FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
CANDIDATURA AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
TECNOLOGIAS DIGITAIS EM PRÓTESE DENTÁRIA

ANO LETIVO 2021/2022

2ª FASE

A criação do Curso de Pós-Graduação tem por finalidade a formação avançada de técnicos de
prótese dentária, habilitando-os para uma abordagem integral da execução dos diferentes
tipos de prótese, fixas e removíveis, recorrendo a diferentes sistemas de CAD/CAM

OBJETIVOS

1 — Curso tem como objetivos gerais:
a) Conhecer a literatura científica no que diz respeito ao modelo clássico e atual da prótese
dentária convencional e sobre implantes;
b) Conhecer os diferentes sistemas de implantes, o seu fluxo cirúrgico -reabilitador e as suas
indicações clínicas;
c) Perceber as etapas de planificação e execução de reabilitações orais simples e complexas,
utilizando ferramentas digitais;
d) Planear e executar os meios auxiliares pré-cirúrgicos para a preparação de dentes e
colocação de implantes;
e) Analisar as soluções protéticas aplicáveis em cada caso clínico e selecionar o processo
analógico ou digital de produção;
f) Executar laboratorialmente todas as soluções protéticas para a reabilitação de pacientes
com recurso a tecnologias digitais de adição ou subtração;
g) Conhecer diferentes sistemas de CAD/CAM, planeando e desenhando em diferentes
softwares os vários tipos de próteses, em diferentes materiais;
h) Conhecer as tecnologias aditivas de impressão 3 -D e a sua utilização em prótese dentária;
i) Conhecer e executar diferentes técnicas de colocação de cerâmica sobre diferentes
materiais de infraestruturas, bem como executar estruturas monolíticas em cerâmica;
j) Garantir competências relacionadas com a metodologia de investigação, incentivando à
produção científica em áreas de ciências básicas e de laboratório relacionadas com a prótese
dentária, as tecnologias CAD -CAM e materiais dentários;
k) Aprender a dominar as técnicas pedagógicas de apresentação de temas em público, de
modo a permitir a sua participação em ações de partilha do saber;
l) Motivar o aluno para a necessidade de formação contínua ao longo da vida.
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1. Regulamento e planos de estudos
https://www.fmd.ulisboa.pt/tecnologias-digitais-em-protese-dentaria/

2. Condições de Candidatura e inscrição
1 — Podem candidatar -se ao Curso:
a) Os titulares de uma licenciatura ou de um bacharelato em prótese dentária;
b) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo
Conselho Científico como satisfazendo os objetivos de um dos graus referidos na alínea
anterior para efeitos de prosseguimento de estudos.
2 - O reconhecimento a que se refere a alínea b) do número um deste artigo tem como efeito
apenas o acesso ao Curso e não confere ao seu titular o reconhecimento do grau de bacharel
ou de licenciado.
3 — Os candidatos devem juntar ao boletim de candidatura os seguintes documentos:
a) Certidão comprovativa de um dos graus referidos no número um deste artigo;
b) Curriculum vitae;
c) Carta de recomendação;
d) Carta de motivação;
e) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de cidadão.

3. Vagas e prazos

Vagas
Candidaturas
Avaliação das candidaturas
Entrevistas
Publicação resultados
Início das aulas

2
16 de agosto a 24 de setembro
27 de setembro
29 e 30 de setembro
4 de outubro
11 de outubro
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4. Critérios de Seriação
1 — A seleção dos candidatos será feita pelo Conselho Coordenador do Curso mediante
apreciação curricular e pela realização de uma entrevista.
a) Na apreciação curricular serão tidos em conta o currículo científico e profissional dos
candidatos;
b) Na entrevista serão avaliadas as motivações, os conhecimentos científicos e a
disponibilidade de tempo dos candidatos.
2 — Os resultados serão publicados de modo a permitir a matrícula e inscrição dos candidatos
selecionados nos prazos definidos pelo Conselho Científico

5. Propinas e Emolumentos
a) Taxa de candidatura 100€ (cem euros) não reembolsável;
b) Valor da propina anual
1º ano - 4.500€ (quatro mil e quinhentos euros), no momento da matrícula/inscrição;
2º ano – 4.000€ (quatro mil euros), no momento da inscrição
c) Em alternativa, os estudantes poderão optar por pagamento da propina em 8 prestações;
1º Ano

Prestação
1ª Prestação
2ª Prestação
3ª Prestação
4ª Prestação
5ª Prestação
6ª Prestação
7ª Prestação
8ª Prestação

Valor Anual
1000€

500€
500€
500€
500€
500€
500€
500€
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2ª Ano
Prestação
1ª Prestação
2ª Prestação
3ª Prestação
4ª Prestação
5ª Prestação
6ª Prestação
7ª Prestação
8ª Prestação

Valor Anual

500€
500€
500€
500€
500€
500€
500€
500€

Em caso de desistência de estudos, o estudante fica obrigado ao pagamento das prestações
da taxa anual de frequência (propina) que ainda não tenham vencido. Em caso de desistência,
não é reembolsado o pagamento feito pela matrícula e inscrição, ver regulamento de anulação
de matrícula/inscrição

https://www.fmd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2021/05/Regulamento-

de-anulacao-de-matricula.pdf

6. Horário do curso
O curso vai ocorrer de segunda a sexta das 9:00 ás 13:00 horas

7. Submissão de Candidaturas

A submissão das candidaturas é efetuada através do Portal de Candidatura Fenix on-line da
FMD-UL para alunos novos: https://www.fmd.ulisboa.pt/candidaturas/
Para os alunos que já tenham portal académico Fenix as candidaturas são feitas através do
portal.

8. Divulgação de Resultados
Os resultados serão divulgados

em

https://www.fmd.ulisboa.pt/candidaturas/

Plataforma Fenix onde o candidato submete a candidatura.

9. Informações Adicionais

quer na
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Para informações adicionais poderá contactar os Serviços Académicos da FMD-UL através do
seguinte e-mail: academicos@fmd.ulisboa.pt

