Universidade Estácio de Sá
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
CURSO DE MESTRADO EM ODONTOLOGIA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENDODONTIA
Edital do Processo de Seleção para o 2º semestre de 2019
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, de acordo com o Regulamento do Programa e com
o previsto no Regimento da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, comunica a abertura do processo seletivo
para o Curso de MESTRADO ACADÊMICO EM ODONTOLOGIA, área de concentração em ENDODONTIA,
período 2019.2, que será regido pelas normas a seguir descritas.
1 - VAGAS
10 (dez) vagas
2 - INSCRIÇÕES
Período: 26/04/2019 a 24/06/2019
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia (PPGO)
Unidade Barra World - Av. Alfredo Baltazar da Silveira, 580 / cobertura
Recreio dos Bandeirantes – CEP: 22790-710
Telefones: (21) 2497-8988 / 2497-8967 / 2497-8971.
E-mail: programa.odontologia@estacio.br
Horário: das 8 às 16 horas
Obs.:
a) 1ª etapa: preencher o formulário de inscrição disponível em https://goo.gl/YStlxK para receber o boleto da taxa
de inscrição via correio eletrônico.
b) 2ª etapa: entregar a documentação relacionada no item 6 pessoalmente ou por correspondência. Por via postal:
enviar por sedex com aviso de recebimento (AR) para o endereço acima, com data de postagem até 17 de junho de
2019.
3 - OBJETIVOS GERAIS
O Curso de Mestrado Acadêmico em Odontologia, reconhecido pela Capes (Portaria MEC nº 1.009, de 10/10/2013),
tem por objetivos:
I.
Formar profissionais qualificados tecnicamente e conscientes da necessidade da inserção social da
Odontologia.
II. Preparar docentes com mentalidade inovadora capacitados a exercer o magistério do ensino superior.
III. Desenvolver projetos de pesquisa relevantes para a Odontologia clínica.
4 - LINHAS DE PESQUISA
 Princípios Biológicos Aplicados à Endodontia
Professores: José Freitas Siqueira Jr, Isabela das Neves Rôças Siqueira, Fábio Ramoa Pires, Dennis de
Carvalho Ferreira e Luciana Armada Dias
Linha de pesquisa voltada para o estudo dos aspectos biológicos aplicados à Endodontia, incluindo: epidemiologia
das infecções endodônticas, mecanismos de patogenicidade dos microrganismos mais prevalentes em tais processos
infecciosos, modalidades de tratamento para as infecções endodônticas e traumatismo dentário.


Técnicas, Instrumentos e Materiais Endodônticos
Professores: Flávio Rodrigues Ferreira Alves, Hélio Pereira Lopes, Lúcio de Souza Gonçalves, Mônica
Aparecida Schultz Neves, José Claudio Provenzano e Fábio Vidal Marques
Linha de pesquisa que objetiva avaliar e comparar a eficácia clínica de técnicas de instrumentação e obturação,
novas e já estabelecidas, em aspectos variados, sempre se mantendo respaldada por princípios biológicos de
tratamento de uma doença e sem perder de vista a inserção de modalidades de tratamento em um contexto
socioeconômico que atinja uma parcela significativa da população brasileira.
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5 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
 Cópia do diploma de graduação em Odontologia, de curso reconhecido no Brasil ou no país de origem do
candidato estrangeiro. Diploma de candidato brasileiro obtido no exterior deverá estar revalidado nos termos da
legislação em vigor. Na ausência do diploma, o candidato poderá apresentar declaração de conclusão do curso de
graduação com a data da colação de grau. A declaração de conclusão deverá ser substituída pelo diploma
devidamente registrado antes da matrícula no período letivo seguinte ao do ingresso no Curso.
 Curriculum vitae atualizado no formato Lattes, com cópias dos comprovantes dos principais títulos.
 Carta de apresentação fornecida por um profissional da área.
 Cópia da carteira de identidade profissional - CRO (para candidatos brasileiros).
 Cópia do CPF.
 Cópia do histórico escolar do curso de Odontologia.
 Uma fotografia 3x4 recente.
 Taxa de inscrição (não reembolsável e sem isenção) no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Obs.: A inscrição somente será considerada válida mediante o recebimento pela Secretaria do PPGO de todos os
documentos acima relacionados e a verificação do pagamento da taxa de inscrição.
6 - PROCESSO DE SELEÇÃO





Prova escrita de conhecimentos na área de concentração;
Prova de língua estrangeira;
Avaliação do curriculum vitæ;
Entrevista.

1ª ETAPA
PROVA DE CONHECIMENTOS
A prova será eliminatória, de natureza dissertativa, com duração máxima de 3 horas, exigindo-se o grau mínimo 7,0
(sete) para a aprovação.
Bibliografia:
1. LOPES, H.P.; SIQUEIRA Jr, J.F. Endodontia. Biologia e técnica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
2. SIQUEIRA Jr, J.F. Treatment of endodontic infections. London: Quintessence Publishing, 2011.
3. COHEN, S.; HARGREAVES, K. Pathways of the pulp. 11a. ed. St. Louis: Mosby/Elsevier, 2017.
2ª ETAPA
PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Prova escrita de inglês (compreensão e interpretação). É vedado o uso de quaisquer aparelhos eletrônicos.
A prova de língua estrangeira não é eliminatória, mas possui caráter individual e obrigatório.
Não será permitida a utilização de dicionário.
A inaptidão não impede a matrícula, mas obriga a submissão a um segundo exame até o final do 1º período letivo. A
não aprovação neste segundo exame resultará em desligamento do curso.
3ª ETAPA
ENTREVISTA E ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE
Os candidatos aprovados na 1ª etapa serão submetidos, individualmente, à entrevista com o Coordenador e membros
do Colegiado do PPGO.
Na entrevista, serão levados em consideração os seguintes requisitos:
 formação profissional e atividades acadêmicas;
 produção científica;
 disponibilidade de tempo para as atividades do curso;
 comentários consistentes sobre as obras indicadas para o exame de seleção.
O não comparecimento do candidato no horário previamente estabelecido implicará eliminação do processo seletivo.
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7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O MESTRADO EM ODONTOLOGIA é presencial e as disciplinas podem ser consultadas em
http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/.
 Todas as etapas do processo de seleção serão realizadas na Unidade Barra World, localizada na Av. Alfredo
Baltazar da Silveira, 580 cobertura - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro.
 O candidato é responsável por informar-se sobre o dia e o horário de todas as etapas do processo seletivo que
exijam sua presença. Os candidatos deverão estar munidos do documento de identificação (com validade no
território nacional) e comparecer ao local das provas com meia hora de antecedência.
 Não será permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo do curso.
 Não haverá revisão de provas nem divulgação de resultados parciais.
 Os casos não regulados por este Edital serão resolvidos pela Coordenação e pelo Colegiado do PPGO.
 Das decisões da Coordenação e do Colegiado não cabem recursos.
 Os candidatos não selecionados deverão retirar até 08/07/2019, na Secretaria do PPGO-Estácio, os documentos
entregues no ato da inscrição. Após esta data, os documentos serão destruídos.

8 - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
Evento
Inscrições
Prova de Conhecimentos

Data
26/04/2019 a 24/06/2019
26/04/2019 a 17/06/2019 (por correspondência)
26/06/2019 – Quarta-feira – das 9h às 12h

Prova de Língua Estrangeira

26/06/2019 – Quarta-feira – das 13h às 15h

Entrevista

27/06/2019 – Quinta-feira – 9h

Resultado final
Matrícula dos candidatos selecionados
Início das aulas

28/06/2019 – Sexta-feira
Divulgação na Secretaria do PPGO e na Internet
De 01/07 a 03/07/2019
Local: Secretaria do PPGO
Agosto de 2019
Rio de Janeiro, 18/04/2019

Prof. Dr. José Freitas Siqueira Jr
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
CURSO DE DOUTORADO EM ODONTOLOGIA
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENDODONTIA
Edital do Processo de Seleção para o 2º semestre de 2 0 1 9
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, de acordo com o Regulamento do Programa e com
o previsto no Regimento da Vice-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, comunica a abertura do processo seletivo
para o DOUTORADO EM ODONTOLOGIA, área de concentração em ENDODONTIA, período 2019.2, que
será regido pelas normas a seguir descritas.
1 – VAGAS: 5 (cinco).
2 - INSCRIÇÕES
Período: 26/04/2019 a 24/06/2019
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia (PPGO)
Campus Barra World - Av. Alfredo Baltazar da Silveira, 580 / cobertura
Recreio dos Bandeirantes – CEP: 22790-710
Telefones: (21) 2497-8988 / 2497-8967 / 2497-8971.
E-mail: programa.odontologia@estacio.br
Horário: das 8h às 16 horas
Obs.:
a) 1ª etapa: preencher o formulário de inscrição disponível em https://goo.gl/YStlxK para receber o boleto da taxa
de inscrição via correio eletrônico.
b) 2ª etapa: entregar a documentação relacionada no item 6 pessoalmente ou por correspondência. Por via postal:
enviar por sedex com aviso de recebimento (AR) para o endereço acima, com data de postagem até 20 de junho de
2019.

3 - OBJETIVOS GERAIS
O Curso de Doutorado em Odontologia, reconhecido pela Portaria MEC nº 1.045, de 18/8/2010, tem por objetivos:
Ia formação de um docente altamente qualificado, com mentalidade inovadora e empreendedora, apto a
exercer a docência em qualquer nível de formação em Instituições de Ensino Superior do País ou do exterior.
II- a formação de um pesquisador de excelência, inteiramente capaz de idealizar, projetar e orientar projetos de
pesquisa e outras atividades da Pós-Graduação, incluindo a aquisição de fomento, liderança de linhas de pesquisa,
articulação com empresas e outras instituições privadas e públicas para captação de recursos e elaboração de
projetos de cursos e programas de ensino, bem como de estratégias para melhoria da qualidade de vida da
população.
4 - LINHAS DE PESQUISA
 Princípios Biológicos Aplicados à Endodontia
Professores: José Freitas Siqueira Jr, Isabela das Neves Rôças Siqueira, Fábio Ramoa Pires, Dennis de
Carvalho Ferreira e Luciana Armada Dias
Linha de pesquisa voltada para o estudo dos aspectos biológicos aplicados à Endodontia, incluindo: epidemiologia
das infecções endodônticas, mecanismos de patogenicidade dos microrganismos mais prevalentes em tais processos
infecciosos, modalidades de tratamento para as infecções endodônticas e traumatismo dentário.


Técnicas, Instrumentos e Materiais Endodônticos
Professores: Flávio Rodrigues Ferreira Alves, Lúcio de Souza Gonçalves, Mônica Aparecida Schultz
Neves, José Claudio Provenzano e Fábio Vidal Marques
Linha de pesquisa que objetiva avaliar e comparar a eficácia clínica de técnicas de instrumentação e obturação,
novas e já estabelecidas, em aspectos variados, sempre se mantendo respaldada por princípios biológicos de
tratamento de uma doença e sem perder de vista a inserção de modalidades de tratamento em um contexto
socioeconômico que atinja uma parcela significativa da população brasileira.
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5 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
 Cópia do diploma de graduação em Odontologia, de curso reconhecido no Brasil ou no país de origem do
candidato.
 Cópia do diploma de mestrado, de curso reconhecido no Brasil ou no país de origem do candidato estrangeiro.
Diploma de candidato brasileiro obtido no exterior deverá estar reconhecido nos termos da legislação em vigor.
 Curriculum vitae (plataforma Lattes) atualizado, com cópias dos comprovantes dos principais títulos.
 Carta de aceitação de um docente do Programa como provável orientador ou coorientador.
 Cópia da carteira de identidade profissional - CRO (para candidatos brasileiros).
 Cópia do CPF.
 Cópia do histórico escolar do curso de graduação em Odontologia.
 Cópia do histórico escolar do curso de Mestrado.
 Uma fotografia 3x4 recente.
 Taxa de inscrição (não reembolsável e sem isenção) no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Obs.: A inscrição somente será considerada válida mediante o recebimento pela Secretaria do PPGO de todos os
documentos acima relacionados e a verificação do pagamento da taxa de inscrição.
6 - PROCESSO DE SELEÇÃO
 Avaliação do curriculum vitæ e entrevista.
Os candidatos serão submetidos, individualmente, à entrevista com o Coordenador e membros do Colegiado do
Curso. Na avaliação do CV, serão levados em consideração os seguintes requisitos: produção científica; formação
profissional e atividades acadêmicas; e disponibilidade de tempo para as atividades do curso. Em caso de aprovação,
os candidatos serão classificados de acordo com pontuação atribuída à produção científica (artigo internacional
acima de Qualis B2 – 3 pts; outros artigos – 1 pt; livro – 3pts; capítulo de livro – 1pt) e atividade acadêmica
(docente de nível superior – 3pts).
O não comparecimento do candidato no horário previamente estabelecido implicará eliminação do processo seletivo.
7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O DOUTORADO EM ODONTOLOGIA é presencial e as disciplinas podem ser consultadas em
http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/
 Todas as etapas do processo de seleção serão realizadas na Unidade Barra World, localizada na Av. Alfredo
Baltazar da Silveira, 580 cobertura - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro.
 É de responsabilidade do candidato informar-se sobre o dia e o horário de todas as etapas do processo seletivo
que exijam sua presença. Os candidatos deverão estar munidos do documento de identificação (com validade no
território nacional) e comparecer ao local da entrevista com meia hora de antecedência.
 Não será permitido o trancamento de matrícula no 1º semestre letivo do curso.
 Os casos não regulados por este Edital serão resolvidos pela Coordenação e pelo Colegiado do Programa.
 Das decisões da Coordenação e do Colegiado não cabem recursos.
 Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos entregues no ato da inscrição até 08/07/2019, na
Secretaria do PPGO-Estácio. Após esta data, os documentos serão destruídos.
8 - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
Evento
Inscrições
Entrevista e análise de CV
Resultado final
Matrícula dos candidatos selecionados
Início das aulas

Data
26/04/2019 a 24/06/2019
26/04/2019 a 17/06/2019 (por correspondência)
26/06/2019 – Quarta-feira – das 9h às 12h
28/06/2019 – Sexta-feira
Divulgação na Secretaria do PPGO e na Internet
De 01/07 a 03/07/2019
Local: Secretaria do PPGO
Agosto de 2019
Rio de Janeiro, 18/04/2019

Prof. Dr. José Freitas Siqueira Jr
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia
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