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DADOS E ESTATÍSTICAS DE CURSOS SUPERIORES

ESCOLHER CURSO     Estatísticas do curso    

 Reabilitação Oral [Mestrado - 2.º ciclo]
 Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Número de alunos inscritos neste curso Distribuição por idades dos alunos inscritos neste curso 

Onde estavam os alunos 1 ano após iniciarem este curso? Distribuição dos alunos inscritos por sexo 

Distribuição das classificações finais dos diplomados neste curso 

Não tem diplomados registados em 2016/17. Isto pode acontecer, por exemplo, porque se trata de um curso recente.

Distribuição dos alunos inscritos por nacionalidade 

Últimas dissertações de mestrado deste curso registadas na plataforma RENATES 

  Ligação direta a esta página: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=4261&codc=6231

  Página inicial     Nota técnica    Base de dados 2019 
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Data do grau Título do trabalho Classificação final Texto compl

18/11/2016 Relatório de Estágio de Bernardo Luz Nunes de Sousa 16 valores Disponíve

28/07/2016 Reabilitação de Dentes Extensamente Destruídos Tratados Endodonticamente
Estado da Arte a Propósito de um Caso Clínico 17 valores Disponíve

21/07/2016 Grau de Satisfação dos Pacientes Portadores de Sobredentaduras 17 valores Disponíve

21/07/2016 Avaliação dos dados demográficos e clínicos dos Implantes dentários colocados na Clínica de Medicina Dentária - CESPU Saúde 16 valores Disponíve

21/11/2014 Precisão dos materiais de impressão em reabilitação oral 18 valores Disponíve

25/07/2014 Estudo comparativo da resistência à fratura de coroas monolíticas de dissilicato de lítio e coroas de zirconia revestidas de cerâmica ? 17 valores Disponíve

24/07/2014 Análise do comportamento ao impacto, flexão e compressão nas resinas de bases de prótese: avaliação in vitro 17 valores Disponíve

20/06/2014 Avaliação in vitro das alterações cromáticas de três marcas de dentes de prótese quando expostos diferentes substratos 17 valores Disponíve

19/06/2014 Estudo retrospectivo para avaliação da prevalência de implantes unitários e perda óssea marginal, numa população do mestrado de reabilitação oral do ISCS-N ? 17 valores Disponíve

06/02/2014 Estudo retrospectivo associado à prótese sobre implantes unitários, cimentada versus aparafusada, no âmbito do Mestrado de Reabilitação Oral 16 valores Disponíve

 Pesquisar mais dissertações de mestrado
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