
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO CIÊNCIAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

EDITAL Nº 04/2018 
O Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO), da Universidade 
Federal do Pará, torna pública a seleção de candidatos para o preenchimento de 
18 (dezoito) vagas no Curso de Doutorado  para o ingresso no   primeiro 
semestre  de 2019, na forma deste edital.  
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS. 
A estrutura do Programa de Pós-Graduação em Odontologia compreende: 
 O curso de doutorado que foi recomendado pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC) em 2018, na 180ª 
Reunião do Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-
ES)/CAPES com uma área de concentração denominada de Clínica 
Odontológica e três linhas de pesquisa: Biologia e patologia oral, Epidemiologia 
e Terapêutica laboratorial e clínica. 
O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia é constituído 
pelos professores listados no quadro a seguir: 
Nome Do Docente Orientador 
Prof. Dr. Antonio David Correa Normando Doutorado 
Profª. Drª. Cecy Martins Silva Doutorado 
Prof. Dr. Fabricio Mesquita Tuji Doutorado 
Prof. Dr. Joao De Jesus Viana Pinheiro  Doutorado 
Prof. Dr. Jose Thiers Carneiro Junior Doutorado 
Profª. Drª. Juliana Melo Da Silva Doutorado 
Profª. Drª. Marcia Consentino Kronka Sosthenes Doutorado 
Profª. Drª. Patricia De Almeida Rodrigues Doutorado 
Prof. Dr. Rafael Rodrigues Lima Doutorado 
Prof. Dr. Sandro Cordeiro Loretto  Doutorado 
Prof. Dr. Sergio De Melo Alves Junior  Doutorado 

 
2. SELEÇÃO PARA O CURSO DE DOUTORADO 
2.1 Coordenação do processo seletivo 
Prof. Dr. Sérgio, de Melo Alves Júnior (presidente) 
Prof. Dr. Rafael, Rodrigues de Lima 
Profª. Drª. Cecy Martins 
Prof. Dr.  Antonio David Corrêa Normando. 
2.2 Vagas ofertadas 
Serão ofertadas até 18 (dezoito ) vagas para o curso de doutorado, nos limites 
individuais definidos para cada Professor Orientador, por linha de pesquisa do 
Programa. Estão aptos a orientar tese de doutorado os professores indicados 
na(s) tabela(s) a seguir: 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Biologia Oral 

Professor Número de vagas 
Prof. Dr. Rafael Rodrigues Lima 2 
Profª. Drª. Marcia Consentino Sosthenes 1 

Área De Concentração: Clínica Odontológica 



Subárea: Cirurgia E Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
Professor Número de vagas 

Prof. Dr. José Thiers Carneiro Junior  2 
 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Dentística 

Professor Número de vagas 
Prof. Dr. Sandro Cordeiro Loretto. 2 
Profª. Drª.Cecy Martins Silva  2 

 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Endodontia 

Professor Número de vagas 
Profª. Drª. Patrícia De Almeida Rodrigues. 2 
Profª Drª. Juliana Melo Da Silva Brandão. 1 

 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Ortodontia 

Professor Número de vagas 
Prof. Dr. Antonio David Corrêa Normando. 1 

 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Patologia Bucal 

Professor Número de vagas 
Prof. Dr. Sergio De Melo Alves Junior. 1 
Prof. Dr. João De Jesus Viana Pinheiro. 2 

 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Radiologia Odontológica 

Professor Número de vagas 
Prof. Dr. Fabrício Mesquita Tuji. 1 

 
Área De Concentração: Clínica Odontológica 
Subárea: Saúde Coletiva 

Professor Número de vagas 
Prof. Dr. Antonio David Corrêa Normando. 1 

 
3. INSCRIÇÃO. 
Poderão inscrever-se no processo de seleção do Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia (PPGO) candidatos graduados na área da saúde ou áreas afins. 
As inscrições para o processo seletivo ocorrem nos dias 22 a 25 de janeiro de 
2019 e devem ser efetivadas mediante o preenchimento e envio eletrônico do 
formulário de inscrição disponível no sistema SIGAA UFPA 
(https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id
=317), anexação eletrônica dos documentos indicados no item 3.2, 
acompanhados da entrega física dos documentos indicados no item.  
3.1 A efetivação da inscrição no processo seletivo se dará mediante 
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), 
em nome da FADESP, Razão Social: Fundação de Amparo e Desenvolvimento 
da Pesquisa: Banco do Brasil - 001, agência: 1674-8, conta corrente 99.472-3 
(título da conta: C 1062 C TRANSITORIA DEPO).  



A) Não será aceito agendamento de depósito.  
B) O documento de transferência ou deposito bancário deverá estar em 
nome do candidato. 
3.2 Além do preenchimento integral do formulário disponível no site 
(https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/processo_seletivo.jsf?lc=pt_BR&id
=317) o candidato deve acessar o questionário específico no mesmo site e 
anexar eletronicamente, nos campos respectivos, os seguintes documentos, em 
formato PDF.: 
A) 1 (uma) foto 3 x 4; 
B) Cópia frente e verso do documento de Identidade com foto e CPF; 
C) Cópia frente e verso do diploma de mestrado em Odontologia - ou em 
outro curso em áreas afins, ou documento equivalente expedido por IES 
reconhecida pelo MEC (quando ainda não houver sido expedido o diploma); 
D) Histórico escolar referente ao diploma indicado no item “C”; 
E) Projeto de Tese, na forma prevista no item 3.2.2. 
Parágrafo único - Será aceita, condicionalmente, em substituição ao item 
previsto na alínea “c”, certidão que declare que o(a) candidato(a) é aluno(a) 
regularmente matriculado(a) em programa de Mestrado que obedeça às 
condições estabelecidas pela CAPES, com defesa prevista para ocorrer até 
fevereiro de 2019. Nesse caso o(a) candidato(a) deverá comprovar, no ato da 
matrícula, a conclusão do curso de Mestrado, sob pena de ser considerado(a) 
não aprovado(a). 
F) Documentos comprobatórios referentes ao Anexo – A, ficha de avaliação 
curricular.  
3.2.1 Após o atendimento ao disposto no item 3.2. e ainda no prazo previsto 
para a inscrição, o candidato deverá reunir e entregar fisicamente a 
documentação indicada neste item, em volume encadernado, organizado da 
seguinte forma: 
A) Ficha de avaliação curricular, conforme modelo disposto no Anexo A 
deste Edital, impressa, preenchida e assinada pelo candidato; 
B) Comprovante de inscrição online impresso; 
C) Curriculum Vitae extraído da Plataforma Lattes/CNPq 
(http://lattes.cnpq.br/); 
D) Documentação comprobatória da ficha de avaliação curricular, na exata 
ordem dos itens indicados, comprovada de acordo com as orientações 
específicas de cada item do Anexo A; 
3.2.2. O Projeto de Tese a ser inserido eletronicamente nos termos do item 3.2. 
“E”, deverá conter os itens a seguir׃ 
A) Folha de rosto contendo Título, nome do(a) candidato(a) e nome do(a) 
orientador(a) pretendido(a); 
B) Título e Resumo de até 250 palavras (o título deve permitir identificar o 
tema da pesquisa); 
C) Justificativa (contextualizar e expor a relevância da pesquisa que se 
propõe desenvolver, utilizando a bibliografia pertinente e formular a sua 
indagação de pesquisa); 
D) Objetivos (definir qual o objetivo geral da pesquisa e bem como os 
objetivos específicos para atingir o objetivo geral); 
E) Metodologia (indicar as etapas que irá seguir na sua pesquisa, e quais os 
meios que irá utilizar para levantar e analisar as informações necessárias à 
execução do projeto – fontes, instrumentos e procedimentos); 



F) Cronograma de execução da pesquisa pretendida; 
G) Referências bibliográficas. 
3.2.3 O Projeto deverá conter no máximo 10 páginas, excluindo-se os elementos 
pré textuais e referências bibliográficas, digitado em letra Times New Roman, 
fonte 12, espaço 1,5 e papel A4, seguindo as regras do padrão Vancouver. 
3.2.4 O referencial teórico utilizado deve estar claramente exposto em um ou 
vários dos itens do projeto. 
3.2.5 A documentação constante dos itens 3.2.1 deverá estar disposta na exata 
sequência indicada e encadernada com capa plástica, sob pena de 
indeferimento da inscrição. 
3.2.6 É de inteira responsabilidade do candidato o atendimento das três etapas 
de inscrição descritas nesta seção, bem como a plena adequação dos 
documentos de inscrição a todos os dispositivos contidos neste Edital, inclusive 
seus anexos, sob pena de desconsideração da documentação apresentada, 
para fins de pontuação, ou de deferimento da inscrição. 
3.2.7 A documentação indicada no item 3.2.1 deverá ser entregue: 
A) Pessoalmente ou por meio de procuração especifica para o ato, na 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPA, 
respeitado o horário de funcionamento desta, até às 17 horas do último dia 
previsto para o período de inscrição, ou 
B) Por serviço de entrega rápida (SEDEX, FedEx, DHL ou equivalente), 
desde que o recebimento dos documentos seja realizada até o último dia previsto 
para a entrega da documentação, comprovada pela data do carimbo postal, 
sendo obrigatório o envio, para o endereço de e-mail do Programa 
(mestradodonto@ufpa.br), do comprovante de postagem até as 17 horas do 
último dia previsto para o período de inscrição. O envelope contendo os 
documentos deverá ser endereçado à: 
Faculdade de Odontologia. 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 
(Processo Seletivo para o DOUTORADO) 
Universidade Federal do Pará, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto. 
Rua Augusto Corrêa número 01, CEP 66.075-110 – Belém/PA. 
3.2.8 Após a efetivação da inscrição não será permitida qualquer alteração nos 
dados e documentos fornecidos, com exceção de eventual correção de erros de 
digitação em dados pessoais. 
3.2.9 A relação das inscrições deferidas será homologada pela Coordenação 
do Processo Seletivo, após o exame e verificação da documentação 
apresentada. 
3.2.10 Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida em 
conformidade com os dispositivos deste Edital não terão sua inscrição deferida. 
3.2.11 A lista das inscrições homologadas será divulgada mediante publicação 
na Secretaria do PPGO e no sítio eletrônico oficial do programa 
http://www.ppgo.propesp.ufpa.br/  
3.2.12 Isenção da taxa de inscrição 
O candidato pleiteante à isenção da taxa de inscrição deverá, no ato da sua 
inscrição, indicar no questionário complementar para Processo Seletivo De 
Doutorado - PPGO-UFPA, se faz jus a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. O candidato deve respeitar o prazo de acordo com o horário e data 
estabelecida pelo calendário do processo seletivo (item 8), apresentando todos 
os documentos necessários, ficando a inscrição em caráter provisório até a 



conclusão da análise da documentação pertinente a ser divulgada, conforme a 
data determinada pelo calendário deste edital. 
Poderá requerer isenção total da taxa de inscrição, em conformidade com o 
Decreto no 6.593, de 02 de outubro de 2008 o candidato que: 
A) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6135 de 26 de junho de 2007, 
indicando o Número de Identificação Social- NIS no formulário de inscrição; ou  
B) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, ou 
seja, cuja renda familiar mensal per capita for de até meio salário mínimo ou cuja 
renda familiar total mensal seja de até três salários mínimos. Nesse caso, o 
candidato deve declarar-se de “família de baixa renda” no ato da inscrição 
provisória no processo seletivo. Após realizar sua inscrição, o candidato deverá 
comprovar essa condição. A comprovação dar-se-á por meio da entrega, na 
Secretaria do PPGO, de cópias dos comprovantes de imposto de renda do ano 
de 2017 e ainda de renda própria e de todos os membros da família que 
contribuam para seu sustento e dos seus dependentes legais. Não será recebida 
qualquer documentação de candidato que tenha sido postada após este período.  
C) A Universidade Federal do Pará, por meio da Comissão de Seleção do PPG-
SAS, irá consultar o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar a veracidade 
das informações prestadas pelo candidato. A declaração falsa sujeitará o 
candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  
D) somente serão aceitos como comprovantes de renda os seguintes 
documentos:  
D.1. Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, ano base 2017;  
D.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) –páginas que contenham 
fotografia, identificação e anotação de nenhum ou do último contrato de trabalho 
e da primeira página em branco ou com correspondente data de saída anotada 
do último contrato de trabalho;  
D.3. Contracheque atual;  
D.4. No caso de autônomos, declaração de próprio punho dos rendimentos 
correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou contrato de prestação 
de serviços e recibo de pagamento autônomo (RPA);  
D.5. Os comprovantes acima se aplicam, também, aos dependentes da renda 
familiar que sejam maiores de 18 anos.  
E. Além dos documentos necessários à comprovação de baixa renda, o 
candidato deverá também apresentar cópia do documento oficial de identidade, 
do cadastro de pessoa física (CPF), de um comprovante de residência (conta de 
energia elétrica, de água ou de telefone fixo) e, quando for o caso, certidão de 
óbito de pai (s) e/ou mantenedor (es).  
F. As informações prestadas pelo candidato, bem como a documentação 
apresentada, serão de inteira responsabilidade do mesmo. Será desconsiderada 
a inscrição com isenção de taxa de candidato que omitir informações e/ou torná-
las inverídicas, fraudar e/ou falsificar documentação, pleitear a isenção sem 
apresentar cópia dos documentos referidos neste Edital.  



4. BANCA EXAMINADORA 
A Banca Examinadora é formada por docentes do Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia ou membros externos, com representantes de todas as linhas 
de pesquisa do Programa, assim definida: 

Área Temática / Subárea Titulares Suplente 

Biologia Oral 

Rafael Rodrigues de Lima 
Roberta Souza D. Couto 
Márcia Consentino 
Sosthenes 

José Thiers Junior 
João Pinheiro 
Gustavo Brandão 
 

Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial 

José Thiers Junior 
Antonio David Normando 
Newton Guerreiro 

Juliana Melo Brandão 
Jesuína Nogueira Araújo 
Patrícia De Almeida 
Rodrigues 

Dentística 
Sandro Cordeiro Loretto 
Cecy Martins 
Jesuína Nogueira Araújo 

Roberta Souza D. Couto  
Juliana Melo Brandão 
Marcia Consentino 
Sosthenes 

Endodontia 

Patrícia De Almeida 
Rodrigues 
Juliana Melo da Silva 
Brandão 
Jesuína Lamartine 

Roberta Couto 
Oscar Faciola Pessoa 
Sandro Cordeiro Loretto 

Ortodontia 
Antonio David C. Normando 
Helder Pinheiro 
Gustavo Brandão 

João de Jesus Viana 
Pinheiro 
Cecy Martins 
Armando Lopes 

Patologia bucal 

João de Jesus Viana 
Pinheiro 
Sérgio de Melo Alves Júnior 
Armando Lopes 

Rafael Rodrigues de 
Lima 
Antonio David Normando 
José Thiers Junior 
 

Radiologia Odontológica 
Fabrício Mesquita Tuji 
Lucas Rodrigues Pinheiro 
José Thiers Junior 

Sandro Cordeiro Loretto 
Cecy Martins 
Armando Lopes 
 

Saúde coletiva 
Antonio David C. Normando 
Helder Pinheiro 
Gustavo Brandão 

João de Jesus Viana 
Pinheiro 
Cecy Martins 
Armando Lopes 

 
5. ETAPAS DE SELEÇÃO. 
A seleção ao curso de doutorado será feita nas três etapas apresentadas a 
seguir: 
 1ª Etapa – Exame de Proficiência em idioma estrangeiro (inglês, de caráter 
classificatório; 
 2ª Etapa – Prova oral do projeto de pesquisa, de caráter classificatória e 
eliminatória; 
 3ª Etapa – Análise e avaliação Curricular, de caráter classificatório.  
Todas as etapas serão realizadas no prédio da faculdade de odontologia da 
UFPA.  
5.1 Critérios de avaliação. 
5.1.1 1ª etapa – Exame de Proficiência em idioma estrangeiro 



Esta etapa é de caráter classificatório, com nota variando de zero (0) a dez (10) 
pontos. Para a prova será selecionado um texto em inglês versando sobre 
assuntos gerais na área de Odontologia, sobre o qual serão formuladas questões 
de múltipla escolha, com quatro alternativas, existindo apenas uma opção 
correta. Será permitido o uso de dicionários, não sendo permitido o 
compartilhamento deste(s) com os outros candidatos no momento da prova. A 
duração da prova será de duas horas (02h). 
5.1.2 2ª Etapa – Prova oral (defesa do projeto) 
Prova oral com defesa pública sobre o projeto de pesquisa entregue no ato da 
inscrição (anexo B): 
5.1.2.1 Esta etapa é de caráter classificatório e eliminatório, com notas variando 
de zero (0) a dez (10) pontos. O candidato com nota menor que cinco (05) pontos 
estará eliminado do processo de seleção. A banca examinadora será composta 
por 3 membros e irá avaliar e pontuar os itens relacionados abaixo: 
 Fundamentação teórica de acordo com o item 3.2.2, C (3 pts.); 
 Formulação dos objetivos, das questões norteadoras e das hipóteses (2 pts.) 
de acordo com o item 3.2.2, D; 
 Adequação da metodologia de acordo com o item 3.2.2, E (3 pts.); 
 Adequação do cronograma à execução projeto de acordo com o item 3.2.2, F 
(2 pts.). 
5.1.2.2 O candidato terá 15 (quinze) minutos para a exposição do seu projeto de 
pesquisa. 
5.1.2.3 A banca avaliadora terá até 60 (sessenta) minutos para arguição.  
5.1.2.4 Esta etapa será gravada em áudio (MP3, wma, ma4 ou qualquer formato 
de áudio compatível e disponível).  
5.1.3 3ª Etapa – Análise e avaliação Curricular. 
5.1.3.1 A avaliação curricular consiste na aferição e compatibilização da 
pontuação informada pelo candidato no preenchimento do Anexo A deste Edital 
com base na conferência desta com a documentação comprobatória 
apresentada para cada item. 
5.1.3.2 O candidato deverá preencher todos os campos do Anexo A com a 
pontuação a que entender fazer jus, conforme o disposto em cada item, ou com 
0 (zero) caso não possua nenhuma pontuação no respectivo item, atentando 
para os limites máximos estabelecidos. As pontuações serão analisadas pela 
comissão de avaliação e pela banca examinadora. 
5.1.3.3 Somente serão consideradas para os fins da avaliação curricular 
as atividades documentalmente comprovadas e anexadas conforme as 
instruções de cada item do Anexo A. 
5.1.3.4 A pontuação do CV modelo Lattes será feita com base nos itens 
discriminados no anexo A.  Serão computados somente os itens com cópias 
anexadas, devidamente comprovadas pelos documentos originais 
correspondentes.  
5.1.3.5 Não há valor de corte para eliminação do candidato. As notas 
homologadas para esta etapa considerarão todos os candidatos inscritos, 
independentemente da área temática. A pontuação mediana (segundo quartil) 
receberá a nota 6.0, enquanto o primeiro quartil receberá nota 4,0 e o terceiro 
quartil receberá a nota 8.0. O valor máximo receberá a nota 10.0, a menor nota 
receberá a nota 2.0, exceto se o candidato obtiver menos de dois pontos na 
análise do CV. As demais serão escalonadas, em postos, a cada meio ponto, de 
acordo com as notas estabelecidas nos quartis.  



Parágrafo único: Não será aceita juntada posterior de documentos. Documentos 
que não estiverem incluídos no caderno indicado pelo item 32.1, entregue no ato 
da inscrição, não serão considerados para fins de avaliação curricular. 
5.2.  Peso da pontuação para cada etapa. 
Para efeito de classificação, por área temática, serão atribuídos pesos conforme 
quadro abaixo: 
Análise e avaliação Curricular. 04 
Prova oral de defesa sobre o projeto 04 
Exame de Proficiência em idioma estrangeiro 01 

5.3. Critérios de eliminação. 
Estará automaticamente eliminado o candidato que: 
 Não obtiver nota igual ou superior a cinco (05) pontos, na prova de defesa oral 
sobre o projeto de pesquisa. 
 Não comparecer em alguma etapa da seleção.  
 Em casos de plágio de acordo com as diretrizes do comitê internacional de 
editores científicos da área médica, http://www.icmje.org  
 
6. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO.  
6.1 Resultado Final. 
A nota final do candidato será obtida pela média ponderada dos pontos obtidos 
nas etapas de prova de inglês, prova oral, e análise do currículo, de acordo com 
o peso atribuído a cada etapa.  
Em caso de empate da nota final, o desempate ocorrerá em observância à maior 
nota obtida pelo candidato nas etapas do processo seletivo, de acordo com a 
seguinte ordem de prioridade: 
1º - Nota obtida na análise do projeto de pesquisa/prova oral. 
2º - Nota obtida na análise de currículo. 
Em caso de permanência de empate, a preferência recairá para o candidato de 
maior idade na data de finalização dos resultados. 
6.2.  Preenchimento de vagas 
A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á na ordem decrescente dos 
pontos obtidos pelo candidato dentro da área temática na qual se inscreveu, 
respeitado o número de vagas ofertadas em cada uma dessas áreas (ver quadro 
do item 2.2). Caso não haja preenchimento de vaga em alguma área temática, o 
candidato aprovado e classificado com nota geral mais alta poderá ser chamado 
para preenchimento desta vaga, a critério do orientador responsável pela vaga. 
6.3.  Divulgação dos resultados 
A divulgação dos resultados no processo seletivo do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia será realizada pela Secretaria do Curso de Pós-
Graduação no site do programa (http://www.ppgo.propesp.ufpa.br/), após 
homologação pela comissão de seleção. 
6.4.  Recursos 
Caberá recurso, com efeito suspensivo: 
 No prazo de quarenta e oito horas (48h) corridas após a divulgação das notas 
das provas da seleção; 
 No prazo de quarenta e oito horas (48h) do resultado final; 
 O resultado do recurso será divulgado no prazo de 48 horas. 
7. DO CREDENCIAMENTO DOS CANDIDATOS APROVADOS 



Os candidatos aprovados nesta seleção deverão comparecer na secretaria do 
programa, munidos da documentação original solicitada no item 3.1, subitens A 
B, C, D e E deste edital para a devida comprovação e autenticação documental.  
 
8. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 
Solicita-se aos candidatos que estejam presentes com 30 minutos de 
antecedência para receber orientações preliminares sobre as provas. 

Evento Data Horário 
Lançamento do Edital 22/12/2018 - 

Período para solicitação de isenção da 
taxa de inscrição com entrega da 
documentação. 

07 a 09/01/2019 

Início as 8h do dia 
07/01/2019. 

Encerramento 23h59min 
do dia 09/01/2019 

Divulgação da solicitação de isenção 11/01/2019 14h 

Inscrição dos candidatos 
22 a 

25/01/2019. 

Início as 8h do dia 
22/01/2019. 

Encerramento 23h59min 
do dia 25/01/2019 

 Divulgação das inscrições 
homologadas 
(prazo recursal de 48h) 

28/01/2019 14h 

Prova Proficiência Língua Inglesa 31/01/2019 09 às 11h 
Divulgação do resultado da prova de 
inglês (prazo recursal de 48h) 

01/02/2019 09h 

Prova Oral 
05 a 07 

/02/2019 
08 às 18h 

Divulgação do resultado da prova oral 
e da análise de currículo (prazo 
recursal de 48h) 

12/02/2019 Após 14h 

Divulgação dos candidatos aprovados 
(prazo recursal de 48h) 

15/02/2019 Após 09h 

Homologação 21/02/2019 Após 09h 
Matrícula  25 a 28/02/2019 09 às 11h 
Início das aulas  11/03/2019 - 

 
9. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão deliberados pela coordenação do processo seletivo 
04/2018. 
 

Belém, 22 de dezembro de 2018. 

 

Prof. Dr. Sérgio de Melo Alves Junior 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO CIÊNCIAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

EDITAL Nº 04/2018 
ANEXO A - FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Componentes do curriculum vitae Pontos por componente curricular 

Máximo de 
pontos por 

componente 
curricular 

Pontuação 

Artigo científico de revistas indexadas, 
considerando-se o Qualis da área de 

Odontologia*. 
(nos últimos 10 anos) 

Qualis A:20 pts 
Qualis B1/ B2: 15 pts 

Qualis B3: 10 pts 
B4/B5: 5 pts 

Qualis C ou Sem qualis (com ISSN): 2 pts 
Redução de 25% caso o candidato não 

seja o primeiro, segundo ou o último autor. 

 
Sem limite 

 

Resumos publicados em periódicos ou 
anais de eventos, como apresentador 

ou coautor 
(nos últimos 5 anos) 

Internacionais**: 2 pt. 
Nacionais: 1 pt. 

Regionais: 0.5 pt. 

 
Sem limite 

 

Trabalhos apresentados em eventos 
científicos, exclusivamente como 

apresentador 
(nos últimos 5 anos) 

Internacionais**: 1 pt. 
Nacionais: 0,5 pts. 
Regionais: 0.5 pt. 

 
Sem limite 

 

Trabalho premiado em reunião 
científica ou prêmio acadêmico 

Internacional*: 2 pt. 
Nacional: 1 pt. 

Regionais: 0.5 pt. 
4 pts.  

Bolsista de iniciação científica/  
extensão com fomento (CNPq, 

FAPESPA, UFPA, PAPIM, PROINT, 
PET, outros) (nos últimos 10 anos) 

2 pts./ ano 8 pts.  

Estágio concluído certificado por 
Instituição de Ensino Superior, Serviço 

Público de Saúde ou Associação de 
Classe (nos últimos 10 anos) 

1 pt./ ano 2 pts.  

Monitoria concluída (por semestre) 1 pts. 8 pts.  
Atividade docente no ensino superior 

(por ano concluído) 
2.5 pts. 5 pts.  

Curso de Especialização/ Residência 
Lato Sensu com reconhecimento oficial 

(CFO ou MEC) 
2 pts. 4 pts.  

* Observar qualis atual da área odontológica. Para artigos em periódicos sem qualis na área 
odontológica será adotado ponto de corte da área para o periódico.  
** São considerados eventos internacionais aqueles realizados por associações ou organismos 
internacionais, tais como IADR, FDI, WFO entre outras. Congressos regionais de seccionais 
locais das associações de classe, mesmo designados como internacionais, serão considerados 
eventos regionais.    
 

Belém, ____/ _____/_____  

 

________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO CIÊNCIAS DA SAÚDE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

EDITAL Nº 04/2018 
ANEXO B – PROJETO DE PESQUISA 

A) Folha de rosto contendo Título, nome do(a) candidato(a) e nome do(a) 
orientador(a) pretendido(a); 
B) Título e Resumo de até 250 palavras (o título deve permitir identificar o 
tema da pesquisa); 
C) Justificativa (contextualizar e expor a relevância da pesquisa que se 
propõe desenvolver, utilizando a bibliografia pertinente e formular a sua 
indagação de pesquisa); 
D) Objetivos (definir qual o objetivo geral da pesquisa e bem como os 
objetivos específicos para atingir o objetivo geral); 
E) Metodologia (indicar, de modo justificado, quais as etapas que irá seguir 
na sua pesquisa, e quais os meios que irá utilizar para levantar e analisar as 
informações necessárias à execução do projeto – fontes, instrumentos e 
procedimentos); 
F) Cronograma de execução da pesquisa pretendida; 
G) Referências bibliográficas. 
3.1.3.1. O projeto deverá conter no máximo 10 páginas, excluindo-se folha de 
rosto e referências bibliográficas, digitado em letra Times New Roman, fonte 12, 
espaço 1,5 e papel A4, seguindo rigorosamente as regras do padrão Vancouver.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DE TAXA 
PARA HIPOSSUFICIENTE EDITAL Nº 04/2018 

DECLARAÇÃO 

Declaro para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de 
taxa de inscrição referente ao edital nº 04/2018– PPG-O/UFPA que sou membro 
de família de baixa renda, nos termos dos Decretos no. 6135 de 26 de junho de 
2007 e no. 6.593, de 02 de outubro de 2008, que apresento condição de 
Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido neste edital no que se 
refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. Declaro também estar ciente de 
que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha 
inteira responsabilidade. 

Número de Identificação Social –NIS: ______________________________ 

 

Belém, ____/ _____/_____  

 

________________________________ 
Assinatura do candidato 

 


