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EDITAL nº 04/PPGO/2018 – Candidatos Brasileiros 
 

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 brasileiros às vagas dos cursos em 
nível mestrado e doutorado em 5 (cinco) áreas de concentração: Clínica Odontológica, Diagnóstico Bucal, 
Endodontia, Implantodontia e Odontologia em Saúde Coletiva, para ingresso em agosto de 2018. 
 
1. VAGAS 
 

O Programa abrirá vagas, conforme descrito abaixo, para ingresso em agosto de 2018, seguindo as áreas 
de concentração e linhas de pesquisa descrita no site www.ppgo.ufsc.br. 
 

MESTRADO 
 

Área de concentração vagas 

Clinica Odontológica até 18 
Diagnóstico Bucal até 9 
Endodontia até 6 
Implantodontia até 3 
Odontologia em Saúde Coletiva até 4 

 
 
DOUTORADO 
 

Área de concentração vagas 

Clinica Odontológica até 5 
Diagnóstico Bucal até 7 
Endodontia até 2 
Implantodontia até 2 
Odontologia em Saúde Coletiva até 1 

 
 

 
2. PÚBLICO ALVO 
 

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

 
Para as vagas de doutorado poderá se inscrever candidato brasileiro 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. 

http://www.ppgo.ufsc.br/
mailto:ppgo@contato.ufsc.br
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3. INSCRIÇÃO 
 
3.1 – Período: de 26 de março a 20 de abril de 2018. 
 
3.2 - Documentação para inscrição:  
 

MESTRADO 
 
Documentos comuns a todas as áreas 

a. Ficha de inscrição on-line, disponível no endereço eletrônico: 
http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000080;  

b. Cópia completa do Curriculum Vitae registrado na Plataforma Lattes do CNPq, de todo o período. 

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

referentes à produção científica do período 2014 a 2018, devem ser anexados na mesma ordem em 

que aparecem na Tabela de Pontuação.  

d. Cópia do histórico escolar (nível superior); 

e. Cópia do Registro Civil (carteira de identidade) e CPF; 

f. 01 (uma) Foto 3x4; 

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

para cursar o mestrado ou doutorado. 

h. Cópia do diploma de Cirurgião-Dentista ou documento comprobatório de conclusão de curso de 

graduação em Odontologia ou documento comprobatório de que terá colado grau até a data da 

matrícula. 

 

Observação: Para a área de concentração Odontologia em Saúde Coletiva, anexar à documentação 

acima cópia de Anteproposta de projeto de pesquisa em 3 (três) vias (modelo disponível na página 

www.ppgo.ufsc.br). 

 

DOUTORADO 

 

Documentos comuns a todas as áreas 

a. Todos os documentos comuns exigidos para a inscrição no mestrado; 

b. Cópia de certificado de mestrado em Odontologia ou áreas afins ou documento que comprove 

defesa do mestrado até a data da matrícula; 

c. Cópia de anteproposta de projeto de pesquisa em 3 (três) vias (modelo disponível na página 

www.ppgo.ufsc.br) para todas as áreas de concentração. 

 

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 14:00h às 16:00h até 
dia 20 de abril de 2018.  

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

abaixo*) obrigatoriamente por Sedex, até o dia 13 de abril de 2018 (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 
2018. 

http://www.capg.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000080
http://www.ppgo.ufsc.br/
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*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 
e-mail: ppgo@contato.ufsc.br 

 
3.4 – Homologação das inscrições 

 
O resultado da homologação das inscrições será disponibilizado na página do PPGO até o dia 27 de abril 

de 2018  
 
3.5 – Recurso do Resultado da Homologação das inscrições 

 
O prazo para recurso será até às 17:00h do dia 02 de maio de 2018 diretamente na página do Programa, 

http://ppgo.ufsc.br/recurso-de-selecao/. 
 
3.6 - Resultado do Recurso da Homologação das inscrições   

 
O resultado do recurso da homologação das inscrições será disponibilizado na página do Programa até 

o dia 4 de maio de 2018, http://ppgo.ufsc.br/.  
 

3.7 - Resultado final da Homologação das inscrições: até o dia 8 de maio de 2018. 
 
4. PROCESSO SELETIVO 
 
4.1 - Comissão de Seleção  

 
Cada área de concentração terá uma comissão composta por 03 (três) professores.  

 
Clínica Odontológica 
Profa. Mariane Cardoso 
Prof. Guilherme Carpena Lopes 
Profa. Thais Marques Simek Veja Gonçalves 
 
Diagnóstico Bucal  
Prof. Rogério de Oliveira Gondak 
Prof. Filipe Modolo 
Prof. Filipe Ivan Daniel 
 

Endodontia  
Profa. Cleonice Silveira Teixeira 
Prof. Eduardo Antunes Bortoluzzi 
Prof. Lucas da Fonseca Roberti Garcia  
 
Implantodontia 
Profa. Claudia Angela Maziero Volpato 
Prof. César Augusto Benfatti 
Prof. Ricardo de Souza Magini 
 

http://ppgo.ufsc.br/


Odontologia em Saúde Coletiva 
Profa. Ana Lúcia Schaefer Ferreira de Mello 
Profa. Daniela Lemos Carcereri 
Profa. Mirelle Finkler  
 

4.2 - Período:  
O processo seletivo ocorrerá entre os dias 04 a 08 de junho. Os dias, horários e local de cada área de 

concentração serão divulgadas no site após a homologação das inscrições.  
 

4.3 – Etapas: 
 

1ª Etapa: Avaliação do Curriculum Vitae modelo Lattes; 
 
2ª Etapa: Prova escrita – Conteúdo específico da área de concentração, conforme bibliografia 
recomendada disponível na página  http://ppgo.ufsc.br/bibliografia/; 
 
3ª Etapa: Arguição oral do curriculum  
 
4ª Etapa: Análise da anteproposta de projeto de pesquisa - Para o mestrado na área de concentração 
em Odontologia em Saúde Coletiva e para todas as áreas no Doutorado; 
 
O candidato receberá uma nota de zero a dez em cada etapa. A nota final será a média das notas 

recebidas em cada uma das etapas. 
 
Será classificado o candidato que atingir nota 7,0 (sete vírgula zero) ou maior em cada uma das etapas. 
 

5. RESULTADO 
 
A lista com o nome dos alunos classificados e selecionados estará disponível, em ordem alfabética, até 

o dia 13 de junho de 2018, na página do PPGO: http://ppgo.ufsc.br/. 
 

5.1 – Recurso do resultado  
 
O prazo para recurso referente ao resultado será até às 17:00h do dia 15 de junho  de 2018. O recurso 

deve ser feito na  página do PPGO: http://ppgo.ufsc.br/recurso-de-selecao/. 
 

5.2 - Resultado do recurso  
 
O resultado do recurso será disponibilizado na página do PPGO até o dia 19 de junho de 2018. 
 

5.3 – Resultado final 
 
O resultado final será disponibilizado na página do Programa a partir do dia 20 de junho de 2018.  

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

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

 
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 (das 10h às 12h e das 14h às 16h) ou por e-mail: ppgo@contato.ufsc.br. 

http://www.ppgo.ufsc.br/
http://ppgo.ufsc.br/
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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 2018 
 
 

Original firmado por 
 

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

 
 

RESUMOS DAS DATAS DESCRITAS NO EDITAL nº 05/PPGO/2018 – Candidatos Brasileiros 

ETAPAS DATAS OU PERÍODOS DE 2018 

Inscrição De 26 de março a 20 de abril  

Data limite para envio da documentação por Sedex 13 de abril 

Homologação das inscrições Até o dia 27 de abril 

Período de Recurso - homologação das inscrições Dia 02 de maio das 8h às 17:00h 

Resultado do recurso da homologação das inscrições Até o dia 04 de maio 

Resultado final da homologação das inscrições Até o dia 08 de maio 

Processo seletivo De 04 a 08 de junho  

Resultado do resultado do processo seletivo Dia 13 de junho  

Período de Recurso - resultado do processo seletivo Dia 15 de junho das 8h até às 17:00h 

Resultado do Recurso do processo seletivo Dia 19 de junho 

Resultado final A partir do dia 20 de junho 

 
  

http://ppgo.ufsc.br/


PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Tabela de Pontuação 

Artigos e resumos publicados no período de 2014 a 2018 

Produção 

Intelectual 
Critérios Pontuação Quant

idade 

Pontuação 

total por 

critério 

Artigos completos em 

periódicos  

(co- autorias recebe 50% 

da pontuação) 

Qualis A1 
100 pts por 

artigo 
 

 

Qualis A2 
85 pts por 

artigo 
 

 

Qualis B1 
70 pts por 

artigo 
 

 

Qualis B2 
55 pts por 

artigo 
 

 

Qualis B3 
40 pts por 

artigo 
 

 

Qualis B4 
15 pts por 

artigo 
 

 

Qualis B5 
10 pts por 

artigo 
 

 

Qualis C 
5 pts por 

artigo 
 

 

Resumos em anais de 

eventos 

(co-autoria recebe 50% 

da pontuação) 

Qualis A1ou A2 
4 pts por 

trabalho 

  

  

Qualis B1, B2 ou 

B3 

2 pts por 

trabalho 
 

 

Qualis B4, B5, C 

ou sem qualis 

1 pt por 

trabalho 
 

 

TOTAL   

NOTA  

 
 


