Sumário curricular

1-Identificação:
Nome: Eduardo Manuel Faria Cabral Bastos
Data de nascimento: 26-01-1964
Profissão: Médico Dentista

2-Habilitacões literárias
Licenciatura em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade Clássica de Lisboa,aos 13 de
Julho de 1989 com a média final de 15 valores

Licenciatura em Medicina Dentária pelo Instituto Superior de Ciências
da Saúde-Sul, aos 27 de Setembro de 1994 com a média final de 16
valores

3-Actividade profissional
Tem vindo a desempenhar desde 1995 funções de assistente da
cadeira
de Endodontia com responsabilidade pelo ensino teórico e prático ao
nivel dos 4º, 5º e 6º anos do curso de Medicina Dentària

Exerce clínica privada em vários consultórios de Lisboa e
arredores

3.1 –Trabalhos publicados
Publicou artigo intitulado:”A

cavidade
oral:significados simbólicos inconscientes ”, in:
Revista Portuguesa de Estomatologia e cirurgia maxilofacial,vol.33-nº1-1992

4-Pós-graduações
Efectuou:”Curso avançado teórico prático de
periodontologia para dentistas generalistas”,organizado
pela Academia Portuguesa de Medicina Oral.Lisboa 1997
Efectuou estágio em centro de implantologia da I.T.I. com
o
Drº David Pujol.Barcelona –Matarò Setembro de 1999

Completou o programa de:” Educação continuada em
implantologia “no Colégio de Odonto-Estomatólogos da
1ªRegião
–Espanha de Fevereiro a Julho de 1999

Efectuou curso de:” Estudos avançados de Ortodôncia”
ministrada pela Fundação Gnatos

Realizou pós-graduação em Dentisteria Operatória
da responsabilidade do Prof.Dr.Luiz Narciso Baratieri

4.1-Seminários,colóquios e jornadas

Participou em seminários e colóquios vários em Portugal e
no
Estrangeiro.

Apresentou no âmbito do primeiro simpósium de Prostodôncia
Organizado pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde-Sul,o
Tema :”Patologias Endodônticas dos dentes pilares”.Junho de
1998.

Apresentou no âmbito das X Jornadas Internacionais de Medicina
Dentária organizadas pelo I.S.C.S.-Sul os cursos de:
”Microscopia Endodôntica e instrumentação mecânica”.Junho
de 2003

Elaborou o programa e ministrou o módulo teórico-prático de
endodontia integrado no plano de formação de odontologistas
efectuado pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde –Sul.
Novembro de 2003 a Junho de 2004
Foi formador e “advisor” da casa de material dentário
:”Denti-mail”, para a área da endodontia. No âmbito desta
colaboração ministrou periodicamente cursos teórico–práticos
de endodontia mecanizada.
Lisboa , Março de 2008

