
Corpo Docente: 

Andrea Malluf Dabul de Mello - Possui graduação em Odontologia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (1996) e Mestrado em Laser em Odontologia 

USP/IPEN (2000) Doutorado em Odontologia (Dentística) pela Universidade de São 

Paulo (2005). Atualmente é professor de dentística restauradora e Coordenadora do 

Curso de Odontologia da Faculdade Herrero e Coordenador do curso de Laserterapia da 

APROCIM. Tem experiência na área da docência em Odontologia,é professora de curso 

de especialização em dentistica. Atuando principalmente nos seguintes temas: er:yag 

laser e Dentística. 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/4354315639282984 

 

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 

 

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 

 

Gustavo Ross Kinder – Graduação em Odontologia pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná - PUCPR, Brasil. Mestrando em Odontologia pela Universidade 

http://lattes.cnpq.br/9010506457253223
http://lattes.cnpq.br/6894712388678537


Positivo PR (2016-18); Especialista em Dentística pela Universidade Positivo (2013-

15); Especialista em Saúde Publica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 

PUCPR (2011-13). Aperfeiçoamento em cirurgia menos e avançada Universidade 

Uninga PR; Bolsista Fundação Araucária (2009-10) Supervisor do Pronto Socorro 

Odontológico do Hospital Cajuru PR (2014-15). 

Link para acesso ao lattes: http://lattes.cnpq.br/7000008015926574 

 

Professores convidados 

O Curso de Especialização em Dentística e Prótese 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. Esta interação eleva o nível técnico-científico dos 

futuros especialistas em Dentística e Prótese Dentária. 

 

 


