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ANO LETIVO DE 2021-2022 

 
CURSO DE MESTRADO EM MEDICINA DENTÁRIA (ciclo integrado) 

 

 Unidade curricular:  

INTRODUÇÃO À MEDICINA DENTÁRIA  

Curricular Unit: 

 INTRODUCTION TO ODONTOLOGICAL  MEDICINE   

 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

RAMIRO DÉLIO BORGES DE MENESES 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

O primum movens desta valência curricular reside na leitura,escrita e fundamento etimológico da 

lexicologia médico-dentária,procurando-de,desta forma,apresentar as gramáticas sincrónica e diacrónica 

da linguagem científica,desde a língua materna,ao grego,passando pelo latim,por forma a que o corpo 

discente aplique a fonética,morfologia e sintaxe dos termos científicos.O objectivo será que o aluno 

adquira competências linguísticas,necessárias e suficientes,afim de se expressar,oral ou 

escrituristicamente,de forma correcta,em Congressos,Simpósios, e,respectivamente, em artigos 

científicos. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

Wtiting, reading and understanding the dentistry vocabulary of Dental Medicine is the scopus 

from the synchronic to diachronic grammar according to phonetic, morpholoy and sintasis to 

define the linguistic languages of the terminology of dentistry. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

Gramática Sincrónica Greco –latina:Fonética- Leis Fundamentais das Ortoépias greco-latinas(pronúncias 

clássicas e modernas);regras quanto à quantidade das sílabas;Espíritos àspero e brando:regras 

,fundamentos gramaticais e aplicações;Prosódia:do grego ao latim,passando pelos idiomas 

neolatinos,influência na linguagem científica; Morfologia : Significado  dos casos latinos e 

gregos,declinações greco-latinas,aplicadas à linguagem científica,através dos: 

substantivos,adjectivos,pronomes,preposições,advérbios,flexão verbal e conjunções; Sintaxe: Regras 
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gerais da concordância;derivação dos termos técnicos(teoria da 

sufixação greco-latina);composição das palavras(teoria gramatical da prefixação na linguagem científica); 

Gramática Diacrónica Greco-latina:História e fundamento dos dialectos 

gregos(jónico,dórico,homérico,ático,”koiné dialéktos” e demótico):normas,aplicações e valor da 

constituição do termo técnico; Etimologias da Lexicologia da Medicina Dentária. 

Syllabus 

Synchronic Greco-Latin Grammar: Phonetics Fundamental Laws of Ortoépias Latin and Greek 

(classical and modern pronunciations); rules regarding the amount of syllables; Spirits rough and 

bland: rules, grammar fundamentals and applications; Prosody: from Greek to Latin, through the 

Neo-Latin languages, influence on scientific language; Morphology: Meaning of cases Latin and 

Greek, Greek-Latin declensions, applied to scientific language, through: nouns, adjectives, 

pronouns, prepositions, adverbs, conjunctions and verbal inflection; Syntax: general Rules of 

agreement; derivation of technical terms (theory suffixation greco-roman); composition of words 

(grammatical theory prefixing in scientific language); diachronic Greco-Latin Grammar; Lexicology 

of Dentyal Medicine. 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

A. POLAINO-LORENTEC - Manual de Bioética General, Ediciones RIALP,Madrid,2000; 

O.M.FIGUEIREDO;R.P.BIZARRO – Da Palavra ao Texto,gramática da língua portuguesa,Asa 

Editores,Porto,1999. M.LEMOS – História da Medicina em Portugal,volumes I,II, Publicações Dom 

Quixote,Lisboa,1991; 

 

O regente: (data e nome completo): 

02/09/2021, Ramiro Délio Borges de Meneses 


