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CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
ATUAÇÃO:

O Técnico em Prótese Dentária estará preparado para prestar apoio ao cirurgiãodentista, com possibilidade de dominar avançadas técnicas de confecções protéticas,
materiais e equipamentos de laboratório.
Para frequentar o Curso Técnico em Prótese Dentária o aluno (a), deverá ter
concluído ou estar cursando o 3° ano do ensino médio; idade mínima de 17 anos.

COMPETÊNCIA

Compete ao Técnico em Prótese Dentária

“O Técnico em Prótese Dentária é o proﬁssional da área de saúde responsável pela
confecção de próteses odontológicas cooperando dessa forma com o trabalho do cirurgião
dentista na recuperação da integridade dentária do cliente/paciente. Tem a capacidade de
planejar, executar e avaliar aparelhos e dispositivos protéticos prescritos pelo cirurgiãodentista, reproduzindo as necessidades funcionais, fonéticas e estéticas do paciente.”

LABORATÓRIO

Os alunos do Curso Técnico em Prótese Dentária podem contar com Laboratórios
cujo objetivo é de desenvolver a capacidade de articular conhecimentos teóricos e práticas
laboratoriais, indispensáveis para a inserção qualiﬁcada no mundo do trabalho. O referido
Laboratório é constituído por: balança, centrífuga, delineadores, forno micro-ondas, forno
para cerâmica, Forno para fundição, Fogão industrial de duas bocas, Jato de areia, Motor
para polimento, Motores de bancada, Mulﬂas Bethil nº 06, Muﬂas STG, Muﬂas pequenas
(triangular,

retangular

e

meia

lua), Plastiﬁcadora

à

Vácuo,

Ponto

de

solda,

Polimerizadoras, Prensas manuais para acrilização termopolimerizável, Recortadores de
gesso e Vibradores para gesso.
É responsabilidade de cada aluno adquirir os materiais para a realização das aulas
práticas de laboratório que forem solicitados pelo Instrutor.
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É PROIBIDO FAZER CONFRATERNIZAÇÕES EM SALA DE AULA SEM A
PERMISSÃO DA COORDENAÇÃO.

AS TURMAS QUE

ASSIM DESEJAREM,

DEVERÃO FAZER A SOLICITAÇÃO POR ESCRITO JUNTO AO SETOR DE
PROTOCOLO COM NO MÍNIMO 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, SENDO ENTÃO,
AUTORIZADO OU NÃO A CONFRATERNIZAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO
OU COORDENAÇÃO GERAL. NOS LABORATÓRIOS É EXPRESSAMENTE PROIBIDA
A ENTRADA DE ALIMENTOS E BEBIDAS.

Cada turma deverá eleger um líder de classe. Em casos de assuntos que deverão ser
levados ao conhecimento da Coordenação, a turma deverá conversar com o líder para levar
à Coordenação do Curso caso não seja possível resolver em sala de aula.

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO

Antes do início das aulas práticas cada aluno irá adquirir o Kit Lab para
elaboração dos Relatórios das Atividades Práticas de Laboratório;

Para realização das aulas Práticas de Laboratório, compete ao aluno:
 Uso de uniforme: calça, camisa, camiseta, blusa, sapato branco sem salto
com solado antiderrapante, jaleco branco (padrão CENAP);
 Respeitar o horário de início e término das aulas;
 Manter o celular desligado (obrigatório);
 Fazer Relatório de todas as atividades realizadas em laboratório (orientações do
instrutor e de todos os procedimentos realizados pelo aluno durante a aula. O Relatório
deverá ser feito diariamente e protocolado no setor ﬁnanceiro/protocolo do CENAP ao
término do módulo;
 Frequência obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento);
 Média: 6,0 (seis vírgula zero);
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 Não comer nem beber no Laboratório;
 Não riscar as bancadas;
 Não grudar chicletes embaixo das bancadas e cadeiras;
 Não deixar lixo sobre as bancadas;
 Forrar as bancadas antes de usar;
 Manter ética e coerência nas atividades designadas;
 Manter os cabelos presos, maquiagem discreta, unhas curtas e sem esmalte, não
fazer uso de joias ou bijuterias;
 Zelar pelos equipamentos utilizados;
 Respeitar colegas e instrutores;
 Dúvidas devem ser esclarecidas com a Coordenação do CENAP.

IMPORTANTE:

 O uniforme deverá ser discreto (a blusa, camiseta ou camisa não deverá ter
decotes, alças e as calças não poderão ser transparentes, coladas ao corpo ou curtas).
 É responsabilidade do aluno, adquirir o uniforme com antecedência, para
realização das aulas práticas de laboratório.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRÁTICAS

No ﬁnal do módulo, o aluno deverá protocolar os Relatórios das aulas práticas
desenvolvidas durante as aulas, no ﬁnaceiro/protocolo da escola. Não será aceito relatórios
faltando assinaturas do aluno e do instrutor. O formulário deverá ser preenchido conforme
modelo que segue sem rasuras, assinado pelo instrutor para que tenha validade como
documento.

CERTIFICAÇÃO

Na conclusão de todos os módulos previstos, após a colação de grau o aluno deverá
solicitar sua declaração de conclusão do curso, através de requerimento no setor
ﬁnanceiro/protocolo a qual servirá para a solicitação do Registro Proﬁssional junto ao
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órgão competente. A declaração não será concedida ao aluno que não estiver aprovado
em todas as disciplinas teóricas, estágios.O Diploma de Técnico em Prótese Dentária, só
estará disponível aos alunos após liberação da SEED (Secretaria Estadual de Educação).

CONDIÇÃO PARA RECEBER O DIPLOMA DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA:

Ter cursado e concluído todos os módulos e suas disciplinas do Curso Técnico em Prótese
Dentária e ainda comprovar a conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, na forma da lei.

GUIA DO ALUNO

CENAP

6

GUIA DO ALUNO

CENAP

