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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
Faculdade de Odontologia 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia

 

EDITAL Nº 106/2021

 SELEÇÃO DE ALUNO ESPECIAL (2/2021)

 

A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o Regimento Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia tornam
público, para conhecimento, o processo de seleção de candidatos interessados em cursar disciplinas
regulares e/ou optativas como aluno especial do referido Programa, nos termos estabelecidos neste Edital. 
 
 
I - DA INSCRIÇÃO 
 
1. As inscrições ao Exame de Seleção para cursar disciplinas regulares e/ou optativas como aluno especial
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPel estarão abertas nos dias 17 a 23 de julho de
2021 via e-mail para a secretaria do programa: secretariappgo@gmail.com. 
 
2. Os(As) interessados(as) em cursar disciplinas regulares e/ou optativas, como aluno(a) especial do
Programa de Pós-Graduação em Odontologia, poderão solicitar inscrição até 02 disciplinas oferecidas
no segundo semestre de 2021. 
 
3. Poderão inscrever-se como candidatos os graduados em Odontologia ou outros cursos com afinidade a
alguma das linhas de pesquisa do Programa. 
 
4. É obrigatório o preenchimento e entrega do Formulário de Inscrição para Alunos(as) Especiais obtido
na página do Programa (https://wp.ufpel.edu.br/ppgo/processos-seletivos-2/).
O formulário de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, todos anexados ao e-mail
como um arquivo PDF único, na seguinte ordem:  
 
a) Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso (que deverá ser substituído no ato de
efetivação da matrícula). 
b) Curriculum Vitae (CV Lattes) versão resumida. Não há necessidade do envio de comprovantes para
inscrição, porém estes podem ser solicitados para efetivação da matrícula. 
c) Histórico Escolar do Curso de Graduação. 
d) Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (homens) e da Certidão de
Casamento (em caso de mudança do nome). 
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e) Fotografia 3x4 inserida no formulário de inscrição. 
f) Comprovante de pagamento da taxa de R$ 100,00 (cem Reais) que deve ser feito por Guia de
Recolhimento da União - GRU, disponível através do
link  http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e os dados abaixo indicados:  
Unidade Gestora (UG): 154047 
Gestão: 15264 
Código de Recolhimento: 28911-6 
 
5. Juntamente com o Formulário de Inscrição o candidato deverá apresentar uma carta de intenções
(máximo de duas páginas, digitadas em espaço duplo, fonte Times New Roman, corpo 12, papel A4,
margens 2,5 cm), na qual apresentará os motivos pelos quais se interessa em cursar a(s) disciplina(s).
Podem ser anexados documentos que comprovem o(s) motivo(s) exposto(s) na carta de intenções. 
 
6. Toda a documentação deve ser enviada por e-mail até a data limite de 23 de julho de
2021 às 18:00h. Não serão aceitas as inscrições enviadas que chegarem após essa data.  
 
7. Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se houver pendência
sobre a documentação requerida para a inscrição. 
 
8. Os servidores docentes e técnicos administrativos estão isentos de pagamento de taxa de inscrição nos
processos seletivos de aluno especial em Programas de Pós-Graduação (Resolução do COCEPE nº
01/2015). 
 
9. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Programa de Pós-graduação em Odontologia
pelo e-mail: secretariappgo@gmail.com. 
 
 
II - DA SELEÇÃO 
 
O Colegiado do Programa levará em consideração os motivos apresentados na carta de intenções e as
ações profissionais do candidato frente aos conteúdos das disciplinas no ato da seleção. 
 
III - DAS VAGAS 
 
As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não preenchimento pelos alunos regulares e
estão assim disponibilizadas: 
 
a) Disciplina: Formação Específica em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial II 
Total de vagas: 04 somente para cirurgiões bucomaxilofaciais 
Local: Web conferência 
Responsável: Prof. Dr. Otacílio Chagas Junior 
Carga horária/créditos: 34/02 
Ementa: O objetivo dessa disciplina é discutir em alto nível os aspectos atuais da CTBMF no que tange a
aplicabilidade clínica das pesquisas e inovações tecnológicas da área, capacitando o aluno a ter
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consciência crítica e capacidade de tomada de decisão nos diversos tratamentos envolvidos com esses
recursos. Despertar a curiosidade para o desenvolvimento de soluções terapêuticas que atendam as
demandas atuais da especialidade. Os assuntos serão abordados na forma de seminários apresentados pelos
alunos, por assuntos sorteados na primeira aula abrangendo os tópicos de forma dinâmica e integrada. Os
alunos serão avaliados de forma contínua durante as apresentações dos seminários quanto à profundidade,
a postura e desenvolvimento oral e aspectos pedagógicos, além disso, a avaliação fica condicionada a
entrega de um artigo submetido para publicação em periódico indexado no mínimo Qualis B1 dentro dos
tópicos abordados na disciplina.. 
 
b) Disciplina: Métodos de Avaliação em Biologia Oral 
Total de vagas: 02 
Local: Web conferência 
Responsável: Prof. Dr. Rafael Guerra Lund 
Carga horária/créditos: 51/03 
Ementa: O objetivo desta disciplina é realizar uma breve introdução sobre diferentes metodologias de
investigação em biologia oral, seguido de uma análise de seu papel na odontologia clínica. É feito
referência a várias áreas de investigação com ênfase na biologia óssea, mecanismos de inflamação,
viabilidade celular, 
imunologia oral e microbiologia oral e engenharia tecidual. 
 
c) Disciplina: Formação Específica em Prótese Dentária I 
Total de vagas: 02 
Local: Web conferência 
Responsável: Profª. Drª. Noéli Boscato 
Carga horária/créditos: 17/01 
Ementa: Objetivo Geral: Capacitar o aluno a elaborar material didático sobre diferentes tópicos
relacionados à Prótese Dental. Propiciar o conhecimento sobre a melhor forma didática e visual para
abordar determinado assunto, dentro de tempo determinado e baseado em evidência científica. 
Finalmente, busca-se melhorar o desempenho e desenvoltura do aluno como orador e apresentador. 
 
d) Disciplina: Redação Científica Básica 
Total de vagas: 10 
Local: Web conferência 
Responsável: Prof. Dr. Rafael Ratto de Moraes 
Carga horária/créditos: 17/01 
Ementa: O objetivo dessa disciplina é propiciar ao aluno de pós-graduação noções básicas sobre a redação
de artigos científicos, abordando o delineamento do manuscrito e detalhamento dos capítulos envolvidos.
São abordados ainda a necessidade de publicação científica, bases de dados, ética em publicação, sistemas
de indexação de periódicos, indicadores bibliométricos e classificação de periódicos. 
 
e) Disciplina: Revisão Sistemática 
Total de vagas: 05 
Local: Web conferência 
Responsável: Prof. Dr. Wellington Luís Oliveira da Rosa 
Carga horária/créditos: 34/02 
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Ementa: Esta disciplina abordará aspectos relacionados ao planejamento, desenvolvimento de protocolo e
realização de revisões sistemáticas na área da saúde. Ênfase será dada às revisões sistemáticas de ensaios
clínicos e à construção de evidência em odontologia. A disciplina também abordará meta-análise e análise
de subgrupo como ferramentas analíticas para análise de dados secundários. Ao final da disciplina o aluno
deverá ser capaz de escolher o tema, delinear, escrever protocolo e desenvolver uma revisão sistemática
dentro da temática do seu trabalho de conclusão. Ainda deverá ter desenvolvido o senso crítico para
avaliação de revisões sistemáticas e para trabalhar dentro da lógica da odontologia baseada em
evidências. 
 
f) Disciplina: Formação Específica em Periodontia I 
Total de vagas: 05 
Local: Web conferência 
Responsável: Profª. Drª. Natalia Marcumini Pola 
Carga horária/créditos: 34/02 
Ementa: Proporcionar ao aluno conhecimento teórico sobre etiologia e classificação das doenças
periodontais. Além disso, estudar os tratamentos químicos locais e sistêmicos e mecânicos locais
utilizados para o controle dos fatores etiológicos envolvidos no estabelecimento das doenças periodontais.
Proporcionar conhecimentos teóricos das técnicas não cirúrgicas e cirúrgicas utilizadas no tratamento da
doença periodontal inflamatória crônica e agressiva. Avaliar os recursos utilizados na manutenção da
saúde dos tecidos periodontais de suporte após a execução da terapia periodontal não cirúrgica e/ou
cirúrgica. 
Objetivo geral: Estimular a discussão pelos alunos sobre conhecimentos científicos da manifestação das
doenças periodontais e da progressão dessas lesões. Facilitar a aprendizagem dos procedimentos existentes
para detecção, controle e tratamento das doenças periodontais.  
Habilidades: Permitir ao aluno o reconhecimento dos diferentes quadros das doenças periodontais, e dar
subsídios para a filosofia de tratamento periodontal básico e cirúrgico. 
 Atitudes: Incentivar a formação de um aluno capaz de, com conhecimento e habilidade, exercer a
profissão atuando sobre as doenças periodontais dentro da filosofia de promoção de saúde bucal e geral.
Motivar ao aluno à produção de conhecimento e à resposta de questões clínicas relevantes com base em
evidência. 
 
g) Disciplina: Seminario avanzado Iii:
Estado, Sociedad y Noción de lo “Social”: Análisis teórico e instrumentos para datos 
Total de vagas: 20 
Local: Web conferência 
Responsável: Prof. Dr. Jovino Pizzi 
Carga horária/créditos: 17/01 
Ementa: Lo social como fundamento filosófico. El punto de vista sociológico, psicológico, epidemiológico
y del derecho. La perspectiva del área de la salud y otras áreas
de las ciencias. Aportaciones de los Organismos nacionales e internacionales (Constituciones nacionales,
ONU, Agenda 2030, OMS y otros). Instrumentos, análisis y síntesis de datos. La elaboración de designs
(escopos) volcados al examen de las investigaciones sobre normalidad y las patologías sociales. 
 
IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail e/ou por meio da página do Programa
(https://wp.ufpel.edu.br/ppgo/) e no portal da UFPel (www.ufpel.edu.br), sobre a data e horário de
efetivação da matrícula. 
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V - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse
Edital. 
2. Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para
matrícula, não poderão fazê-la em outra data. 
3. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 
4. Itens não previstos neste Edital seguem o Regimento dos Cursos Stricto Sensu da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas. 
 
 

Pelotas, 07 de julho de 2021. 

 

___________________________________ 
Giana da Silveira Lima 

COORDENADORA DO PROGRAMA 
 

De acordo: 
 
 

___________________________________ 
Flávio Fernando Demarco 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPel 
 
 
 

__________________________________ 
Ursula Rosa da Silva 

REITORA EM EXERÍCIO DA UFPel 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO FERNANDO DEMARCO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação, em 07/07/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIANA DA SILVEIRA LIMA, Coordenadora de Curso de
Pós-Graduação, Programa de Pós-Graduação em Odontologia, em 09/07/2021, às 18:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA, Vice-Reitora, em 12/07/2021, às
13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1356318 e
o código CRC D2E95DE0.
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