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ADITAMENTO AO EDITAL REFERENTE À SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS ÁS 
VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA O 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO –ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA – 2017 
 

Onde se lê: “A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Universidade Federal Fluminense faz saber que estarão abertas as inscrições para o 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia – nível Mestrado, área de concentração: 
Clínica Odontológica, para concorrer ao ingresso na turma 2016.”. 

Leia-se: “A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Universidade Federal Fluminense faz saber que estarão abertas as inscrições para o 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia – nível Mestrado, área de concentração: 
Clínica Odontológica, para concorrer ao ingresso na turma 2017”. 

 

Item 3.1 

Onde se lê: “Prova escrita de proficiência em língua inglesa (nota mínima = 
7,0):14/03/2017 (terça-feira) das 10 às 11:30 horas”. 

Leia-se: “Prova escrita de proficiência em língua inglesa (nota mínima = 
7,0):22/03/2017  (quarta-feira) das 10 às 11:30 horas”. 

 

Anexo II 

Neste anexo, remove-se a expressão “e na aprovação do candidato no Estágio 
Probatório 2016”, ficando o seguinte texto:  

“De acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia, Mestrado, Área de Concentração: Clínica Odontológica, venho 
manifestar interesse no ingresso do (a) candidato (a) “Digite o nome do candidato”, 
CPF: 000.000.000-00, CRO RJ 00000, no curso de Mestrado em Odontologia, AC 
Clínica Odontológica turma 2017, baseado em julgamento prévio de um anteprojeto de 
pesquisa.” 

 

Um dos itens de seleção será a avaliação de um anteprojeto de pesquisa, como 
consta no Anexo II deste Edital. Desse modo, o item 3 ficará assim estabelecido: 

 

3. SELEÇÃO 

Todo o processo de seleção será realizado na sala F da FOUFF. 



3.1 Prova escrita de proficiência em língua inglesa (nota mínima = 7,0): 14/03/2017  

(terça-feira) das 10 às 11:30 horas. 

3.2 Análise do Currículo Vitae: 14 a 17/03/2017.  
3.3 Análise do anteprojeto de pesquisa: 14 a 17/03/2017. 
3.4 Para aprovação no processo de seleção, o candidato deverá obter média final 

igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero). A média final será considerada como a 

média aritmética obtida com as três notas referentes aos itens 3.1 e 3.2 do 

presente edital. A média final será observada para critério de classificação.  

 
E o item 4, que trata da documentação necessária para a inscrição, ficará assim 
estabelecido:  

4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

a) Documentos de identificação (Cópia do documento de identidade e CPF); 
b) Cópia simples (frente e verso) do Diploma de Graduação em Odontologia. No caso de 

títulos obtidos no exterior, os mesmos deverão estar de acordo com a Resolução nº 
18/2002 do CEP/UFF; 

c) Anteprojeto de pesquisa segundo modelo de projeto para qualificação do PPGO-
UFF, disponível em: 
http://www.ppgo.uff.br/index.php/tese 
c) Carta aceite do orientador declarando orientar o candidato durante o curso de 
mestrado (Anexo II); 
d) Currículo no formato Lattes; 
e) Cursos e diplomas: Inserir cópias de diplomas e/ou declarações de conclusão dos 
cursos, caso possua: cursos de Pós-Graduação Stricto ou Lato Sensu com carga 
horária igual ou superior a 360 h em caso de especialização; curso de Extensão, 
Declaração de experiência acadêmica/profissional, Artigos publicados ou carta aceite 
de publicação emitida pela revista e declaração de Iniciação Científica; 
 f) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$ 200,00 (duzentos reais) a 
ser paga no Banco do Brasil. 
Instruções para gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU): 

Acesse: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e 

preencha o formulário com as seguintes informações:  
1. Unidade Gestora (UG): 153056;  
2.  Gestão: 15227;  
3. Código de recolhimento: 28.830-6;  
4. Número de referência: 0250158356;  
5. Competência: 03/2017;  
6. Vencimento: 17/03/2017; 
Observações.:  
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) Os documentos deverão estar em um único arquivo em formato PDF e na 
sequência que apresenta o item 4.  Ao término, o candidato deverá inserir o 
arquivo  em campo próprio a ser disponibilizado no formulário da inscrição.  
c) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 

 

Ratificando o que consta no item 2.1, os documentos descritos no item 4, inclusive 

o anteprojeto, na mesma ordem, deverão ser organizados em um único arquivo 

nomeado da seguinte forma: mestrado_nomecompleto, em formato .pdf. e 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


encaminhados por e-mail (ppgouff@gmail.com). Solicitamos que no Assunto do 

email coloquem “Inscrição para Seleção Mestrado-Clínica odontológica 2017” 

Niterói, 11 de março de 2017 

 

Laiza Tatiana Poskus 
Coordenadora do Programa de pós-graduação em Odontologia 

mailto:ppgouff@gmail.com

