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O Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - 2014 faz saber que estão abertas as 
inscrições para o concurso de preenchimento de vagas do Curso de Especialização em Endodontia 
referentes ao 1º semestre de 2014 na forma deste Edital. 
 
1. Informações Gerais 
 

 
Vagas 

 
Pré-Requisito 

 
Início 

 

 
Duração 

 

 
Valor da 
Inscrição 

Valor da 
mensalidade 
(curso auto-
sustentável) 

Brasileiro
 

Estrangeiros Graduação em  
 

ODONTOLOGIA 

          
MARÇO DE 

2014  

 
855 h 

 
- 

 
R$ 1.100,00   

11 
 

01 

 
 
1.1 Podem concorrer candidatos brasileiros natos ou naturalizados e candidatos estrangeiros. O candidato 

estrangeiro deverá ter visto permanente ou visto temporário de estudante obtido perante o Consulado do 
Brasil em seu País. Exige-se do candidato estrangeiro o 

1.2 A abertura da turma condiciona-se à matrícula de pelo menos 08 alunos. 

Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras). 

 
2. Inscrição 
 

            2.1 Local: 
Faculdade de Odontologia:  Rua Mario Santos Braga, 30 (2º andar) - sala 212 - Secretaria de Especialização 
em Endodontia - Campus do Valonguinho – Centro – Niterói   - CEP: 24.020.140 
Tel.:  (0xx21) 2629-9822 
E-mail: espendo@vm.uff.br 
 
    2.2. Horário:  
Segunda, terça e quinta-feira, das 09:00 às 17:00 horas e quarta-feira de 13h às 17h. 
 
    2.3. Período:           
De 02 de dezembro de 2013 a 06 de fevereiro de 2014 
 
   2.4. Documentação  
 
2.4.1 Ficha de inscrição. 
2.4.2 Fotocópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação (registrado ou, na hipótese, revalidado) 
ou certidão original de conclusão de curso de graduação, com as datas de conclusão e colação de grau.  
Atenção:

2.4.3  Histórico escolar.  

 Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela Instituição de Ensino Superior 
(IES) no ato da inscrição para o processo seletivo, poderão se inscrever, desde que apresentem declaração da 
IES indicando as datas de conclusão e colação de grau de curso de graduação plena. 

2.4.4 Fotocópia do documento oficial de identidade e do CPF (para brasileiros ou estrangeiros com visto de 
permanência no país). 
2.4.5 Curriculum vitae com comprovantes dos títulos declarados. 
2.4.6 Duas fotos 3 X 4. 
2.4.7 Cópia da carteira do CRO 
 
3. Instrumentos de Seleção 
 
    3.1.1   PROVAS 
a) Prova escrita tipo teste e/ou dissertativa de conhecimentos relativos à especialidade;  
b) Interpretação de texto da área afim em inglês. 
 
           
    3.1.2  ANÁLISE DO CURRICULUM VITAE 

mailto:espendo@vm.uff.br�


 
   3.1.3  ENTREVISTA 

 
Observação: 
a) A nota mínima de aprovação em cada etapa do processo será 7,0 ( sete), sendo observado o 

critério eliminatório e classificatório. 
b) O resultado final será a média ponderada das etapas acima mencionadas, a critério da Banca 

Examinadora. 
           
3.2. Cronograma  
 
3.2.1 Inscrições  
3.2.1.1 Data: 02 de dezembro de 2013 a 06 de fevereiro de 2014 
3.2.1.2 Horário: das 09:00  às 17:00 h. (exceto sexta-feira) 
3.2.1.3 Local: Faculdade de Odontologia:  Rua Mario Santos Braga, 30 (2º andar) - sala 212 - Secretaria de 

Especialização em Endodontia - Campus do Valonguinho – Centro – Niterói   - CEP: 24.020-140 -Tel.:  
(0xx21) 2629-9822           

3.2.2 Prova escrita 
3.2.2.1 Data: 10 de fevereiro de 2014           
3.2.2.2 Horário: 16:00h                   
3.2.3 Entrevista  
3.2.21 Data: 10/02/2014                     
3.2.22 Horário: 17:00h                  
3.2.4 Análise do curriculum vitae 
3.2.4.1  Data: 10/02/2014                     
3.2.5 Divulgação do resultado 
3.2.5.1 Data: 11 de fevereiro de 2014 
3.2.5.2 Horário: 10:00h         
3.2.5.3 Local: Faculdade de Odontologia:  Rua Mario Santos Braga, 30 (2º andar) - sala 212 - Secretaria de 

Especialização em Endodontia - Tel.: (0xx21) 2618-0757 e (0xx21) 2629-9822                     
 
3.3 Matrícula 
3.3.1 Serão chamados para matrícula os candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente até o 

preenchimento das vagas. 
3.3.2 Em caso de empate na classificação, obedecer-se-á, pela ordem, aos seguintes critérios de desempate: 
3.3.2.1  Análise de títulos através do curriculum vitae 
3.3.2.2  Entrevista 
3.3.3 Os candidatos aprovados deverão matricular-se de 12/02/2014 até 27/02/2014. 
3.3.4 O valor da matrícula corresponde ao valor da primeira mensalidade.           
           
4. Disposições gerais 
4.1 Serão aprovados os candidatos que obtiverem grau igual ou superior a 70, (sete) em cada um dos 
instrumentos de seleção previstos no item 3. 
4.2 No ato de matrícula no curso, o candidato deverá anuir com os termos do regulamento interno e com os 
dispositivos do Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UFF. 
4.3 Reservam-se dez por cento das vagas para servidores técnico-administrativos e docentes da UFF que 
tenham sido aprovados no processo de seleção, os quais gozam de isenção do pagamento de taxas e 
mensalidades, nos termos da Resolução (CUV)155/2008. 
4.4  

Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova, sem o documento de identidade e o 
documento de inscrição. 
Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização da prova após o seu início. 
As provas deverão ser  feitas com caneta esferográfica azul ou preta. 
A aprovação/classificação final dos candidatos será fornecida pela banca de avaliação do curso 
através de sua coordenação, não dando direito ao candidato a qualquer tipo de recurso. 
Em hipótese alguma haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas. 
Os resultados só serão válidos para as provas de seleção a que se refere o presente Edital. 
As provas de seleção terão a coordenação e a responsabilidade da  Coordenação do Curso. 
Os candidatos que tiverem sua inscrição INDEFERIDA na análise dos documentos exigidos e os 
candidatos NÃO CLASSIFICADOS terão um prazo de 30 dias, a contar da data da divulgação do 
resultado final, para a retirada dos documentos apresentados por ocasião da inscrição, findo o 
qual, esta documentação será incinerada. 
 No caso de desistência do curso pelo candidato  nenhuma quantia paga será devolvida. 
Os casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação/CCM e pela 
Coordenação do Curso  de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Endodontia. 

 

 



 
5. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA O EXAME DE SELEÇÃO 
 

 1. Andreassen, J.O. e Andreassen F.M.- Traumatismo Dentário: Soluções Clínicas. 
 2.   Andreassen, J.O. Atlas de reimplante e Transplante de Dentes. Médica, 

      3.   Cohen, S.  e Burns. R. C.  - Caminhos da Polpa - 6ª ed. 2007. Editora Guanabara Koogan.  
      4.   Leonardo, M.R. Endodontia: Tratamento de Canais Radiculares. Pana, 4ª ed. 
      5.   Maciel, A.C.C. e Colaboradores. Manual de Endodontia.       

    6.  Ilson José Soares; Fernando Goldberg Endodontia. Técnica e Fundamentos. Porto Alegre:  
      Artes Médicas Sul. 2001 
7. Lopes H.P.; Siqueira Jr. J.F.; Endodontia. Biologia e Técnica. Ed. Médica e Científica Ltda., RJ. 
8. Estrela, C. Ciência Endodôntica. Vol 1 -1ª Ed. 2004 - Ed. Artes Médicas. 
9. Mário & Renato F. Leonardo. Sistema Rotatório em Endodontia. EAP/APCD. Artes Médicas, 2002. 

 
 

 
 
 

Niterói, 26 de outubro de 2013 
 
 
 
 
           
 
 

Lilian Ferreira Freitas 
Coordenador do Curso            

 
 

              
 
 


