
Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Diamantina - Minas Gerais
PRÓ-REITORIA DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ODONTOLOGIA

Edital nº. 30/2017, de 05 de Maio de 2017.

Seleção de candidatos às vagas ofertadas para o(s) curso(s)

de Mestrado Acadêmico  do Programa de Pós-Graduação

Stricto  Sensu em  Odontologia para o  segundo semestre

acadêmico do ano de 2017.

1. PREÂMBULO

1.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação PRPPG/UFVJM e o Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu  em Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no

uso de suas atribuições legais, tornam público e estabelecem as normas do processo seletivo para o

preenchimento  das vagas do curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em

Odontologia, com  áreas  de  concentração  em  Clínica  Odontológica  e  Odontopediatria, em

conformidade com a Resolução nº 08 CONSEPE de 19/04/2013 e Resolução nº 05 CONSEPE de

09/07/2015.

1.2. O edital foi aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em reunião realizada em

03/04/2017  e  pelo  Conselho  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  da  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-

graduação.

1.3. As  publicações  feitas  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM  (http://  prppg.ufvjm.edu.br/, seção  Pós-

graduação - Stricto Sensu - Editais  de Seleção) relacionadas a este Edital terão o caráter de ato

oficial,  sendo válidas as informações prestadas,  ressalvada a hipótese de erro, o qual poderá ser

revisto “de ofício” ou a pedido de qualquer interessado. 

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

2.1.  As  vagas  previstas  neste  Edital  destinam-se  aos  egressos  de  cursos  de  graduação  em

odontologia, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

2.2.  O curso será  oferecido  na  modalidade  regular,  sendo  as  aulas  presenciais  e  realizadas  no

campus da UFVJM localizado na cidade de Diamantina no período diurno.
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2.3. O candidato deverá comparecer ao local de realização das etapas de seleção, com 30 minutos

de  antecedência  do  horário  previsto  para  início  das  provas  (horário  de  Brasília),  portando

documento  oficial  de  identificação  com foto e  caneta  esferográfica  azul  ou preta.  Em hipótese

alguma será admitida a entrada do candidato após o horário previsto para o início das provas.

2.4.  O candidato que necessitar de condições especiais  para realizar  as etapas de seleção deverá

requerer  tais  condições,  impreterivelmente,  no  momento  da  inscrição,  sob pena  de não  ter  sua

demanda atendida.

I- O Formulário  de Necessidades Especiais,  constante do Anexo I deste Edital,  deverá ser

preenchido, assinado e encaminhado juntamente à documentação exigida para a inscrição, item 4.3

deste Edital.

II- Laudo médico deverá ser anexado ao Formulário de Necessidades Especiais, sob pena de

indeferimento  da  condição  especial  para  realização  da  prova.  No  laudo  médico,  além  do

detalhamento  da  necessidade  de  condições  especiais,  deverá  conter  os  seguintes  dados:  nome

completo do candidato e número  do seu documento  de identidade;  Código  da  Identificação  da

Doença – CID; data, assinatura e número do CRM do médico responsável.

2.5. Informações sobre o Programa  e,  ou Curso podem ser obtidas  no sítio  da PRPPG/UFVJM

(http://  prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de Seleção), ou no sítio

do Programa http://site.ufvjm.edu.br/ppgodonto/.

2.6. Outras informações poderão ser obtidas por meio do e-mail: secretariappgodonto@gmail.com  .

3. DAS VAGAS

3.1. Serão oferecidas 13(treze) vagas para o curso de Mestrado Acadêmico, conforme a distribuição

abaixo:

Área de Concentração Linha (sublinha) de Pesquisa Vagas 

Odontopediatria Epidemiologia e controle das doenças bucais 3
Propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais odontológicos 2

Clínica Odontológica Epidemiologia e controle das doenças bucais 2
Lesões inflamatórias, císticas e neoplásicas da cavidade bucal 3
Propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais odontológicos 3

Total 13
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3.2. O preenchimento das vagas obedecerá aos interesses das linhas de pesquisa, à disponibilidade

de vagas dos professores orientadores e, ou à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com

os critérios estabelecidos neste Edital.

4. PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO

4.1. Período e procedimentos para inscrição

4.1.1. As inscrições  poderão ser realizadas  de forma  presencial  ou por meio  de remessa  postal

(SEDEX) com aviso de recebimento (AR).

4.1.2.  Na  forma  presencial,  o  candidato  poderá  proceder  sua  inscrição  junto  à  Secretaria  do

Programa de Pós-Graduação em Odontologia, situada à Rua da Glória, nº 187, Sala 12, Prédio da

Biblioteca, Centro, Campus 1, de 9h às 11h30 e de 14h às 16h30, por meio da entrega de envelope

lacrado contendo os documentos definidos no item 4.3 deste Edital.

4.1.3. O prazo para inscrição na forma presencial será de 22/05 a 02/06/2017.

4.1.4. A  inscrição  por  remessa  postal  (SEDEX),  com  aviso  de  recebimento  (AR),  deve  ser

realizada por meio do envio dos documentos necessários para a inscrição, conforme mencionado

no item 4.4 deste Edital, em envelope lacrado identificado da seguinte forma: 

PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/UFVJM
Programa de Pós-Graduação em Odontologia

Mestrado Acadêmico – Turma 2017/II 

Inscrição nº: __________________
Rua da Glória, nº 187, Sala 12, Prédio da Biblioteca, Centro, Campus 1 

CEP 39100-000 – Diamantina/MG
4.1.5. O prazo para inscrição por remessa postal (SEDEX) será de 22 a 26/05/2017.

4.1.6.  Será considerada, para fins  de validade  da inscrição,  a data de postagem carimbada  pela

agência dos correios, devendo esta coincidir com o período determinado no item 4.1.6.

4.1.7. A Agência de Correios de Diamantina,  situada à Praça Corrêa Rabelo nº 93 – Centro, terá

um caixa específico, no período de inscrição, para recebimento dos documentos de inscrição, sendo

que o atendimento da referida Agência se dá de Segunda a Sexta-feira de 9h00 às 17h00.

4.2. Público alvo

4.2.1. Os candidatos ao curso de Pós-graduação em nível de MESTRADO devem possuir diploma
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de  graduação  em odontologia,  desde  que  sejam  cursos  de  nível  superior  e  que  tenham  sido

realizados em instituições com cursos autorizados pelo  Ministério  da Educação (MEC) ou pelo

Ministério da Educação correspondente ao país de origem (candidatos estrangeiros), reconhecidos

no Brasil. 

4.2.2.  Poderão  inscrever-se  no  processo  seletivo  candidatos  em fase  de  conclusão  do  curso  de

graduação, desde que a conclusão deste curso seja anterior à data de matrícula para ingresso no curso

de pós-graduação, de acordo com o Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho de Pesquisa e

Pós-graduação, atendido, ainda, o que prescreve o item 9 deste Edital.

4.3. Documentos necessários para a inscrição

4.3.1. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos.

a)  1 (uma) via do formulário  de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições” disponível  no sítio

www.ufvjm.edu.br/prppg/processos  ;

a.1) para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição "Sistema de

Gestão  de  Inscrições"  disponível  no  sítio  da  PRPPG  (http://  prppg.ufvjm.edu.br/, seção  Pós-

graduação - Sistema de Gestão de Inscrições), conforme instruções disponíveis no próprio Sistema

de Gestão de Inscrições.

a.2) após o preenchimento do formulário, o candidato deverá clicar em "Enviar" para gerar

o  comprovante  de  inscrição,  que  deverá  ser  impresso,  assinado  e  encaminhado  juntamente  à

documentação definida a seguir.

b) fotocópia (frente e verso) do diploma do curso de graduação; 

b.1) candidato  cujo  diploma  ainda  não  tenha  sido  expedido  pela  Instituição  de  Ensino

Superior (IES), poderá efetuar a inscrição, desde que apresente declaração oficial da IES indicando

as datas de conclusão e colação de grau do curso de graduação; 

b.2) candidato cujo curso de graduação tenha término previsto para data anterior ao período

definido  neste  Edital  para  a  matrícula  no  curso  de  pós-graduação,  deverá  obrigatoriamente

apresentar declaração da IES de origem, indicando a data provável da conclusão do curso e colação

de grau, a qual não poderá ultrapassar a data prevista neste Edital para a realização da matrícula; 

b.3) em caso de curso de graduação concluído no exterior, deverá ser apresentada cópia do

diploma de curso de graduação com selo de autenticação consular e tradução juramentada para o

português.
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c) fotocópia (frente e verso) do histórico do curso de graduação;

d)  fotocópia (frente e verso) da carteira  de identidade  (RG) e do CPF. No caso de estrangeiro,

fotocópia do passaporte. A PRPPG não aceitará cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

como  documento  de  identificação,  devido  ao  fato  de  este  documento  não  conter  informações

necessárias para a administração, tais  como, órgão expedidor e data de expedição da carteira  de

identidade (RG);

e)  fotocópia (frente e verso) do Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa do Serviço

Militar, para os candidatos brasileiros e do sexo masculino; 

f) fotocópia (frente e verso) do Título de Eleitor com certidão de quitação eleitoral disponível no

sítio http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral; 

g) 01(uma) via do Currículo Lattes. Deverão ser anexados comprovantes da produção intelectual e

científica listada no Currículo Lattes. A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação de

cópias da documentação original. A não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na

eliminação do candidato.

4.3.2. Terão  as  inscrições  deferidas  pela  Comissão  Julgadora  somente  os  candidatos  que

apresentarem a documentação exigida dentro dos prazos previstos neste Edital. 

4.3.3.  O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela veracidade de

todas as informações prestadas, em observância aos artigos 297-299 do Código Penal Brasileiro.

4.4. Informações complementares relacionadas à inscrição

4.4.1. A inscrição implica  o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas  neste

Edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.

4.4.2. Será declarada  indeferida a  inscrição  de candidato  que,  por qualquer  meio,  faça  uso de

informação ou documento falso para inscrição, ou oculte informação ou fato a ela relevante, sem

prejuízo das sanções judiciais  cabíveis,  resguardado o contraditório e a ampla defesa nos termos

deste Edital.

4.4.3. A UFVJM não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de

ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  da  linha  de

comunicação e da rede de transmissão de dados, bem como outros fatores que impossibilitem a

transferência de dados, nem devido a fatores de ordem técnica-operacional,  greves de servidores,

sinistro,  extravio  ou  qualquer  outro  fator  que  impeça  a  entrega  do  envelope  dentro  do  prazo
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estipulado. 

4.4.4.  A  UFVJM  não  se  responsabiliza  por  qualquer  erro,  extravio  ou  atraso  na  entrega  dos

documentos por parte dos Correios. A responsabilidade pelos envelopes encaminhados via Correios

é exclusiva do candidato.

4.4.5. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. Não

será recebida, sob qualquer hipótese, documentação avulsa.

4.4.6. O preenchimento  incompleto ou incorreto do formulário  e  a  não  comprovação dos dados

importarão  no  indeferimento  da  inscrição  e  desclassificação  do  candidato,  resguardado  o

contraditório e a ampla defesa nos termos deste Edital.

4.4.7. A  relação  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  no  sítio  da  PRPPG

(http://  prppg.ufvjm.edu.br/,  seção  Pós-graduação  -  Stricto  Sensu  -  Editais  de  Seleção)  no  dia

06/06/2017.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1. O processo seletivo dos candidatos será realizado pela Comissão Julgadora composta por pro-

fessores vinculados ao programa, designada por portaria  e constituída, exclusivamente,  para esse

fim. 

5.2. O processo seletivo será composto de 04(quatro) etapas classificatórias.

5.3. A Comissão Julgadora responsável pela seleção de candidatos às vagas ofertadas por meio des-

te Edital será constituída por 07(sete) professores titulares e 04(quatro) suplentes nomeados pelo

Colegiado do Programa de Pós-Graduação. A declaração de inexistência de impedimento e suspei-

ção em função dos candidatos inscritos neste concurso dos membros da Comissão Julgadora será di-

vulgada no dia 12/06/2017, no sítio da PRPPG/UFVJM (http://  prppg.ufvjm.edu.br/,  seção Pós-gra-

duação – Editais de seleção).

5.4. Primeira Etapa – Prova de Língua Inglesa
5.4.1. Esta  etapa  será  CLASSIFICATÓRIA e  contará  o  valor  máximo  de  20(vinte)  pontos  no

cômputo final das notas.

5.4.2.  A  variação  da  nota  desta  etapa  será  de  00(zero)  a  100(cem),  sendo  considerado

desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60(sessenta).

5.4.3. A prova será realizada  no dia  27/06/2017, terá duração de 4(quatro) horas, com início  às
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08h00 e término às  12h00 e será realizada na sala 21 do prédio 2 do campus I da UFVJM, situado à

rua da Glória, 187, Centro, Diamantina.

 5.4.4. A prova será escrita, consistirá de teste para avaliar a compreensão e interpretação de texto

no idioma  inglês  da área do conhecimento  do curso  e as respostas serão  elaboradas em língua

portuguesa.

5.4.5.  Será  permitido  o  uso  de  dicionário  impresso  devendo  o  candidato  trazer  seu  próprio

dicionário, uma vez que a UFVJM não disponibilizará tal material e não permitirá o empréstimo do

mesmo entre os candidatos.

5.5. Segunda Etapa –  Análise do Currículo Lattes
5.5.1.  Esta etapa  será  CLASSIFICATÓRIA e contará  o  valor  máximo  de  30(trinta)  pontos no

cômputo final das notas.

5.5.2.  A  variação  da  nota  desta  etapa  será  de  00(zero)  a  100(cem),  sendo  considerado

desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60(sessenta).

5.5.3. A análise do Currículo Lattes será feita pela Comissão Julgadora no dia 27/06/2017 de 09h00

às 12h00 na secretaria do Programa de Pós-graduação em Odontologia, campus I, situada à rua da

Glória, 187, Centro, Diamantina, em conformidade com a documentação apresentada pelo candida-

to, não havendo a necessidade de sua presença.

5.5.4. Os critérios que serão utilizadas pela Comissão Julgadora para somatório dos pontos relacio-

nados à produção intelectual e científica e a experiência profissional comprovadas encontram-se es-

tabelecidos no Anexo II deste Edital e levarão em consideração a tabela de pontuação para cada

item do Currículo Lattes.

5.6. Terceira Etapa  – Prova Escrita, tema geral
5.6.1. Esta etapa será CLASSIFICATÓRIA e contará o valor máximo de 25(vinte e cinco) pontos

no cômputo final das notas.

5.6.2.  A  variação  da  nota  desta  etapa  será  de  00(zero)  a  100(cem),  sendo  considerado

desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60(sessenta).

5.6.3. A prova será realizada  no dia  27/06/2017, terá duração de 4(quatro) horas, com início  às

14h00 e término às 18h00 e será realizada na sala 21 do prédio 2 do campus I da UFVJM, situado à

rua da Glória, 187, Centro, Diamantina.

5.6.4.  A  prova  escrita  deverá  se  feita  pelo  próprio  candidato,  a  mão,  não  sendo  permitida  a
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interferência e, ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado

condição especial, em função de característica permanente ou provisória que impossibilite a redação

pelo mesmo.

5.6.5.  Na prova escrita, o candidato deverá demonstrar apropriação teórica em relação a temática

proposta além de demonstrar capacidade de expressão, de argumentação e de síntese.

5.6.6. Durante a prova escrita, não será permitida nenhuma forma de consulta, quer seja a livros ou

quaisquer outros materiais bibliográficos impressos, quer seja a recursos eletrônicos e de informáti-

ca (por exemplo, computadores, notebooks, tablets, i-pods, celulares e similares).

5.6.7.  O conteúdo programático e a bibliografia  a serem contemplados no processo seletivo estão

determinados no Anexo III deste Edital.

5.6.8. A Comissão Julgadora publicará no sítio da PRPPG/UFVJM  (  www.  prppg  .  ufvjm.edu.br/, se-

ção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de seleção) apenas as notas globais de cada candidato(a)

constituída pelos itens avaliados e pela pontuação atribuída a cada um deles.

5.6.9. A PRPPG/UFVJM disponibilizará a cada um(a) dele(a)s, individualmente e sob solicitação

por escrito a chave de correção das questões discursivas. Tal solicitação deverá ser apresentada no

prazo máximo de 1(um) dia útil após a divulgação do resultado, ficando a Comissão Julgadora obri-

gada a fornecer o documento no mesmo prazo. Solicitações que não cumpram rigorosamente ao

prazo aqui definido, não serão julgadas.

5.6.10. Na Prova Escrita o candidato não poderá se identificar nominalmente, sendo vedada a coloca-

ção de nome ou qualquer outra forma de identificação não autorizada sob pena de eliminação. A iden-

tificação deverá ser feita, exclusivamente, pelo número de inscrição do candidato gerado pelo formulá-

rio de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições”.

5.7. Quarta Etapa  – Prova Escrita, tema específico
5.7.1. Esta etapa será CLASSIFICATÓRIA e contará o valor máximo de 25(vinte e cinco) pontos

no cômputo final das notas.

5.7.2.  A  variação  da  nota  desta  etapa  será  de  00(zero)  a  100(cem),  sendo  considerado

desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60(sessenta).

5.7.3. A prova será realizada no dia 28/06/2017, terá duração de 4(quatro) horas, com início às 8h00

e término às 12h00 e será realizada na sala 21 do prédio 2 do campus I da UFVJM, situado à rua da

Glória, 187, Centro, Diamantina.
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5.7.4.  A  prova  escrita  deverá  se  feita  pelo  próprio  candidato,  a  mão,  não  sendo  permitida  a

interferência e, ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado

condição especial, em função de característica permanente ou provisória que impossibilite a redação

pelo mesmo.

5.7.5.  Na prova escrita, o candidato deverá demonstrar apropriação teórica em relação a temática

proposta além de demonstrar capacidade de expressão, de argumentação e de síntese.

5.7.6. Durante a prova escrita, não será permitida nenhuma forma de consulta, quer seja a livros ou

quaisquer outros materiais bibliográficos impressos, quer seja a recursos eletrônicos e de informáti-

ca (por exemplo, computadores, notebooks, tablets, i-pods, celulares e similares).

5.7.7.  O conteúdo programático e a bibliografia  a serem contemplados no processo seletivo estão

determinados no Anexo IV deste Edital.

5.7.8. A Comissão Julgadora publicará no sítio da PRPPG/UFVJM  (  www.  prppg  .  ufvjm.edu.br/, se-

ção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de seleção) apenas as notas globais de cada candidato(a)

constituída pelos itens avaliados e pela pontuação atribuída a cada um deles.

5.7.9. A PRPPG/UFVJM disponibilizará a cada um(a) dele(a)s, individualmente e sob solicitação

por escrito a chave de correção das questões discursivas. Tal solicitação deverá ser apresentada no

prazo máximo de 1(um) dia útil após a divulgação do resultado, ficando a Comissão Julgadora obri-

gada a fornecer o documento no mesmo prazo. Solicitações que não cumpram rigorosamente ao

prazo aqui definido, não serão julgadas.

5.7.10. Na Prova Escrita o candidato não poderá se identificar nominalmente, sendo vedada a coloca-

ção de nome ou qualquer outra forma de identificação não autorizada sob pena de eliminação. A iden-

tificação deverá ser feita, exclusivamente, pelo número de inscrição do candidato gerado pelo formulá-

rio de inscrição “Sistema de Gestão de Inscrições”.

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

6.1. A nota final da cada candidato será a média ponderada das notas obtidas nas etapas de seleção.

6.2. A classificação dos candidatos aprovados far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos

candidatos.

6.3.  Serão considerados CLASSIFICADOS os candidatos que, pela ordem decrescente das notas

finais, preencherem o número de vagas oferecidas por meio deste Edital. 
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6.4. Serão considerados APROVADOS apenas os candidatos que alcançarem a pontuação mínima,

ou superior, de 60(sessenta) pontos.

6.5. Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar as vagas

remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a ordem de classificação.

6.6. Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem:

a) maior idade do candidato (art. 27 da Lei 10.741/2003). 

b) maior nota obtida na análise do Currículo Lattes.

c) maior nota obtida na prova de inglês.

d) maior nota obtida na prova escrita, tema específico.

e) maior nota obtida na prova escrita, tema geral.

7. DO RESULTADO

7.1. O resultado  das  etapas  seletivas  será  disponibilizado  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM

(  http://prppg.ufvjm.edu.br/,  seção  Pós-graduação,  Stricto  Sensu,  Editais  de  Seleção)  no  dia

17/07/2017.

7.2. O resultado do processo seletivo será divulgado por linha de pesquisa, conforme item 3.1 deste

Edital, e de acordo com o nome e o número de inscrição do candidato.

7.3. A relação dos candidatos suplentes será divulgada de acordo com a linha de pesquisa, conforme

item 3.1 deste Edital, e de acordo com o nome e o número de inscrição do candidato..

7.3.1. O candidato suplente somente será convocado para efetuar a sua matrícula, caso haja vaga na

linha de pesquisa pleiteada pelo mesmo, seguindo indicação realizada no ato da inscrição.

7.4. É responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação do resultado.

7.4.1. Não haverá envio, por parte da PRPPG/UFVJM, de correspondência impressa ou eletrônica

aos candidatos referente à divulgação dos resultados.

7.5. Perderá o direito à vaga o candidato selecionado que não efetuar matrícula na data definida nes-

te Edital.

8. DOS REQUERIMENTOS DE RECONSIDERAÇÃO E DE RECURSO

8.1. Dos resultados das etapas do processo seletivo caberá requerimento de reconsideração e,  ou

recurso, que deverá ser devidamente fundamentado e indicar, com precisão, a questão ou item a ser
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reconsiderado e, ou revisado, sendo que o candidato deverá fundamentar com lógica e consistência

os argumentos que o levaram à interposição do recurso.

8.1.1. É assegurado aos candidatos, mediantes solicitação por escrito, que deverá ser apresentada no

prazo definido neste Edital, o direito à vistas de sua prova e das chaves de correção das questões

discursivas.

8.1.2. Os pedidos de reconsideração e, ou recurso deverão ser interpostos no formulário específico

para tais finalidades disponível no sítio  da PRPPG/UFVJM (http://prppg.ufvjm.edu.br/index.php?

option=com_edocman&view=category&id=23&Itemid=232   ).

8.1.3. O candidato poderá apresentar requerimento de reconsideração e, ou recurso contra quantos

fatos achar necessário. No entanto, deverá ser preenchido um formulário para cada caso.

8.2. Os requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma)

serão acolhidos se interpostos no prazo, máximo,  de 2 (dois)  dias  úteis  a  partir  do fato que os

ensejaram.

8.2.1. Os recursos que não cumprirem o prazo determinado no item anterior não serão considerados

pela comissão julgadora, ficando a tempestividade como, portanto, requisito de admissibilidade do

mesmo. 

8.3. Do resultado final  só serão cabíveis  recursos ao Conselho  de Pesquisa  e Pós-graduação na

hipótese de vício de forma, até 2 (dois) dias úteis após a divulgação dos Resultados Finais.

8.4. Os requerimentos de reconsideração e de recursos deverão ser apresentados pelo candidato ou

por seu representante legal na Secretaria de Pós-graduação, situada à Rodovia MGT 367 KM 583,

nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG.

8.5. Os recursos serão julgados pela Comissão Julgadora, no prazo, máximo, de até 2 (dois) dias

úteis,  a  contar  do  encerramento  do  prazo  para  interposição  dos  mesmos.  Findo  tal  prazo  ou

conforme cronograma de execução deste Edital,, a decisão da comissão será publicada no sítio da

PRPPG/UFVJM (http://  prppg.ufvjm.edu.br/,  seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Pós-graduação

- Editais de seleção).

8.6. O recurso não terá validade, tornando-se sem conhecimento,  se interposto: I– fora do prazo

determinado neste Edital; II– perante órgão incompetente; III– por quem não seja legitimado; IV–

após exaurida a esfera administrativa. 
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9. DA MATRÍCULA

9.1 Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período que compreende os dias

07 a 08/08/2017.

9.1.1. A data de matrícula poderá sofrer alteração, que, caso ocorra, será divulgada no sítio da

PRPPG/UFVJM (http://      prppg  .ufvjm.edu.br/  , seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de

Seleção), ficando a cargo do candidato o acompanhamento das publicações ocorridas.

9.1.2. A matrícula  será realizada na Secretaria  de Pós-Graduação/UFVJM,  situada no Prédio

Reitoria - Campus JK - Rodovia MGT 367 – Km 583 nº 5000 – Alto da Jacuba –

Diamantina/MG, de 8h00 às 11h30.

9.2  Os  candidatos classificados deverão  efetuar sua matrícula mediante  a  apresentação dos

seguintes documentos:

a) requerimento  Matrícula  Aluno  Regular  devidamente  preenchido  e  assinado  (disponível  no

endereço (http://  prppg.ufvjm.edu.br/  , seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Matrícula)

b) fotocópia, frente e verso, do diploma do curso de graduação nas áreas definidas  neste Edital; 

b.1) em caráter excepcional,  poderá ser aceita,  provisoriamente,  declaração de conclusão

com data da colação de grau do curso de graduação, a qual não poderá ultrapassar a data prevista

neste Edital para a realização da matrícula, mantendo-se a apresentação dos demais documentos

exigidos.  Caso  o  diploma  de  graduação  não  seja  apresentado  no  decorrer  do  curso  de  pós-

graduação, o diploma e o histórico do mesmo não serão expedidos, quando da sua conclusão;

c) fotocópia, frente e verso, do histórico do curso de graduação;

d) fotocópia,  frente  e  verso,  da  Carteira  de  Identidade  e  do  CPF,  ou,  no  caso  de  candidato

estrangeiro, do Passaporte. A PRPPG não aceitará cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

como  documento  de  identificação,  devido  ao  fato  de  este  documento  não  conter  informações

necessárias para a administração, tais como, órgão expedidor e data de expedição da carteira de

identidade (RG);

e) fotocópia, frente e verso, do Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa do Serviço

Militar, para brasileiros do sexo masculino; 

f) fotocópia  do  Título  de  Eleitor  com  certidão  de  quitação  eleitoral  disponível  no  sítio

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  

g) fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Certidão de Casamento, se for o caso;
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h) declaração de vínculo empregatício, conforme modelo disposto no Anexo V;

i) 1 (uma) foto 3 x 4.

9.3. No ato da matrícula o(a)  candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar os documentos

originais para autenticação pela secretaria de Pós-graduação.

9.4. A matrícula poderá ser efetivada por meio de instrumento particular de procuração mediante

apresentação dos documentos elencados nos itens 9.2 e cópia autenticada ou documento original

de identidade reconhecido nacionalmente e com foto do procurador.

10. DO CRONOGRAMA

10.1.  O cronograma está sujeito  a  alterações,  que serão  publicadas  no  sítio  da PRPPG/UFVJM

(http://  prppg.ufvjm.edu.br/,  seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Pós-graduação - Editais de sele-

ção).

10.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação das datas, horários e procedimentos

estabelecidos neste Edital. Informações adicionais e, ou específicas poderão ser fornecidas pela coor-

denação  do  Programa  de  Pós-Graduação  e  divulgadas  no  sítio  da  PRPPG/UFVJM

(http://  prppg.ufvjm.edu.br/)

Etapa Data 
Publicação deste Edital 05/05/2017
Período de inscrição por remessa postal (SEDEX) 22 a 26/05/2017
Período de inscrição na forma presencial 22/05 a 02/06/2017
Divulgação do resultado da análise das inscrições 06/06/2017
Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição 07 e 08/07/2017
Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o 
indeferimento de inscrição

12/06/2017

Publicação da declaração de não impedimento e suspeição dos membros 
da comissão julgadora

12/06/2017

Realização da Primeira Etapa de seleção – prova de inglês 27/06/2017

Realização da Segunda Etapa de seleção – análise do Currículo Lattes 27/06/2017
Realização da Terceira Etapa de seleção – prova escrita, tema geral 27/06/2017

Realização da Quarta Etapa de seleção – prova escrita, tema específica 28/06/2017
Divulgação do resultado das etapas de seleção 17/07/2017
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Interposição de recurso contra o resultado das etapas de seleção 18 e 19/2017
Publicação do resultado da análise dos recursos interpostos contra o 
resultado das etapas de seleção

21/07/2017

Divulgação do resultado final 24/07/2017

Previsão de matrícula* 07 e 08/08/2017
Divulgação do resultado – Segunda Chamada 11/08/2017

Previsão de matrícula* – Segunda Chamada 16 e 17/08/2017
Previsão de início semestre acadêmico 21/08/2017

*As datas de matrícula poderão sofrer alteração, que, caso ocorra, será divulgada no sítio da PRPPG/UFVJM (http://  prppg.ufvjm.e-

du.br/, seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de Seleção), ficando à cargo do candidato o acompanhamento das publicações

ocorridas.

** Poderão ocorrer outras chamadas, caso haja vaga ociosa, sendo que a data será posteriormente definida e informada no sítio da

PRPPG (http://  prppg.ufvjm.edu.br/, seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de Seleção), ficando à cargo do candidato o acom-

panhamento das publicações ocorridas.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1  Será desclassificado e excluído do processo seletivo, resguardado o contraditório e a ampla

defesa que deverão seguir as determinações deste Edital, o candidato que:

11.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.

11.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste

Edital.

11.1.3. Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos

para seu início.

11.1.4. Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste Edital, no caso de

ser selecionado.

11.2 A documentação dos candidatos não aprovados permanecerá na Secretaria de Pós-graduação

por um período de até 60 (sessenta) dias após a divulgação do resultado final para que o candidato a

retire. Findo este prazo toda documentação será picotada e descartada, deixando a PRPPG/UFVJM

de se responsabilizar por ela.

11.2.1. Para  a  retirada  da  documentação  os  candidatos  não  aprovados  deverão  apresentar  o

documento oficial de identificação com foto.

11.3. A Comissão Julgadora se reserva o direito de não preencher todas as vagas, caso não tenha
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candidato aprovado, bem como convocar candidatos aprovados caso venham a surgir vagas antes do

término da vigência deste edital, que serão chamados por ordem de classificação.

11.3.1. Este Edital terá vigência igual ao semestre acadêmico ao qual ele se refere, expirando ambos

na  mesma  data,  conforme  calendário  da  PRPPG,  disponível  no  sítio  da  PRPPG

(http://  prppg.ufvjm.edu.br/, seção Calendário).

11.3.2. A critério da Comissão Julgadora, poderá haver remanejamento das vagas entre as Linhas e

Sublinhas de Pesquisa, conforme o caso, desde que existam candidatos aprovados nos termos do

presente edital. Nesse caso, o número total de vagas ofertados por meio deste Edital, será somado

independente do curso ou das linhas de pesquisa.

11.4. Os pedidos de vistas, fornecimento de documentos, formulação de requerimentos diversos po-

dem ser feitos pelo interessado ou por instrumento particular de procuração mediante cópia de do-

cumento oficial de identificação do candidato e do seu procurador.

11.5.  É de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  observância  dos  procedimentos  e  prazos

estabelecidos  neste  Edital  e  nas  normas  que  regulamentam o processo  seletivo,  bem como  os

respectivos horários de atendimento na instituição para a apresentação dos documentos exigidos

para inscrição e matrícula.

11.6. Todos os resultados relacionados a este Edital, assim como outros documentos e comunicados

que se fizerem necessários, serão divulgados no sítio da PRPPG/UFVJM (  http://  prppg  .  ufvjm.edu.-

br/, seção Pós-graduação - Stricto Sensu - Editais de Seleção), ficando o candidato responsável por

tomar conhecimento e fazer cumprir todas as publicações.

11.7. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita todas as normas estabele-

cidas neste Edital, não podendo alegar, em hipótese nenhuma, o desconhecimento para justificar o

descumprimento.

11.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora, pelo Colegiado do Programa e, se

necessário, pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme as suas competências..

Prof. Dr. Reynaldo Campos Santana

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação/UFVJM

Profa. Dra.Maria Letícia Ramos Jorge

 Coordenadora do PPG/UFVJM
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

Preencha corretamente as informações abaixo e ENCAMINHE à Pró-reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação da UFVJM, juntamente com demais documentos exigidos para a inscrição. Somente

assim a UFVJM poderá analisar  a  possibilidade  de atender  à sua necessidade da melhor  forma

possível. 

Para maior segurança do candidato com necessidades especiais,  todos os procedimentos e

explicações verbais feitos durante a realização da prova poderão ser gravados, a critério da UFVJM,

em aparelhos apropriados, que serão ouvidos posteriormente, para conferência das declarações do

candidato. 

Para que a solicitação de condição especial  para a realização  da prova seja  devidamente

atendida será imprescindível o preenchimento deste formulário e a apresentação do laudo médico.

Nome do Candidato: _______________________________________________________________

CPF: _________________________________ Identidade: ________________________________

Endereço:  _______________________________________________________________________

Tel Fixo: (__) _______________ Cel: (__) _______________ E-mail: _______________________

NECESSIDADE VISUAL: 

(__) Cego (__) Baixa Visão 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

(__) Sala Especial. Descrever: _____________________________________________ (__) Ledor e

Copista (__) Máquina tipo Perkins (__) Reglete de mesa e punção (__) Sorobã  (__) Softwares (__)

Folhas Brancas e Limpas (__) Lupa manual (__) Luminária (__) Papel para rascunho (__) Mapas e

gráficos em relevo (__) Prova ampliada. Indique o tamanho da fonte conforme estes exemplos: 

(__) Tamanho 16    (__) Tamanho 20   (__) Tamanho 22 

OUTRAS  CONDIÇÕES  ESPECIAIS  NECESSÁRIAS:  _________________________

________________________________________________________________________________

NECESSIDADE AUDITIVA:

(__) Surdez  (__) Deficiente auditivo  Faz uso de aparelho (__) Não (__) Sim 

Aparelho auditivo: (__) Bilateral (__) Direito (__) Esquerdo 
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(__) Usuário da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

(__) Usuário da linguagem oral (Leitura Labial) 

(__) Existe Zumbido ou tonteira? (__) Não (__) Sim 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

(__)  Sala  Especial.  Descrever:  _____________________________________________

________________________________________________________________________________

OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSÁRIAS: __________________________________ 

________________________________________________________________________________

NECESSIDADE MOTORA: Indique a parte do corpo deficiente: 

(__) Membro Superior (braços/mãos)    (__) Membro Inferior (pernas/pés) 

(__) Outra parte do corpo. Qual? _____________________________________________________ 

Utiliza algum aparelho para locomoção? (__) Não (__) Sim (__) Cadeira de rodas  (__) Andador 

Muletas (__) Outro. Qual? __________________________________________________________ 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA: 

(__) Sala Especial – Descrever: ______________________________________________________ 

(__) Aplicador Especial (transcritor) para preencher o gabarito 

(__) Mesa Adaptada  (__) Cadeira Adaptada  (__) Cadeira Ergométrica (__) Prancheta 

(__) Outro. Qual?  _________________________________________________________________

OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS NECESSÁRIAS: __________________________________ 

________________________________________________________________________________

OUTRA NECESSIDADE ESPECIAL: 

Especificar a necessidade especial: ___________________________________________________ 

Especificar os recursos necessários para a realização da prova: _____________________________ 

________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Data: _____/_____/ _____ 

___________________________________________

Assinatura do Candidato

17/27
Campus JK: Rodovia MGT 367 KM 583, nº 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG

Telefone: 38.3532.1284      E-mail: sec.pos@uvjm.edu.br  www.ufvjm.edu.br 



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Diamantina - Minas Gerais
PRÓ-REITORIA DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ANEXO II

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

I – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR Até 10 pontos

Item Especificação Pts/unit Pts/máx Total

1 Bolsista de Iniciação Científica 2,5 2,5

2 Participação em projetos de Iniciação Científica

sem bolsa

0,3 1,5

3 Monitoria 1,0 2,0

4 Participação em Programa de Educação

Tutorial (PET)

1,0 1,0

5 Participação em projeto de extensão (PIBEX) 1,0 1,0

6 Participação em atividades de extensão e/ou

coleta de dados de pesquisa epidemiológica ou

laboratorial

0,5 1,0

7 Cursos, Mini-Cursos, Oficinas em Odontologia 0,1 1,0

Pontuação total atingida Item I →

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Até: 16,0 pts

Item Especificação Pts/unit Pts/máx Total

8 Aperfeiçoamento em Odontologia 3,0 3,0

9 Especialização em Odontologia 7,0 7,0

10 Experiência docente em Cursos de

Especialização e/ou Aperfeiçoamento em

Odontologia (curso concluído)

1,5 3,0

11 Experiência docente em curso de Graduação

em Odontologia (semestre concluído)

0,6 3,0

Pontuação total atingida no Item II →
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III– PRODUÇÃO CIENTÍFICA Até: 14,0 pts

Item Especificação Pts/unit Pts/máx Total

12 Publicação em Anais de resumo científico

oriundo de CASO CLÍNICO

0,2 1,0

13 Publicação em Anais de resumo científico

oriundo de PESQUISA

0,5 2,0

14 Publicação ou aceite de artigos científicos

(periódico qualis Odontologia 2012 entre A1 e

B3)

6,0 6,0

15 Publicação ou aceite de artigos científicos

(periódico qualis Odontologia 2012B4)

2,0 4,0

16 Publicação ou aceite de artigos científicos

(periódico qualis Odontologia B5)

1,0 2,0

Pontuação total atingida no Item III →

Total geral de pontos obtidos nos três itens

Total de pontos válidos - Máximo 40 pts
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ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA MÍNIMA RECOMENDADA PARA A

PROVA ESCRITA – TEMA GERAL

 Análise crítica de artigo científico
 Revisão sistemática
 O ensino da Odontologia no Brasil

1. MANCINI,  M.C.;  CARDOSO,  J.R.;  SAMPAIO,  R.F.;  COSTA,  L.C.;  CABRAL,  C.M.;
COSTA, L.O. Tutorial for writing systematic reviews for the Brazilian Journal of Physical
Therapy (BJPT). Braz J Phys Ther, v.18, n.6, p.471-480, 2014.

2. MCKENZIE, J.E.; BELLER, E.M.; FORBES, A.B. Introduction to systematic reviews and
meta-analysis. Respirology, v.21, n.4, p.626-637, 2016.

3. CÁCERES, A.M.; GÂNDARA, J.P.; PUGLISI, L.M.Redação científica e a qualidade dos
artigos: em busca de maior impacto. J Soc Bras Fonoaudiol., v.23, n.4, p.401-406, 2011.

4. QUEIROZ, M.G.; DOURADO, L.F. O ensino da odontologia no Brasil:  uma leitura com
base  nas recomendações e nos encontros internacionais  da década de 1960. Hist.  cienc.
saúde-Manguinhos [online], v.16, n.4, p.1011-1026, 2009.
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ANEXO IV

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA MÍNIMA RECOMENDADA PARA A

PROVA ESCRITA – TEMA ESPECÍFICO

a) Epidemiologia e controle das doenças bucais:
 Fatores de risco à cárie dentária
 Longevidade de restaurações em dentes decíduos
 Fluoretos
 Erosão na dentição decídua
 Sinais e sintomas de erupção de dentes decíduos
 Aspectos psicológicos de abordagem da criança no atendimento odontológico
 Hipomineralização molar-incisivo (HMI)
 Impacto da condição bucal na qualidade de vida

b)   Lesões inflamatórias, císticas e neoplásicas da cavidade bucal:
 Biologia da AIDS e suas manifestações bucais
 Doenças dermatológicas com manifestação bucal
 Doenças infecciosas sistêmicas e bucais
 Câncer de boca
 Lesões potencialmente malignas da mucosa bucal 
 Patologia das glândulas salivares
 Cistos da região buco-maxilo-facial
 Tumores odontogênicos
 Sedação Mínima
 Prevenção e Controle da dor
 Uso de antibióticos no tratamento ou na prevenção das infecções bacterianas bucais
 Normas de Prescrição de Medicamentos
 Interações Farmacológicas Adversas
 Anestésicos Locais
 Reparo tecidual
 Traumatologia Bucomaxilofacial
 Fraturas de mandíbula
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c)   Propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais odontológicos:
 Adesão /  Adesivos
 Resina composta
 Restauração direto
 Clareamento dentário
 Resina / Amálgama
 Propriedade biológica materiais
 Livro de matérias  sobre restauração direta 
 Cerâmica

a) Linha de Pesquisa: Epidemiologia e controle das doenças bucais:

1. RIBEIRO CC, SILVA MC, NUNES AM, THOMAZ EB, CARMO CD, RIBEIRO MR,
SILVA AA.  Overweight, obese, underweight, and frequency of sugar consumption as risk
indicators for early childhood caries in  Brazilian  preschool children.  Int  J Paediatr Dent.
2017 Feb 21. doi: 10.1111/ipd.12292.

2. HILGERT LA, FRENCKEN JE, DE AMORIM RG, MULDER J, LEAL SC. A study on
the survival of primary molars with intact and with defective restorations. Int J Paediatr
Dent. 2015 Nov 14. doi: 10.1111/ipd.12215. 

3. LOCKNER F, TWETMAN S, STECKSÉN-BLICKS C. Urinary fluoride excretion after
application of fluoride varnish and use of fluoride toothpaste in young children. Int J Pae-
diatr Dent. 2017 Jan 20. doi: 10.1111/ipd.12284.

4. HUANG LL, LEISHMAN S, NEWMAN B, SEOW WK. Association of erosion with tim-
ing of detection and selected risk factors in primary dentition: a longitudinal study. Int J
PaediatrDent. 2015 May;25(3):165-73.

5. RAMOS-JORGE J, PORDEUS IA, RAMOS-JORGE ML, PAIVA SM. Prospective longi-
tudinal study  of  signs  and  symptoms  associated  with  primary  tooth  eruption.  Pe-
diatrics.  2011Sep;128(3):471-6.

6. RAMOS-JORGE  J, MARQUES LS, HOMEM MA, PAIVA SM, FERREIRA MC, OLI-
VEIRA FERREIRA F, RAMOS-JORGE ML. Degree of dental anxiety in children with
and without toothache: prospective assessment. Int J Paediatr Dent. 2013 Mar;23(2):125-
30.

7. LEAL SC, OLIVEIRA TR, RIBEIRO AP.  Do parents and children perceive molar-incisor
hypomineralization  as  an  oral  health  problem?  Int  J  Paediatr  Dent.  2016  Oct  17.  doi:
10.1111/ipd.12271.

      8.  MARTINS-JÚNIOR PA,  VIEIRA-ANDRADE RG,  CORRÊA-FARIA  P,
OLIVEIRA- FERREIRA F, MARQUES LS, RAMOS-JORGE ML. Impact of early childhood
caries on the oral   health-related   quality   of   life   of   preschool   children   and   their
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parents.Caries   Res. 2013;47(3):211-8.

b) Linha de Pesquisa: Lesões inflamatórias, císticas e neoplásicas da cavidade bucal:

1. NEVILLE BW, DAMM DD, ALLEN CM, BOUQUOT JE Patologia Oral & Maxilofacial.
Editora W. B. Saunders. 3º edição traduzida, 2009; 

2. BARNES L, EVESON JW, REICHART P, SIDRANSKY D. Pathology and Genetics of
Head and Neck Tumours – World Health Organization Classification of Tumours and Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Press, 2005; 

3. REGEZI JA, SCIUBBA JJ, JORDAN RCK. Patologia Oral – Correlações Clinicopatológi-
cas. Editora Saunders Elsevier. 5º edição traduzida, 2008;

 
4. ALMEIDA TF, DA SILVEIRA EM, DOS SANTOS CR, LEÓN JE, MESQUITA AT. Ex-

clusive Primary Lesion of Oral Leishmaniasis with Immunohistochemical Diagnosis. Head
Neck Pathol. 2016 Dec;10(4):533-537.

5. EDUARDO DIAS DE ANDRADE. Terapêutica medicamentosa em Odontologia. 3a ed. Ar-
tes Médicas, 2014. 

6. SILVA RNF, PEREIRA LCG. O uso de antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais no
controle da dor e do edema em cirurgia de terceiros molares.  Rev Bahiana Odonto. 2016
Mar;7(1):31-39. 

7. COSTA FW, ESSES DF, de BARROS SILVA PG, et al. Does the Preemptive Use of Oral
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Reduce Postoperative Pain in Surgical Removal of
Third Molars? A Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. Anesthesia Progress. 2015;
62:57-63.

8. KIM K, BRAR P, JAKUBOWSKI J, KALTMAN S, LOPEZ E. The use of corticosteroids
and nonsteroidal antiinflammatory medication for the management  of pain and inflamma-
tion after third molar surgery: a review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol
Oral Radiol Endod 2009;107:630–40.

9. RAMU C, PADMANABHAN TV. Indications of antibiotic prophylaxis in dental practice-
review. Asian Pac J Trop Biomed. 2012 Sep;2(9):749-54.

10. CASTRO ML, BRANCO DE ALMEIDA LS, FRANCO GCN, ROSALEN PL, ANDRADE
ED, COGO K. Normas para a prescrição de medicamentos em odontologia. R. Periodontia.
2009; 19(3):7-10.
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11. HERSH EV,  MOORE  PA.  .Three  Serious  Drug Interactions  that  Every Dentist  Should
Know About. Compend Contin Educ Dent. 2015 Jun;36(6):408-13.

12. BECKER DE, REED KL. Local Anesthetics: Review of Pharmacological Considerations.
Anesth Prog. 2012 Summer;59(2):90-101      

13. CHIOCA LR, SEGURA RCF, ANDREATINI R, LOSSO EM. Antidepressivos e anestési-
cos locais:  interações medicamentosas  de interesse  odontológico.  Rev Sul-Bras Odontol.
2010 Oct-Dec;7(4):466-73.

14. RAQUEL M. ULMA, TARA L. AGHALOO E EARL G. FREYMILLER. Cicatrização da
Ferida – Capítulo 2. Livro: Trauma Bucomaxilofacial – Tradução da quarta edição.  FON-
SECA RJ, WALKER RV, BARBER HD, POWERS MP, FROST DV. Elsevier.

15. FALCI SG, DOUGLAS-DE-OLIVEIRA DW, STELLA PE, SANTOS CR. Is the Erich arch
bar the best intermaxillary fixation method in maxillofacial fractures? A systematic review.
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015 Jul 1;20(4):e494-9.

16. ARMOND AC, MARTINS CC, GLÓRIA JC, GALVÃO EL, DOS SANTOS CR,  FALCI
SG. Influence of third molars in mandibular fractures. Part 1: mandibular angle-a meta-ana-
lysis. Int  J  Oral  Maxillofac  Surg.  2017  Mar  10.  pii:  S0901-5027(17)31329-2.  doi:
10.1016/j.ijom.2017.02.1264. [Epub ahead of print] Review

17. ARMOND AC, MARTINS CC, GLÓRIA JC, GALVÃO EL, DOS SANTOS CR,  FALCI
SG. Influence of third molars in mandibular fractures. Part 2: mandibular condyle-a meta-
analysis.  Int  J  Oral  Maxillofac  Surg.  2017 Mar  1.  Pii.  SO901-5027 (17)  31330-9. Doi:
10.1016/j.ijom.2017.02.1265.  [Epub ahead of print] Review.

18. RODRIGUES DC, FALCI SG, LAURIA A, MARCHIORI ÉC, MOREIRA RW. Mechan-
ical and photoelastic analysis  of four different fixation methods for mandibular body frac-
tures.  J Craniomaxillofac  Surg. 2015 Apr;43(3):306-11. Doi:  10.1016/j.jcms.2014.11.021.
Epub 2014 Nov 28.

19. OCHS MW, TUCKER MR. Tratamento das fraturas faciais pag. 487. In: Hupp JR, Ellis III
E, TUCKER MR. Cirurgia oral e maxillofacial contemporânea. 2009. Quinta Edição. Else-
vier

c)  Linha de Pesquisa: Propriedades físicas, químicas e  biológicas dos
materiais odontológicos:
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1. BRESCHI L, MAZZONI A, RUGGERI A, CADENARO M, DI LENARDA R, DE STE-
FANO DE. Dental adhesion review: aging and stability of the bonded interface. Dent Mater
2008;24:90–101.

2. PASHLEY DH1,  TAY FR,  BRESCHI L,  TJÄDERHANE  L,  CARVALHO  RM, CAR-
RILHO M, TEZVERGIL-MUTLUAY A.  State of the art etch-and-rinse  adhesives.  Dent
Mater. 2011 Jan;27(1):1-16.

3. VAN MEERBEEK B, YOSHIHARA K,  YOSHIDA Y, MINE A, DE MUNCK J,  VAN
LANDUYT KL.State of the art of self-etch adhesives.Dent Mater. 2011 Jan;27(1):17-28.

4. FERRACANE JL . Resin composite-state of the art. Dent Mater. 2011 jan;27(1):29-38

5. FÉLIZ-MATOS L, HERNÁNDEZ LM, ABREU N.Dental Bleaching Techniques; Hydro-
gen-carbamide Peroxides and Light Sources for Activation, an Update. Mini Review Arti-
cle.Open Dent J. 2015 Jan 6;8:264-8.

6. YIMING LI.SAFETY.  Controversies  in  tooth bleaching.  Dental Clnic  of North America
55(2):255- 63, 2011

7. CORREA MB, PERES MA,  PERES KG,  HORTA BL, BARROS AD,  DEMARCO FF.
Amalgam or composite resin?Factors influencing the choice of restorative material.J Dent.
2012 Sep;40(9):703-10.

8. N.J.M. OPDAM, F.H. VAN DE SANDE, E. BRONKHORST, M.S. CENCI, P. BOTTEN-
BERG,  U.  PALLESEN,  P. GAENGLER,  A.  LINDBERG,  M.C.D.N.J.M.  HUYSMANS,
J.W. VAN DIJKEN. Longevity of Posterior Composite Restorations A Systematic Review
and Meta-analysis. Journal of Dental Research;Oct2014, Vol. 93 (10), p943

9. PINTO GDOS S,  OLIVEIRA  LJ,  ROMANO  AR,  SCHARDOSIM  LR,  BONOW ML,
PACCE  M,  CORREA  MB,  DEMARCO  FF,  TORRIANI  DD.  Longevity  of  posterior
restorations  in  primary  teeth:  results  from  a  paediatric  dental  clinic.  J  Dent.  2014
Oct;42(10):1248-54.

10. MEIRELES SS, SANTOS IS, BONA AD,  DEMARCO FF.  A double-blind  randomized
clinical  trial of two carbamide  peroxide tooth bleaching  agents: 2-year  follow-up.J Dent.
2010 Dec;38(12):956-63.

11. PERALTA SL, CARVALHO PH, VAN DE SANDE FH, PEREIRA CM, PIVA E, LUND
RG. Self-etching dental adhesive containing a natural essential oil:  anti-biofouling  perfor-
mance and mechanical properties. Biofouling. 2013;29(4):345-55.
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12. PEUMANS M, DE MUNCK J, MINE A, VAN MEERBEEK B. Clinical effectiveness of
contemporary adhesives for the restoration of non-carious cervical lesions.A systematic re-
view. Dent Mater. 2014 Oct;30(10):1089-103.

13. REIS A,  LOGUÉRCIO AD.  Materiais  dentários  diretos –  Dos fundamentos  à  aplicação
clínica. Santos: São Paulo, 2007. (livro)

14. BOTTINO MA, QUINTAS AF, MIYASHITA E, GIANNINI V. Metais cerâmicos – Es-
tética em reabilitação oral metal free. São Paulo: Artes Médicas, 2001. 

15. CRAIG RG, POWERS JM. Materiais  Dentários Restauradores.  11ed. São Paulo: Santos,
2006. 

16. MIYASHITA E, FONSECA AS. Odontologia Estética. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 

17. NOORT R VAN. Introdução aos materiais dentários. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

18. MONDELLI, J.  -  Protenção do Complexo  Dentinopulpar.  Série  EAP/APCD. 1a Ed; São
Paulo: Santos, 1998.  

19. ANUSAVICE, k.J. & PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005.  

20. BARATIERI, L. N. et al - Odontologia Restauradora, Fundamentos e Possibilidades.  São
Paulo: Artes Médicas. 2001. 

21. NAVARRO M. F. & PASCOTTO R.C Cimento de Ionômero de Vidro - Aplicações Clíni-
cas em Odontologia. São Paulo: Artes Médicas: Série EAP - APCD. 1998  
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu _______________________________________________________________________,

portador do RG ________________________  e CPF ________________________________,

candidato  inscrito  no  processo  de  seleção  do  Programa  de  Pós-graduação  em

_________________________________________,  nível  ________________________________

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, declaro, para os devidos fins, que: 

 

(___) não possuo qualquer vínculo empregatício e nem remuneração mensal.

(___) possuo vínculo empregatício e mantenho a minha remuneração mensal.

(___)  possuo  vínculo  empregatício,  mas,  estou  liberado(a)  das  minhas  atividades  para

dedicar-se integralmente à Pós-graduação, conforme documento anexo. Mantenho a minha

remuneração mensal.

(___)  possuo  vínculo  empregatício,  mas,  estou  liberado(a)  das  minhas  atividades  para

dedicar-me  integralmente  à  Pós-graduação,  conforme  documento  anexo.  Não  percebo

remuneração mensal de nenhuma natureza.

(___) outros. Especificar: _____________________________________________________

Declaro, ainda, que qualquer  alteração  na  situação  declarada  acima  será  informada

imediatamente à Coordenação do Programa. 

___________________________, _____de _________________ de 201___.

____________________________________

Candidato

CPF:

Dados Bancários
Banco: __________________________
Agência: ________________________
Conta: __________________________
Operação: _______________________
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