
Aperfeiçoamento em Clinica Integrada 

Duração: 10 meses 

Dias da semana: 6º tarde e noite 

Carga horária total: 90 horas 

Valor: 10 x  R$ 660,00 (para pagamento em dia: R$ 627,00, para ex aluno: R$ 528,00) 

Vagas: 14 

Natureza: Clínico 

Taxa de inscrição: Isento 

Conteúdo do curso: 

Proporcionar ao profissional uma visão específica e geral de cada uma das especialidades 

bem como a importância do conhecimento interdisciplinar; oferecer subsídios para a 

elaboração de um diagnóstico e planejamento clínico correto para os diversos casos que 

se apresentem, utilizando as técnicas e materiais mais indicados. Essas propostas técnicas 

permitirão atingir todas as expectativas dos pacientes mais exigentes com eficácia e 

agilidade. 

 

Certificação: Ao final do curso o aluno receberá um certificado de conclusão do curso 

de Aperfeiçoamento em Clínica Integrada. 

  

Corpo Docente: 

Maria Augusta Ramires - Atualmente é professora da Faculdades Herrero, professora 

do curso de ASB da Associação Brasileira de Odontologia - Seção do Paraná e professora 

da Associação Paranaense de Odontologia Cívico Militar. Tem experiência na área de 

PRÓTESE DENTÁRIA, ENDODONTIA. 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/9010506457253223 

 

Carlos Pereira Lima - Possui graduação em Odontologia pela UFPel (1984) e Mestrado 

em Prótese Dentaria pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic 

(2009), especialista em Prótese dentária e Dentística Restauradora USP- Bauru. 

Atualmente é livre docente da Associação Brasileira de Odontologia - Seção do Paraná e 

livre docente da Universidade Federal do Paraná, livre docente na Faculdade Herrero. 

Atua em clínica privada, com ênfase em prótese dentária e dentística. 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/0017528435834071 

http://lattes.cnpq.br/9010506457253223


 

Patricia Manozzo Kunz - Possui graduação em Odontologia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (1998). Atualmente faz mestrado em Odontologia 

Clínica na Universidade Positivo. Professora das disciplinas de prótese e clinica integrada 

da faculdade Herrero. Tem experiência na área de Reabilitação Oral, com ênfase em 

Prótese Dentaria. 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/6894712388678537 

Professores convidados 

O Curso de Aperfeiçoamento em Clinica Integrada buscará convidar professores de 

renome dentro de áreas específicas, na busca pela interação de conhecimentos nas 

diversas regiões do país e também a contribuição dos mesmos com seu conhecimento 

vasto e permitindo aos alunos do curso o contato com estes profissionais, que trarão 

discussões mais amplas ao curso.  

 

http://lattes.cnpq.br/6894712388678537

