Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro
Departamento de Atividades Estudantis

Imersão em Faceta em Resina Composta e Indiretas Posteriores
Data: 06 de DEZEMBRO de 2019 (sexta)
Horário: 9h às 16h

Carga horária: 7h

Local: Sede da ABO-RJ (Rua Barão de Sertório, 75 – Rio Comprido/RJ)
Público-alvo: cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia do 8º período ou concluintes
Vagas: mínimo: 6 e máximo: 10 alunos
Objetivos:
• Apresentar as atuais técnicas restauradoras, para dentes anteriores e posteriores.
Observações:
• O programa abrange aulas teóricas, práticas laboratoriais supervisionadas e aplicação demonstrativa em paciente.
• O curso disponibilizará aos alunos todos os materiais teóricos e de consumo (resinas, silicones de condensação e
adição). Uma lista de equipamentos e instrumentais necessários às práticas laboratoriais será fornecida.
• Certificação on-line em até 7 dias após a conclusão do curso.
Coordenador e Professor: MSc. Cheung Ka Fai

• Professor e coordenador do curso de Atualização em Odontologia Estética – ABO-RJ
• Analista de Marketing (FGV – Fundação Getúlio Vargas)
• Odontologia Estética (UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
• Mestre em Clínica Integrada (UFF – Universidade Federal Fluminense)
Conteúdo programático:

• Faceta semidireta
• Acabamento e polimento em resina composta
• Escultura dental em dentes posteriores
• Inlay e onlay (conceito e indicações)
• Preparo para inlay
• Preparo para onlay
• Técnica de moldagem
Investimento:
 Acadêmicos a partir do 8º período ........... R$ 600,00 à vista ou 720,00 X 3 no cartão.
 Cirurgiões Dentistas....................................R$ 1000,00 à vista ou 1200 X 3 no cartão.
Obs.: Condições de parcelamento estão disponíveis também no ato de sua inscrição na sede.
Inscrições no website: www.aborj.org.br
Mais informações: ABO-RJ Rio Comprido - Tel.: (21) 2504-0002 ramal: 203 e 228 – e-mail: secretaria@aborj.org.br /
ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Tel.: (21) 2494-3487 e 2491-1759 – E-mail: barra@aborj.org.br

