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Diagnóstico das alterações Pulpares e periapicais
Microbiologia das infecções endodônticas
Inovações tecnológicas em Endodontia
Obturação do sistema de canais radiculares
Emergências e urgências em Endodontia
Retratamento endodôntico
Acidentes e complicações em Endodontia
Tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta
Reabsorções dentárias
Traumatismo dentário
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Emergências e urgências em Endodontia
Retratamento endodôntico
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Tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta
Reabsorções dentárias
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EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
O docente que ocupará a vaga para a área de formação “Endodontia” do Departamento de Odontologia da
UFRN deverá ser graduado em Odontologia, com Especialização em Endodontia e Doutorado em Odontologia
ou Endodontia ou Clínica Odontológica ou Ciências da Saúde, uma vez que suas atividades a serem
desenvolvidas, incluirão componentes curriculares, que abranjam todo o conteúdo básico, teórico e prático,
que fundamentem a compreensão da Anatomia, Biologia, Patologia Pulpar e Periapical, bem como os
tratamentos das alterações da polpa e do periápice. Deverá estar habilitado a participar de componentes
curriculares que envolvem a especialidade endodontia, bem como em clínica odontológica integrada, onde
além de conhecimentos endodôntico específicos (básicos e avançados) é fundamental uma atuação sempre
baseada na visão integral de saúde bucal e geral, focado em aspectos tanto individuais quanto coletivos, que
permitam a integração de todo conteúdo endodôntico com a prática profissional geral dos cirurgiões-dentistas.
A atuação do docente em ensino dar-se-á nos níveis de graduação e pós-graduação stricto sensu, onde além de
desenvolver pesquisas junto aos Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-graduação da UFRN na área da
Odontologia, também orientará alunos. Por fim, espera-se que o docente desenvolva ações de extensão
relacionadas à área de conhecimento em consonância com a política institucional da UFRN.

