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CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE RECONSTRUÇÃO FACIAL FORENSE 3D 
DIGITAL: 3-6/Agosto/2016 – Curso de Imersão 
 
 
A Fundação Odontológica de Ribeirão Preto (FUNORP), apoio à Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) da Universidade de São Paulo (USP) 
promoverá, entre os dias 3 e 6 de Agosto de 2016, o Curso Teórico-Prático de 
Reconstrução Facial Forense 3D Digital. Trata-se de um curso inovador, em 
sistema de imersão e será direcionado a diversos profissionais: cirurgiões-
dentistas, peritos criminais, peritos judiciais, pesquisadores, odontolegistas, 
arqueólogos, bem como os demais interessados em Ciências Forenses, 
Odontologia Legal, Antropologia Forense, e áreas afins. 
 
Você sabia que é possível confeccionar uma réplica de crânio apenas com uma 
série de fotografias digitais? Matricule-se já e saiba como! O curso tem como 
objetivo oferecer treinamento de caráter introdutório a aspirantes em práticas de 
reconstrução facial computadorizada. Além disso, o curso oferecerá treinamento 
para capacitar o aluno a criar modelos tridimensionais sem o uso de scanners ou 
tomógrafos, bem como realizar o processo de escultura digital, ambientando o 
aluno em softwares para modelagem. 
 
O Curso Teórico-Prático de Reconstrução Facial Forense 3D Digital será 
ministrado pelos Profs. Paulo Eduardo Miamoto Dias e Cícero Moraes, que 
possuem ampla experiência em Antropologia Forense, Reconstrução Facial 
Forense computadorizada e recursos em software livre. 
 
As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas pelo e-mail 
marketing@funorp.com.br e pelos telefones (16) 3315-4079 e 3633-3888. 
Inscreva-se já! 
 
INSCRIÇÕES:  
Via Telefone: (16) 3633-3888 ou (16)3315-4079 
Via e-mail: marketing@funorp.com.br  
Sites: http://www.funorp.com.br/  
 
CORPO DOCENTE 
 

Prof. Dr. Paulo Eduardo Miamoto Dias (Cirurgião-Dentista; Especialista em 
Odontologia Legal pela UNICAMP; Mestre e Doutor pela USP; Coordenador da 
EBRAFOL – Equipe Brasileira de Antropologia Forense e Odontologia Legal) 



 
Prof. Cícero Moraes (designer 3D, especializado em Reconstrução Facial Forense; 
Vice-Coordenador da EBRAFOL – Equipe Brasileira de Antropologia Forense e 
Odontologia Legal) 
 
DATAS e PROCEDIMENTOS 
 

Público-alvo: Interessados em Ciências Forenses, Odontologia Legal, 
Antropologia Forense e demais áreas correlatas, peritos criminais, peritos 
judiciais, pesquisadores, odontolegistas, arqueólogos e outros profissionais de 
áreas afins. 
 

Inscrições: Envie seus dados para cadastro e encaminhamento das 
informações pertinentes à inscrição ao email: marketing@funorp.com.br 
 

Datas do Curso: 3-6/Agosto/2016 
 

Funcionamento: Quarta-Feira à Sábado, 8h00min às 12 e 14h00min às 
18h00min. 
 

Investimento: entre em contato para saber os valores de investimento 
(Inscrição e Mensalidade). E-mail: marketing@funorp.com.br 


