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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, por meio do presente edital, as normas do processo seletivo para o 
preenchimento das vagas ofertadas no ano de 2020 para os cursos de Mestrado e Doutorado em 
Odontologia, recomendados pela CAPES, conforme as exigências das Resoluções UEPB/CONSEPE/ 
039/2013 e 0163/2017, que tratam do Regimento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UEPB. O presente edital foi aprovado em reunião extraordinária do Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia. 

1. DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DAS LINHAS DE PESQUISA 

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia possui 01 (uma) área de concentração e 03 (três) 
linhas de pesquisa, a saber: 
 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO LINHAS DE PESQUISA 

Clínica Odontológica 

Estudo dos Processos e Terapias Relacionadas aos Agravos 
à Saúde Bucal 
Epidemiologia e Promoção de Saúde em Odontologia 
Estudo das Alterações do Sistema Estomatognático 

 
2. DO NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO 

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia oferece 08 (oito) vagas para o curso de Mestrado e 
08 (oito) vagas para o curso de Doutorado. As referidas vagas são destinadas aos portadores de 
diploma de Graduação em Odontologia (para o Mestrado) e de Mestrado em Odontologia ou em 
Áreas afins (para o Doutorado). Caso o candidato ainda não possua o respectivo diploma, deverá 
apresentar o certificado de conclusão do curso (válido por 02 anos, a partir da data de conclusão do 
curso). Para o curso de Doutorado, se ainda não tiver concluído o curso de Mestrado, o candidato 
poderá se inscrever com o seu histórico escolar parcial e uma declaração da Coordenação do Curso 
informando sobre o cumprimento dos créditos e data prevista para defesa até o período de matrícula. 
Esses mesmos candidatos, se aprovados no processo de seleção e não apresentarem o diploma ou 
certificado de conclusão, no ato da matrícula, perderão automaticamente as suas vagas no Programa. 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1 A inscrição para o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Odontologia deverá ser 
efetuada através do endereço eletrônico http://scapg.uepb.edu.br e, posteriormente, ratificada com 
o envio dos documentos exigidos neste edital para o e-mail do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia (uepbppgo@gmail.com), no período de 10 de junho de 2020 a 20 de julho de 2020. 



3.2 Para a inscrição no processo seletivo, deverão ser enviados os documentos relacionados abaixo 
(salvos em arquivos separados, no formato pdf, e nomeados de acordo com os itens “a” – “k”): 

a) Comprovante_Inscricao: Comprovante de inscrição no Sistema de Controle Acadêmico da Pós-
Graduação da UEPB (http://scapg.uepb.edu.br); 

b) Formulario_Inscricao: Formulário de inscrição preenchido e assinado pelo candidato (Anexo I); 

c) Projeto_Pesquisa: Projeto de Pesquisa na linha de pesquisa escolhida pelo candidato; 

d) Curriculo_Lattes: Currículo Lattes atualizado (disponível para preenchimento no endereço 
eletrônico: http://lattes.cnpq.br); 

e) Formulario_Avaliacao_Curricular: Formulário padrão e específico (disponível nos Anexos II e 
III deste edital), devidamente preenchido e comprovado. Os documentos comprobatórios devem 
seguir a ordem dos Anexos II e III; 

f) Historico_Graduacao: Histórico escolar do Curso de Graduação, para seleção nível Mestrado; 

g) Historico_Mestrado: Histórico escolar do Curso de Mestrado, para seleção nível Doutorado; 

h) Diploma_Certificado_Graduacao: Diploma de Graduação ou Certidão de Conclusão do Curso 
de Graduação em Odontologia, para Seleção nível Mestrado; 

i) Diploma_Certificado_Mestrado: Diplomas de Graduação em Odontologia e do Mestrado em 
Odontologia (ou em áreas afins) ou da Certidão de Conclusão do Curso de Graduação e do Curso de 
Mestrado, ou Declaração da Coordenação do Curso/ Programa informando sobre o cumprimento dos 
créditos e data prevista para defesa de dissertação até o período de matrícula, para seleção nível 

Doutorado; 

j) Documentos_Pessoais: Documentos de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de quitação 
eleitoral e, para os candidatos do sexo masculino, certificado de reservista. Candidatos estrangeiros 
devem apresentar cópia de passaporte; 

k) Foto: Uma foto 3x4 recente. 

3.3 São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a documentação por 
ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em nenhuma 
hipótese ou a qualquer título. 

3.4 As inscrições homologadas serão divulgadas, no dia 22 de julho de 2020, nas páginas eletrônicas 
da UEPB (http://www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UEPB 
(http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo). 

3.5 Terão as inscrições homologadas apenas os candidatos que apresentarem a documentação exigida 
no item 3.2 do presente edital. A ausência de qualquer documento exigido neste edital ou a ausência 
de assinatura no Termo de Concordância do Formulário de Inscrição resultará em não aceitação da 
inscrição do candidato. 

3.6 O prazo para recurso em relação ao resultado das inscrições homologadas será de 02 (dois) dias 
úteis, a partir da data da homologação das inscrições, no período de 23 a 24 de julho de 2020. 



4. DA BANCA EXAMINADORA 

4.1 A banca examinadora, indicada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação, será composta 
por 03 (três) professores do corpo permanente do Programa. 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

a) O processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Nível 
Mestrado) será realizado no período de 27 a 31 de julho de 2020 e constará de 03 (três) etapas, 
incluindo: análise do projeto de pesquisa, arguição do projeto de pesquisa e análise curricular. A 
análise do projeto de pesquisa e a arguição do projeto de pesquisa são de caráter eliminatório. A 
análise curricular é classificatória. 

b) O processo seletivo para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Nível 
Doutorado) será realizado no período de 27 a 31 de julho de 2020 e constará de 03 (três) etapas, 
incluindo: análise do projeto de pesquisa, apresentação e arguição do projeto de pesquisa e análise 
curricular. A análise do projeto de pesquisa e a apresentação e arguição do projeto de pesquisa são de 
caráter eliminatório. A análise curricular é classificatória. 

5.1 A seleção de Mestrado constará de: 

a) Primeira etapa – Análise do projeto de pesquisa 

O projeto de pesquisa deve ser preparado de acordo com as seguintes orientações: o texto deverá ser 
formatado em folha de papel branco, tamanho A4, com fonte Times New Roman, tamanho 12 e 
margem de 3 cm em cada um dos lados. Todo o texto deverá conter espaço de 1,5cm, inclusive a 
página de identificação e referências. O texto deverá ser digitado em programa compatível com 
"Microsoft Word for Windows", com um limite máximo de 15 (quinze) páginas, e posteriormente 
salvo em formato pdf. Todas as páginas deverão ser numeradas a partir da página do título. Esta deve 
conter o nome do candidato, o título do projeto e a linha de pesquisa no qual se insere. Nas páginas 
seguintes: introdução, justificativa, revisão de literatura, objetivos, metodologia, cronograma de 
execução e bibliografia consultada. O candidato que não atingir a nota mínima de 7,0 (sete) será 
desclassificado. 

b) Segunda etapa – Arguição do projeto de pesquisa 

Esta etapa constará de uma arguição oral do candidato pela banca examinadora, por videoconferência. 
O candidato que não atingir a nota mínima de 7,0 (sete) será desclassificado. 

c) Terceira etapa – Análise curricular 

Nesta etapa serão contabilizados os pontos obtidos pelo candidato em sua formação acadêmica, 
produção bibliográfica (últimos 5 anos) e atuação profissional, obedecendo a um formulário padrão 
e específico (Anexo II). 

5.2 A nota final será obtida pela seguinte equação: 

NF = (NPP x 4) + (NA x 3) + (NC x 3) 

Legenda:     NPP – Nota do Projeto de Pesquisa 



                    NA – Nota da Arguição do projeto de pesquisa 

                    NC – Nota do Currículo 

5.3 A seleção para o Doutorado constará de: 

a) Primeira etapa – Análise do projeto de pesquisa 

São critérios para a análise do projeto: a) Adequação à linha de pesquisa do Programa escolhida pelo 
candidato; b) Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização; c) 
Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos; d) Redação, demonstração de 
capacidade do uso do vernáculo, clareza e consistência. O candidato que não atingir a nota mínima 
de 7,0 (sete) será desclassificado. 

b) Segunda etapa – Apresentação e Arguição do projeto de pesquisa 

Esta etapa constará da apresentação e arguição, por videoconferência, na qual o candidato será 
arguido pela banca examinadora, a respeito da consistência da pesquisa proposta, domínio de tema e 
clareza na apresentação, além da demonstração de autonomia intelectual e pensamento crítico. 

O candidato terá 15 minutos para apresentação do projeto de pesquisa em arquivo "Microsoft Power 
point for Windows". Todos os candidatos devem enviar suas respectivas apresentações para o e-mail 
do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (uepbppgo@gmail.com) até o dia 25 de julho de 
2020. O candidato que não atingir a nota mínima de 7,0 (sete) será desclassificado. 

c) Terceira etapa – Análise curricular 

Nesta etapa serão contabilizados os pontos obtidos pelo candidato em sua formação acadêmica, 
produção bibliográfica (últimos 5 anos) e atuação profissional, obedecendo a um formulário padrão 
e específico (Anexo III). 

5.4 A nota final será obtida pela seguinte equação: 

NF = (NPP x 3) + (NAA x 2) + (NC x 5) 

Legenda:     NPP – Nota do Projeto de Pesquisa 

                    NAA – Nota da Apresentação e Arguição do projeto de pesquisa 

                    NC – Nota do Currículo 

5.5 Os resultados das etapas dos processos seletivos (Mestrado e Doutorado) serão publicados nas 
páginas eletrônicas da UEPB (http/:www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia da UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo). 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1 A nota final de cada candidato será o resultado da equação descrita no item 5.2 (Mestrado) e 5.4 
(Doutorado) deste edital. 

6.2 A classificação dos candidatos aprovados será pela ordem decrescente das suas notas finais, 
respeitando o número de vagas, conforme item 2 deste edital. 
 



6.3 Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem de classificação, preencherem o número 
de vagas oferecidas. 

6.4 Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

Nível Mestrado: 

a. Maior pontuação obtida no currículo; 

b. Maior nota obtida no projeto de pesquisa; 

c. Maior nota obtida na arguição do projeto de pesquisa; 

d. Maior idade. 

Nível Doutorado: 

a. Maior pontuação obtida no currículo; 

b. Maior nota obtida no projeto de pesquisa; 

c. Maior nota obtida na apresentação e arguição do projeto de pesquisa; 

d. Maior idade. 

6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado, até o dia 04 de agosto de 2020, nas páginas 
eletrônicas da UEPB (http://www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
da UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo). 

7. DA MATRÍCULA 

O candidato aprovado e classificado no processo de seleção, ou seu representante legal, deverá 
comparecer à secretaria do Programa, no período de 05 a 07 de agosto de 2020, no horário das 
08h00min às 12h00min, para efetuar a sua matrícula. Caso as medidas de isolamento social impostas 
pela pandemia de COVID-19 ainda estejam em vigência, as matrículas serão efetuadas por 
videoconferência. O prazo para matrícula não é prorrogável. O candidato, ou seu representante legal, 
que não efetuar a matrícula no prazo determinado terá sua vaga disponibilizada ao candidato 
subsequente, considerando a classificação da lista dos aprovados. Esta nova convocação está 
condicionada à disponibilidade de vaga e anuência do orientador. Será solicitada uma declaração de 
vínculo empregatício e disponibilidade de tempo para realização das atividades do curso de mestrado 
e doutorado. 

8. DAS BOLSAS DE ESTUDO 

A aprovação no processo seletivo não assegura a nenhum candidato o direito a receber bolsa. A 
depender da aprovação em órgãos de fomento, poderão ou não surgir bolsas, cujo número somente 
será divulgado em data oportuna. As bolsas de estudo poderão ser canceladas de acordo com o 
desempenho do candidato durante a vigência da mesma e seguirão as normas dispostas na Portaria 
CAPES n°76, de 14 de abril de 2010. 

 



 

9. DO CRONOGRAMA 

Todas as etapas, datas e horários referentes ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia constam no quadro abaixo: 

ETAPA DATA HORÁRIO 
 

Publicação do edital 09/06/2020 --- 
Período de inscrição 10/06/2020 

20/07/2020 
--- 

Divulgação do Resultado das Inscrições 
Homologadas 

22/07/2020 Até as 17h00min 

Período para Recurso 23 a 24/07/2020 Até as 17h00min 
Período de Seleção – Mestrado 27 a 31/07/2020 --- 
Período de Seleção – Doutorado 27 a 31/07/2020 --- 
Mestrado   
Análise do projeto de pesquisa 27/07/2020 09h00min às 13h00min 
Divulgação do resultado do projeto de pesquisa 28/07/2020 Até 18h00min 
Arguição do projeto de pesquisa 29/07/2020 A partir das 09h00min 
Divulgação do resultado da arguição do projeto 
de pesquisa 

30/07/2020 Até 18h00min 

Análise curricular 31/07/2020 09h00min às 13h00min 
Divulgação do resultado final Até 04/08/2020 A partir das 17h00min 
Período de matrícula 05 a 07/08/2020 08h00min às 12h00min 
Início do curso 17/08/2020 --- 
Doutorado   
Análise do projeto de pesquisa 27/07/2020 09h00min às 13h00min 
Divulgação do resultado do projeto de pesquisa 28/07/2020 Até 18h00min 
Apresentação e arguição do projeto de pesquisa 29 a 30/07/2020 A partir das 09h00min 
Divulgação do resultado da apresentação e 
arguição do projeto de pesquisa 

30/07/2020 Até 18h00min 

Análise curricular 31/07/2020 09h00min às 13h00min 
Divulgação do resultado final Até 04/08/2020 A partir das 17h00min 
Período de matrícula 05 a 07/08/2020 08h00min às 12h00min 
Início do curso 17/08/2020 --- 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Será desclassificado e excluído do processo seletivo, o candidato que: 

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção; 

b) Não exibir toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste edital; 

c) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários previstos; 

10.2 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas 
neste edital e no Regimento do Programa de Pós-Graduação ao qual se inscreve. 



10.3 A relação dos professores orientadores, com suas respectivas linhas de pesquisa no Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia, é apresentada no Anexo IV. 

10.4 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, pelo Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, de acordo com as 
normas estabelecidas no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Odontologia e nas 
resoluções UEPB/CONSEPE/039/2013 e 0163/2017. 

10.5 O extrato do presente edital, assim como o resultado final do processo seletivo, será publicado 
nas páginas eletrônicas da UEPB (http/:www.uepb.edu.br) e do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia da UEPB (http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo). 

 

Campina Grande, 09 de junho de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Daniela Pita de Melo 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO PPgO 2020 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

Filiação:______________________________________________________________________________ 
Estado Civil:_________________________________ Data de Nascimento:_______/_______/________        

Naturalidade:________________________________ Nacionalidade:____________________________ 

R.G.:_______________________________________ Órgão Emissor – UF:_______________________ 

CPF:_______________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________ 
Bairro:__________________________ Cidade:________________________ CEP:________________ 

Telefone Residencial:________________________________  Celular:___________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________ 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso de Graduação:_______________________________________ Ano de conclusão:____________ 

Instituição:___________________________________________________________________________ 

Curso de Mestrado:________________________________________  Ano de conclusão:___________ 

Instituição:___________________________________________________________________________ 

LINHA DE PESQUISA (MARCAR APENAS 1 OPÇÃO) 

 1) Epidemiologia e Promoção de Saúde em Odontologia 
 2) Estudo das Alterações do Sistema Estomatognático 
 3) Estudo dos Processos e Terapias Relacionadas aos Agravos à Saúde Bucal 

SUGESTÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR (SE HOUVER MAIS DE 1 OPÇÃO, OS 
PROFESSORES DEVEM SER DA MESMA LINHA DE PESQUISA) * 
1ª OPÇÃO: _____________________________________________________________________________ 
2ª OPÇÃO: _____________________________________________________________________________ 
* O professor sugerido não será necessariamente o orientador do candidato(a). 

 

 

 
Campina Grande, _______  de  _______________________ de _________ 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 
 
 
 
 



ANEXO II – FORMULÁRIO PADRÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR – NÍVEL MESTRADO 
 
 
 

ITEM PONTUAÇÃO TOTAL 
1.0 Formação Acadêmica 
1.1 Especialização registrada no CFO e/ou no MEC 3,5 (Máximo uma especialização)  

1.2 Participação em programas de iniciação científica 2,5 por projeto - período mínimo de um ano (máximo de 2 projetos)  

1.3 Participação em projetos de extensão 2,5 por projeto - período mínimo de um ano (máximo de 2 projetos)  

1.4 Participação em programas de monitoria 2,5 por monitoria - período mínimo de um ano (máximo de 2 monitorias)  

2.0 Produção Bibliográfica (últimos 5 anos) 
2.1 Livros publicados na área de saúde 1,0 por livro (máximo de 5 livros)  

2.2 Capítulos de livros publicados na área de saúde 0,5 por capítulo (máximo de 5 capítulos)  

2.3 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis A1 5,0 por trabalho  

2.4 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis A2 3,5 por trabalho  

2.5 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B1 3,0 por trabalho  

2.6 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B2 2,5 por trabalho  

2.7 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B3 2,0 por trabalho  

2.8 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B4 1,5 por trabalho  

2.9 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B5 1,0 por trabalho (máximo de 5 trabalhos)  

2.10 Resumos publicados em anais de eventos científicos internacionais 0,3 por resumo (máximo de 5 resumos)  

2.11 Resumos publicados em anais de eventos científicos nacionais 0,2 por resumo (máximo de 5 resumos)  

2.12 Resumos publicados em anais de eventos científicos regionais 0,1 por resumo (máximo de 5 resumos)  

3.0 Atuação Profissional 
3.1 Atividade docente em instituição de ensino superior 0,5 por semestre (período mínimo de um semestre e máximo de 8 

semestres) 
 

3.2 atividade de preceptor no sistema único de saúde  0,5 por semestre (período mínimo de um semestre e máximo de 6 
semestres) 

 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
 

 
 

** ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS ITENS CITADOS NO FORMULÁRIO PADRÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR 
 



ANEXO III – FORMULÁRIO PADRÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR – NÍVEL DOUTORADO 
 
 
 

ITEM PONTUAÇÃO TOTAL 
1.0 Formação Acadêmica 
1.1 Título de Mestrado (em Odontologia ou Áreas afins) 5,0  

1.2 Orientação concluída de Monografia de Curso de Especialização 1,0 por orientação - (máximo de 5 orientações)  

1.3 Orientação concluída de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 1,0 por orientação - (máximo de 5 orientações)  

1.4 Participação, como titular, em bancas de TCC e comissões julgadoras 0,5 por banca - (máximo de 5 bancas)  

2.0 Produção Bibliográfica (últimos 5 anos) 
2.1 Livros publicados na área de saúde 1,0 por livro (máximo de 5 livros)  

2.2 Capítulos de livros publicados na área de saúde 0,5 por capítulo (máximo de 5 capítulos)  

2.3 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis A1 5,0 por trabalho  

2.4 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis A2 3,5 por trabalho  

2.5 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B1 3,0 por trabalho  

2.6 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B2 2,5 por trabalho  

2.7 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B3 2,0 por trabalho  

2.8 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B4 1,5 por trabalho  

2.9 Trabalhos completos publicados e/ou aceitos em periódicos Qualis B5 1,0 por trabalho (máximo de 5 trabalhos)  

2.11 Resumos publicados em anais de eventos científicos internacionais 0,3 por resumo (máximo de 5 resumos)  

2.12 Resumos publicados em anais de eventos científicos nacionais 0,2 por resumo (máximo de 5 resumos)  

2.13 Resumos publicados em anais de eventos científicos regionais 0,1 por resumo (máximo de 5 resumos)  

3.0 Atuação Profissional 
3.1 Atividade docente em instituição de ensino superior 0,5 por semestre (período mínimo de um semestre e máximo de 8 

semestres) 
 

3.2 atividade de preceptor no sistema único de saúde  0,5 por semestre (período mínimo de um semestre e máximo de 6 
semestres) 

 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS  
 

 

** ANEXAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS ITENS CITADOS NO FORMULÁRIO PADRÃO PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR



ANEXO IV – ORIENTADORES E LINHAS DE PESQUISA 
 

Docentes Linhas de Pesquisa 

Ana Flávia Granville-Garcia Epidemiologia e Promoção de Saúde em Odontologia 

(Mestrado e Doutorado) 

Andreza Cristina de Lima Targino Massoni Epidemiologia e Promoção de Saúde em Odontologia 

(Mestrado) 

Cassiano Francisco Weege Nonaka Estudo das Alterações do Sistema Estomatognático 

(Doutorado) 

Daniela Pita de Melo Estudo das Alterações do Sistema Estomatognático 

(Mestrado e Doutorado) 

Edja Maria Melo de Brito Costa Estudo dos Processos e Terapias Relacionadas aos Agravos à 

Saúde Bucal 

(Mestrado e Doutorado) 

João Paulo da Silva Neto Estudo dos Processos e Terapias Relacionadas aos Agravos à 

Saúde Bucal 

(Mestrado) 

Jozinete Vieira Pereira Estudo dos Processos e Terapias Relacionadas aos Agravos à 

Saúde Bucal 

(Mestrado) 

Maria Helena Chaves de V. Catão Estudo dos Processos e Terapias Relacionadas aos Agravos à 

Saúde Bucal 

(Mestrado) 

Patrícia Meira Bento Estudo das Alterações do Sistema Estomatognático 

(Mestrado e Doutorado) 

Pollianna Muniz Alves Estudo das Alterações do Sistema Estomatognático 

(Doutorado) 

Sérgio d’Ávila Lins B. Cavalcanti Epidemiologia e Promoção de Saúde em Odontologia 

(Doutorado) 

 


