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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

EDITAL 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal Fluminense faz 

saber que estarão abertas as inscrições para o Mestrado para o Programa de Pós-Graduação em Odontologia – 

nível Mestrado, área de concentração: Clínica Odontológica, para concorrer ao ingresso na turma 2015. A 

inscrição para o Mestrado poderá ser realizada no período de 15 a 30 de março de 2015.  Os pedidos de inscrição 

deverão ser encaminhados à secretaria do Programa, de acordo com as informações contidas neste edital.  

 

1. DA CLIENTELA  

 
1.1 - Cirurgiões-Dentistas com curso de graduação em Odontologia devidamente reconhecido, com interesse 

na formação docente e pesquisa em uma das linhas do Programa, que já estejam inscritos e aprovados no 

estágio probatório de 2014. 

 

 2. DO LOCAL E HORÁRIO DA INSCRIÇÃO 

 

2.1- Local de Inscrição:  

 
As inscrições serão recebidas somente pela web no site do Programa de Pós-Graduação em Odontologia: 

      Endereço eletrônico: www.ppgo.uff.br, no link: “Processo Seletivo”. 

 

2.2- Horário de inscrição: 08h do dia 16/03/2015 até 17h do dia 30/03/2015. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO: 

a. Carta aceite ou cópia do artigo publicado em revista Qualis B4 (mínimo) na área de Odontologia da CAPES. 

b. Curriculum Vitae Lattes. 

c. Comprovante de pagamento da Taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser paga nos seguintes 

bancos: Banco do Brasil – inicialmente preencher a Guia de Recolhimento da União (GRU), no seguinte 

endereço eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp que também pode ser 

acessada através da home-page da UFF (www.uff.br), obedecendo aos seguintes critérios:  

1-) Unidade Gestora (UG): 153056; 

2-)  Gestão: 15227;  

3-) Código de recolhimento: 28.830-6; 

4-) Número de referência: 0250158356; 

5-) Competência: 03/2015; 

6-) Vencimento: 31/03/2015 

http://www.ppgo.uff.br/
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


Obs.: a) Os títulos obtidos em Universidades estrangeiras estarão condicionados à Resolução 18/2002-CEP-UFF, 

que dispõe sobre a aceitação dos mesmos para fins de continuidade de estudos na UFF; b) No ato de inscrição, os 

documentos apresentados sob forma de cópia serão comparados aos originais;  

3.1 DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA COORDENAÇÃO DO PPGO 

Os documentos deverão ser entregues em pasta transparente devidamente identificada na sala da secretaria que fica 

localizada no Campus Valonguinho, Faculdade de Odontologia, Rua Mario Santos Braga, 28 – 3º andar – Centro – 

Niterói, no seguinte período: 

Período: 06, 07 e 08 de abril de 2015 das 10h as 16h. 

 

3.2 DA ENTREVISTA 

Só será realizada em caso em que o número de aprovados for superior ao número de vagas oferecidas. 

 

4. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 25 vagas para o curso de mestrado na área de clínica odontológica.  

5. SELEÇÃO 

Serão avaliados nesta Seleção: Curriculum no formato Lattes e projeto de pesquisa. A cada item será atribuída uma 

nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). Em caso de empate, fica encarregada a banca examinadora de estabelecer critérios 

de desempate. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS AO CURSO DE MESTRADO 

(ANTES DOS RECURSOS) 

A divulgação do resultado da análise dos documentos apresentados na coordenação do PPGO será na data provável 

de 10 de abril de 2015 no site: www.ppgo.uff.br, às 10h. 

 

7. RECURSOS 

Serão recebidos recursos dos candidatos que discordarem do resultado parcial. O candidato deverá escrever uma 

carta de próprio punho expondo os motivos que o conduziram a elaboração do recurso. 

O recurso será recebido, devidamente datado e assinado, na secretaria do curso na data 13 de abril de 2015, de 10h 

às 16h. 

Os resultados dos recursos por ventura recebidos, serão divulgados na data provável de 15 de abril de 2015, às 10h, 

no site do PPGO. 

A decisão do colegiado será soberana após a análise dos recursos e não serão conhecidos e/ou analisados outros 

recursos. 

 

8. DA DIVULGAÇÃO FINAL DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO 

A divulgação do resultado do resultado final dos candidatos aprovados será na data provável de 17 de abril de 2015 

no site: www.ppgo.uff.br, às 10h. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppgo.uff.br/
http://www.ppgo.uff.br/


9. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada na Secretaria Setorial de Alunos da Pós-Graduação em 

Odontologia, situada à Rua Mario Santos Braga, 28 – Centro – Niterói – RJ, Campus Valonguinho, no 3.º andar do 

prédio principal da Faculdade de Odontologia, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2015 das 10h às 16h. 

O candidato aprovado e apto a matrícula deverá entregar no momento da matrícula fotocópia dos seguintes 

documentos (não precisam estar autenticados): 

 

- Identidade (Não serve Carteira Nacional de Habilitação); 

-CPF (Caso a identidade já possua, fica dispensado); 

-02 fotografias atualizadas (3 x 4); 

-Diploma de graduação (frente e verso) 

 

10. AULA INAUGURAL 

Será realizada no dia 27 de abril de 2015, às 10h na Faculdade de Odontologia, a presença é obrigatória, pois serão 

tratados assuntos de extrema relevância para o mestrando. É de inteira responsabilidade do candidato o 

acompanhamento da realização destes eventos, sob pena de eliminação do processo seletivo. 

 

 CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

 

Evento Data Horário Local 

Abertura de Inscrições 16 de março de 2015 A partir das 8h. www.ppgo.uff.br 

Encerramento de 

inscrições 

30 de março de 2015 17h www.ppgo.uff.br 

Entrega de documentos 06, 07 e 08 de abril de 

2015. 

10h às 16h Secretaria do PPGO 

Divulgação do 

resultado parcial da 

seleção 

10 de abril de 2015 10h www.ppgo.uff.br 

Recebimento dos 

recursos contra o 

resultado parcial da 

seleção 

13 de abril de 2015 10h às 16h Secretaria do PPGO 

Resultado dos recursos 15 de abril de 2015 10h www.ppgo.uff.br 

Resultado final da 

seleção 

17 de abril de 2015 10h www.ppgo.uff.br 

Matrícula dos 

candidatos aprovados 

na seleção 

22, 23 e 24 de abril de 

2015 

10h às 16h Secretaria do PPGO 

Aula Inaugural 27 de abril de 2015 10h às 12h Faculdade de 

Odontologia 

 

Niterói, 9 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Prof. Dr. Cresus Vinícius Depes de Gouvêa 

Coordenador da Área de Concentração 

em Clínica Odontológica. 



 

 

 

 

  

Prof.ª Dr.ª Mônica Diuana Calasans Maia 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

 em Odontologia da UFF. 

 

 


