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EDITAL nº 05/PPGO/2017 – Candidatos Estrangeiros 

 
O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, torna 

público o edital de inscrições para o processo de seleção de candidatos estrangeiros às vagas dos cursos de 
mestrado e doutorado nas áreas de concentração em Clínica Odontológica, Diagnóstico bucal e 
Implantodontia, para ingresso em agosto de 2017. 

 
 
1. VAGAS 
 

O Programa abrirá vagas para ingresso em agosto de 2017, conforme apresentado abaixo: 
 
MESTRADO 
 

 Implantodontia - até três (3) vagas  
 
DOUTORADO 
 

 Clínica odontológica – até uma (1) vaga (destinada a linha de pesquisa “Atenção à saúde da 
criança e do adolescente”) 

 

 Diagnóstico Bucal – até uma (1) vaga (destinada a linha de pesquisa “estudos dos eventos 
celulares e moleculares envolvidos nos processos fisiológicos e patológicos de interesse para a 
odontologia”). 

 

 Implantodontia - até quatro (4) vagas  
 
2. PÚBLICO ALVO 
 

 Para as vagas de mestrado poderá se inscrever candidato estrangeiro que tenha diploma de 
Cirurgião-Dentista, ou se forme em Odontologia até a data da matrícula.  

 
 Para as vagas ao doutorado poderá se inscrever candidato estrangeiro que tenha título de mestre 

em odontologia ou área afim, ou documento que comprove defesa do mestrado até a data da matrícula.  
 

O candidato só poderá se inscrever em uma área de concentração. 
 
3. INSCRIÇÃO 
 
3.1 – Período: de 27 de março a 20 de abril de 2017. 
 
3.2 - Documentação para inscrição:  
 

http://www.ppgo.ufsc.br/
mailto:ppgo@contato.ufsc.br


Documentos comuns a todas as áreas do mestrado e doutorado 
 
a. Ficha de inscrição on-line, disponível no endereço eletrônico: 
http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000080; 

b. Cópia da folha do passaporte com número e foto; 

c. 01 (uma) Foto 3x4;  

d. Cópia do diploma de Cirurgião-Dentista; 

e. Cópia do histórico escolar do curso de Odontologia; 

f. Cópia completa do Curriculum Vitae modelo Lattes conforme o site 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio; 

g. Tabela de Pontuação preenchida (disponível nesse edital). Os documentos comprobatórios referentes 

à produção científica do período 2013 a 2017 devem ser anexados na mesma ordem em que aparecem 

na Tabela de Pontuação  

h. Documento assinado pelo candidato, no qual declara de forma explícita, dispor de tempo integral, 

para cursar o mestrado ou doutorado. 

 

Documentos comuns a todas as áreas do doutorado 

i. Certificado de mestrado em Odontologia ou áreas afins, ou documento que comprove defesa do 

mestrado até a data da matrícula; 

j. Cópia do histórico escolar do mestrado; 

 

3.3 - Entrega ou envio da documentação para inscrição: 
 

A documentação deverá ser entregue, em envelope lacrado, na secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, identificado externamente com o nome do candidato, área de concentração e 
curso (mestrado ou doutorado) de segunda a sexta-feira das 10:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h até 
dia 20 de abril de 2017.  

 
Quando a documentação for enviada pelos Correios, para ser aceita, deverá ser postada (endereço 

abaixo*) obrigatoriamente por Sedex, até o dia 16 de abril de 2017 (será considerado o carimbo no 
envelope). O Programa não se responsabiliza por atraso que ocorra na entrega/recebimento da 
documentação. O comprovante de envio deverá ser enviado por e-mail para a secretaria do programa até o 
dia 20 de abril de 2017. 

 
*Endereço para envio:  
Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Ciências da Saúde - Bloco H 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
Campus Trindade 
Florianópolis - SC 
CEP: 88040-900 

 
3.4 – Homologação das inscrições 
 

O resultado da Homologação das inscrições será disponibilizado na página do Programa no dia 28 de 
abril de 2017. 
 
3.5 – Recurso do resultado da Homologação das inscrições 
 

O prazo para recurso será até às 17:00h do dia 03 de maio de 2017 diretamente na página do Programa, 
http://ppgo.ufsc.br/recurso-de-selecao/. 

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000080
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio


 
3.6 - Resultado do Recurso da homologação das inscrições   
 

O resultado do recurso da homologação das inscrições será disponibilizado na página do Programa, 
http://ppgo.ufsc.br, até o dia 5 de maio de 2017 

 
3.7 - Resultado final da Homologação das inscrições será disponibilizado na página do programa até o dia 9 
de maio de 2017. 
 
4. PROCESSO SELETIVO 
 
4.1 - Comissão de Seleção 
 

Cada área de concentração terá uma comissão composta por 03 (três) professores.  
 
Clínica Odontológica 
Profa. Dra. Michele da Silva Bolan 
Profa. Dra. Renata Gondo Machado 
Profa. Dra. Thais Marques Simek Veja Gonçalves 
 
Diagnóstico Bucal  
Prof. Dr. Filipe Modolo Siqueira 
Prof. Dr. Mabel Mariela Rodriguez Cordeiro 
Prof. Dr. Rogério de Oliveira Gondak 
 
Implantodontia 
Prof. César Augusto Benfatti 
Prof. Marco Aurélio Bianchini 
Prof. Ricardo de Souza Magini 

 
4.2 - Período de Seleção:  

O processo seletivo ocorrerá entre os dias 22 a 25 de maio de 2017. 
 

4.3 - Etapa:  
 

Análise do Curriculum Vitae, modelo Lattes; 
 
A seleção será realizada através de análise do Análise do Curriculum (Plataforma Lattes). 
 
Eventualmente poderá ser feita uma entrevista, para arguição oral do curriculum, por videoconferência, 

a qual será pré-agendada com o candidato. 
 
5. RESULTADO 
 

A lista com o nome dos alunos classificados e selecionados estará disponível, em ordem alfabética, a 
partir do dia 07 de junho de 2017, na página do Programa: http://ppgo.ufsc.br/. 

 
6. RECURSO  
 
6.1 – Recurso do Resultado  

O prazo para recurso será até às 17:00h do dia 09 de junho de 2017 diretamente na página do 
Programa: http://ppgo.ufsc.br/recurso-de-selecao/. 
 
6.2 - Resultado do Recurso  

http://www.ppgo.ufsc.br/
http://ppgo.ufsc.br/
http://ppgo.ufsc.br/recurso-de-selecao/


O resultado do Recurso será disponibilizado na página do Programa até o dia 13 de junho de 2017. 
 
7. RESULTADO FINAL 
 

O resultado final será disponibilizado na página do Programa a partir do dia 19 de junho de 2017.  
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os candidatos selecionados deverão acessar a página do Programa para informações quanto à matrícula 
e documentação necessária para realizá-la;  

Para os trâmites junto às Embaixadas Brasileira e Estrangeira, os candidatos deverão enviar a 
documentação necessária para obtenção da carta de aceite; 

A documentação dos candidatos não selecionados poderá ser retirada na secretaria do Programa, até 03 
(três) meses após o resultado do processo seletivo. Após esse período a, documentação será destruída; 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à secretaria da coordenação do Programa, pelo 
telefone 55 (48) 37216132 ou por e-mail: ppgo@contato.ufsc.br. 

 
O PPGO poderá divulgar, se julgar necessário, Normas Complementares, Avisos Oficiais e/ou 

detalhamento sobre este Processo de Seleção no site http://ppgo.ufsc.br/. É responsabilidade do 
candidato tomar conhecimento do conteúdo destas divulgações complementares. 
 
 

Florianópolis, 22 de março de 2017 
 
 

Original firmado pela 
 

Profª. Drª. Elena Riet Correa rivero 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia / UFSC 

 
RESUMOS DAS DATAS DESCRITAS NO EDITAL nº 05/PPGO/2017 – Candidatos Estrangeiros 

 

ETAPAS DATAS OU PERÍODOS DE 2017 

Inscrição período de 27  de março a 20 de abril  

Homologação das inscrições até o dia 28 de abril 

Recurso da homologação das inscrições até o dia 03 de maio até às 17:00h 

Resultado do recurso da homologação das inscrições até o dia 05 de maio 

Resultado final da homologação das inscrições até o dia 09 de maio 

Processo seletivo período de 22 a 25 de maio  

Resultado do Processo Seletivo dia 07 de junho  

Recurso do resultado do Processo Seletivo até o dia 09 de junho até às 17:00h  

Resultado do recurso do Processo Seletivo até o dia 13 de junho 

Resultado final a partir do dia 19 de junho 

 

mailto:ppgo@contato.ufsc.br
http://ppgo.ufsc.br/

