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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
CURSO DE MESTRADO EM ODONTOLOGIA 

1 º E d i t a l  d o  E x a m e  d e  S e l e ç ã o  2 0 2 2 . 1  

 

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, período 2022.1, que será regido pelas normas a seguir descritas. 

 

1 - VAGAS 

08 (oito)  

 

2 - INSCRIÇÕES 

Período: 01/12/2021 a 04/02/2022 

a) 1ª etapa: preencher o formulário de inscrição disponível em 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/  

 

b) 2ª etapa:  entregar a documentação relacionada no item 5 via e-mail: 

contato.odonto@estacio.br.  

 

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 

4.1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENDODONTIA 

▪ Princípios biológicos aplicados à Endodontia.  

▪ Técnicas e instrumentos endodônticos. 

4.2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PERIODONTIA 

▪ Inter-relação entre doença periodontal e eventos sistêmico. 

▪ Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais e peri-implantares. 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
mailto:contato.odonto@estacio.br
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4.3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: BIOLOGIA ORAL (ESTOMATOLOGIA, PATOLOGIA ORAL E 

ODONTOPEDIATRIA) 

▪ Aspectos clínico-patológicos, imunoistoquímicos e moleculares das doenças dos tecidos 

moles e duros orais e maxilofaciais. 

▪ Diagnóstico diferencial das doenças dos tecidos moles e duros orais e maxilofaciais. 

▪ Diagnóstico e controle da cárie dentária e doença pulpar da infância à adolescência. 

▪ Lesões orais e doenças comuns da infância. 

 

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. 

• Memorial 

▪ Pré-Projeto de Pesquisa 

▪ Cópia do histórico escolar do curso de Odontologia. 

▪ Uma fotografia digitalizada 3x4 recente.  

Obs.: A inscrição somente será considerada válida mediante o recebimento pela Secretaria do 

PPGO de todos os documentos acima relacionados. 

 

6 - PROCESSO DE SELEÇÃO 

1ª ETAPA 

Via online (Microsoft Teams) 

▪ Análise de Currículo Lattes  

▪ Memorial 

▪ Pré-Projeto de Pesquisa 

▪ Entrevista 
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2ª ETAPA 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

A prova de língua inglesa não é eliminatória, mas possui caráter individual e obrigatório. 

Não será permitida a utilização de dicionário. 

Será realizada no decorrer do curso. 

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. 

Obs.: O não comparecimento do candidato no horário previamente estabelecido implicará 

eliminação do processo seletivo. 

 

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/. 

▪ 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. 

▪ Parte prática personalizada e discutida com o aluno. 

▪ Egressos do grupo Yduqs farão jus a bolsa de 40% de desconto durante todo o curso; 

Colaboradores e docentes do grupo Yduqs farão jus a 50% de desconto nas mensalidades 

durante todo o curso podendo ser estendido para cônjuges, companheiros e filhos. Militares 

e seus dependentes farão jus a bolsa de 40% de desconto durante todo o curso e dentistas 

da rede pública do estado do Rio de Janeiro farão jus a bolsa de 50% de desconto durante 

todo o curso. 
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8.CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Evento Data 

Inscrições 

01/12/2021 a 04/02/2022 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e 

doutorado/odontologia/processo-de-seleção/          

Processo Seletivo 
08/02/2022 Terça Feira -  horário agendado 

Via online (Microsoft Teams) 

Resultado final 
09/02/2022 – Quarta-feira  

Divulgação na Internet 

Matrícula dos candidatos 

selecionados 

10 e 11/02/2021 – quinta e sexta – feira via internet 

Via internet 

Início das aulas 16/02/2022 - Quarta-feira 

Rio de Janeiro,  01/12/2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lucio de Souza Gonçalves 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

CURSO DE DOUTORADO EM ODONTOLOGIA 

1 º  E d i t a l  d o  P r o c e s s o  d e  S e l e ç ã o  p a r a  o  1 º  s e m e s t r e  d e  2 0 2 2  

 

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, período 

2021.2, que será regido pelas normas a seguir descritas. 

  

1 – VAGAS:  

08 (oito). 

 

2 - INSCRIÇÕES 

Período: 01/12/2021 a 04/02/2022 

 (a) 1ªetapa: preencher o formulário de inscrição disponível em 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/ 

 

(b) 2ª etapa:  entregar a documentação relacionada no item 5 via e-mail: 

contato.odonto@estacio.br 

 

3 - OBJETIVOS GERAIS 

O Curso de Doutorado em Odontologia, reconhecido pela Portaria MEC nº 1.045, de 18/8/2010, 

tem por objetivos: 

I- a 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.  

 

 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
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4 - LINHAS DE PESQUISA 

4.1. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENDODONTIA 

▪ Princípios biológicos aplicados à Endodontia.  

▪ Técnicas e instrumentos endodônticos. 

4.2. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PERIODONTIA 

▪ Inter-relação entre doença periodontal e eventos sistêmico. 

▪ Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais e peri-implantares. 

4.3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: BIOLOGIA ORAL (ESTOMATOLOGIA, PATOLOGIA ORAL E 

ODONTOPEDIATRIA) 

▪ Aspectos clínico-patológicos, imunoistoquímicos e moleculares das doenças dos tecidos 

moles e duros orais e maxilofaciais. 

▪ Diagnóstico diferencial das doenças dos tecidos moles e duros orais e maxilofaciais. 

▪ Diagnóstico e controle da cárie dentária e doença pulpar da infância à adolescência. 

▪ Lesões orais e doenças comuns da infância. 

 

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. 

▪ Memorial 

▪ Pré-Projeto de Pesquisa 

▪ Cópia do histórico escolar do curso de graduação em Odontologia. 

▪ Cópia do histórico escolar do curso de Mestrado. 

▪ Uma fotografia digitalizada 3x4 recente. 
 

Obs.: A inscrição somente será considerada válida mediante o recebimento pela Secretaria do 

PPGO de todos os documentos acima relacionados. 
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6 - PROCESSO DE SELEÇÃO 

Via online (Microsoft Teams) 

▪ Análise de Currículo Lattes  

▪ Memorial 

▪ Pré-Projeto de Pesquisa 

▪ 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). 

2ª ETAPA 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

A prova de língua inglesa não é eliminatória, mas possui caráter individual e obrigatório. 

Não será permitida a utilização de dicionário. 

Será realizada no decorrer do curso. 

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. 

Obs.: 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/ 

▪ 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. 

▪ Parte prática personalizada e discutida com o aluno. 

 

http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/
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▪ Egressos do grupo Yduqs farão jus a bolsa de 40% de desconto durante todo o curso; 

Colaboradores e docentes do grupo Yduqs farão jus a 50% de desconto nas mensalidades 

durante todo o curso podendo ser estendido para cônjuges, companheiros e filhos. Militares 

e seus dependentes farão jus a bolsa de 40% de desconto durante todo o curso e dentistas 

da rede pública do estado do Rio de Janeiro farão jus a bolsa de 50% de desconto durante 

todo o curso. 

 

8 -CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Evento Data 

Inscrições 

01/12/2021 a 04/02/2022 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e 

doutorado/odontologia/processo-de-seleção/          

Processo Seletivo 
08/02/2022   Terça -feira horário agendado 

Via online (Microsoft Teams) 

Resultado final 
09/02/2022 – Quinta-feira  

Divulgação na Internet 

Matrícula dos candidatos 

selecionados 

10 e 11/02/2021- quinta e sexta-feira 

Via internet 

Início das aulas 16/02/2021 - Quarta-feira 

Rio de Janeiro, 06/10/2021. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lucio de Souza Gonçalves 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/

