FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2016-2017
CURSO DE MESTRADO EM REABILITAÇÃO ORAL
Unidade curricular:
Clínica de Reabilitação
Curricular Unit:
Rehabilitation Clinic

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
José Manuel da Silva Mendes

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
A Unidade Curricular de Reabilitação Oral tem como objectivo integrar os alunos em ambiente
real de trabalho, para que articulem, aprofundem e apliquem as competências e os
conhecimentos adquiridos em todas as áreas de Reabilitação Oral e procedimentos cirúrgicos de
implantologia. Neste contexto os alunos devem ser competente em efectuar o diagnóstico,
prognóstico e plano de tratamento mais adequado aos pacientes do foro protético e adquirir
competências no trabalho de equipa em tratamentos multidisciplinares. Devem saber manusear
os materiais de impressão utilizados nas várias técnicas de reabilitação, ser competentes em
realizar todos os atos de Reabilitação oral sobre dentes e sobre implantes. Ter competência em
efectuar reabilitações implanto-suportadas com a realização dos atos cirúrgicos. Para tal, os
alunos devem saber interpretar os meios de diagnóstico e ser competente na montagem dos
modelos clínicos em articulador semi-ajustável.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
The Rehabilitation Clinic Unit aims to integrate students in a real work environment and articulate,
deepen and apply the skills and knowledge gained in all areas of rehabilitation and surgical implant
procedures. In this context students should be competent to carry out the diagnosis, prognosis and
develop the most adequate treatment plan for patients with prosthetic needs and acquire the skills
necessary for team work in multidisciplinary treatment environment. They should know how to
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handle the various impression materials used in oral rehabilitation techniques, be competent to
perform all acts of oral rehabilitation on natural and implant supported teeth. Furthermore they may
prove to be competent in performing implant-supported restorations wich require surgical
procedures. To do this, students should know how to interpret diagnostic tools and be competent in
the assembly of clinical models in a semi-adjustable articulator.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
A Unidade Curricular de Reabilitação Oral tendo como objectivo integrar os alunos actividade clínica, por isso,
os conteúdos programáticos são a prática clínica com atendimento de pacientes, referenciados para o
mestrado de Reabilitação Oral.
Syllabus
This Curricular Unit as it aims to integrate the clinical activity pupils, so that the syllabus may be
resumed to clinical practice with patient care, referenced patients reffered to the Master of Oral
Rehabilitation Program.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
1- journal of Prosthetic Dentistry
2 - Journal of Prosthodontics.
3 - International Journal of Prosthodontics

O regente: (data e nome completo):
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