 (cinco 
inteiros), em qualquer componente curricular. 

Considerar-se-á aprovado, após 100% de freqüência nos estudos de recuperação 
intensiva, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) na média 
aritmética entre a média final e a nota obtida na recuperação. 

07. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 Ampla sala de aula teórica, adequadamente mobiliada com carteiras universitárias, 
boa iluminação e ventilação, medindo 10m x 8m. 

  Recursos áudio visuais e multimídia. 

 Acervo bibliográfico contendo literatura técnica especializada e atualizada, sendo que 
os livros mais utilizados são: 

- Anatomia Dentária de Milton Picosse 

- Materiais Dentários de Phillips/Anusavice 

- Prótese Parcial Removível de E. L. Miller 

- Prótese Total de Tadashi Tamaki 

- Oclusão – Princípios e Conceitos de Santos Jr. 

 3 Laboratórios contendo equipamentos modernizados especializados para confecção 
das diferentes modalidades de prótese dentária, bancadas em alvenaria e madeira 
apropriadas e cadeiras em espuma com braços reguláveis. 

 Sala de fundição com equipamentos adequados para a confecção das próteses, 
medindo 5m x 4m. 

 Equipamento de Informática (computador e impressora). 

http://www.fop.unicamp.br/
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08. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

Nome Rg Qualificação Componente Curricular 

Geraldo José 
Delabio 
Silveira 

12.875.630/SP Técnico em 
Prótese 
Dentária 

Prótese Odontológica II e III 

Marcelo Muzilli 22.602.718-1/SP Cirurgião 
Dentista 

Doutor em 
Ciências 

Anatomia e Escultura Dental 

Equipamento e Instrumental 

Material de Prótese I e II 

Prótese Odontológica I 

Cilene Maria 
Pompeu Cera 

Ferrante 

17.992.379/SP Técnico em 
Prótese 
Dentária 

Apoio Técnico 

Ithamar de 
Lima Nunes 

7.947.159/SP Técnico em 
Prótese 
Dentária 

Apoio Técnico 
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09. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

  Será conferido Diploma de Técnico aos alunos que comprovarem haver 

concluído a parte da Educação Geral do Ensino Médio ou estudos equivalentes e 

realizado a carga horária total do Estágio Supervisionado. 

  Os Diplomas só serão expedidos constando a data de publicação da 

respectiva conclusão, obedecendo à legislação vigente. 
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