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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 
EDITAL ODONTOLOGIA 2012-2 

 
O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA E O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO FAZEM SABER QUE ESTARÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 
EXAME DE SELEÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”, NÍVEL DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ODONTOLOGIA, PARA O ANO 2012, SEGUNDO SEMESTRE, PARA PORTADORES DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO 
UNIVERSITÁRIO DE ODONTOLOGIA DEVIDAMENTE RECONHECIDO, VALIDADO OU REVALIDADO, NA FORMA DESTE EDITAL.  
 
1 – Período de inscrição: 
As inscrições poderão ser realizadas durante o período entre 09 de julho e 14 de setembro de 2012.  
 
2 – Vagas: 
  
São oferecidas 20 (vinte) vagas para as seguintes áreas de concentração:  
 

• Endodontia (5 vagas) 

• Implantodontia (10 vagas) 

• Periodontia  (5 vagas) 

 

 
2.1 – A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia reserva-se o direito de não preencher o 
total de vagas oferecidas. 
 
3 – Etapas da seleção: 
O preenchimento das vagas dar-se-á mediante processo que abrangerá as seguintes etapas: 
a) Inscrição; 
b) Análise de documentação Curriculum Vitae ou Lattes simplificado, com comprovação anexada dos 
certificados e Histórico Escolar; 
c) Prova de Conhecimentos Específicos, prova de expressão escrita, prova de suficiência em idioma estrangeiro 
(compreensão de texto escrito em inglês); 
d) Entrevista; 
e) Divulgação dos resultados. 
 
4 – Seleção: 
Para admissão no Curso, os candidatos deverão se submeter ao exame de seleção, dividido em três etapas, 
todas de caráter eliminatório: 
 
1.ª etapa – Exame da documentação. Serão analisados o Curriculum Vitae ou Lattes e o Histórico Escolar. Os 

resultados aos classificados serão comunicados no período de 17 a 21 de setembro de 2012; 
 
 
 
2.ª etapa – Os alunos selecionados na 1ª etapa realizarão, no período de 24 a 28 de setembro de 2012, 

devidamente munidos de documentos originais (RG e/ou CRO) para identificação, prova de 
conhecimentos específicos, prova de suficiência em idioma estrangeiro (inglês) e prova de 
expressão escrita.  

 
3.ª etapa – Os candidatos serão entrevistados no mesmo dia da prova de conhecimentos específicos. Os 

resultados serão comunicados a partir de 28 de setembro de 2012.  
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Após os exames será procedida a classificação dos candidatos, considerando-se as notas da segunda etapa e o 
engajamento em cada área de atuação oferecida.  
 
5 – Inscrição para seleção: 
A inscrição será feita na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Rua Professor José de 
Souza Herdy, 1160 – Bloco L- 2º Andar – Jd. 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ – 25071-202), de 09 de 
julho e 14 de setembro de 2012- Horário: de 10:00 às 17:00 horas, mediante formulário de inscrição ou on-
line através do portal www.unigranrio.br. 
 
Documentação exigida:  
 
a) 01 (uma) cópia do Diploma de Graduação reconhecido (serão recebidas provisoriamente declarações de 
conclusão de CURSO DE GRADUAÇÃO até que o Diploma venha ser emitido). No caso de diplomas obtidos no 
exterior, anexar tradução juramentada do diploma e do histórico escolar; 
b) 01 (uma) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
c) Curriculum Vitae ou Lattes simplificado com comprovação anexada dos certificados; 
d) Declaração de que dispõe de tempo para a dedicação das disciplinas a cursar; tendo vínculo empregatício 
apresentar declaração de disponibilidade da empresa para estudo; 
e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
f) 01 (uma) foto 3 x 4; 
g) 01 (uma) cópia legível da carteira de Identidade e CPF; 
h) 01(uma) cópia legível do CRO; 
i) Requerimento de inscrição. 
j) Cópia do comprovante de residência 
 
 
Para homologação da inscrição, é necessário o pagamento da taxa de inscrição e envio de toda documentação 
exigida dentro do período de inscrição. Inscrições com documentações incompletas não serão aceitas. 
 
6 – Exigência de Diploma: 
No caso do diploma de Graduação Superior completo ainda não ter sido emitido, para efeito da inscrição será 
aceito como comprovante hábil a declaração de conclusão de curso (original e cópia), acompanhada do histórico 
escolar. No entanto, a matrícula do candidato aprovado só será efetivada mediante a apresentação do diploma 
de Graduação. Os diplomas obtidos no exterior deverão estar devidamente convalidados. 
 
7 – Taxa de inscrição: 
A taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser paga por boleto bancário impresso através do site 
www.unigranrio.br 
Em nenhuma hipótese a taxa de inscrição será devolvida. 
 
 
 
 
8 – Candidatos residentes fora do Grande Rio:  
 
Os candidatos residentes fora do Grande Rio poderão fazer sua inscrição on-line ou por procuração. A 
documentação exigida para inscrição poderá ser encaminhada pelo correio, mediante correspondência SEDEX, 
postada impreterivelmente até o dia 14 de setembro de 2012. 
 
9 – Programa: 
 
A prova de conhecimentos específicos se baseará nos tópicos abaixo, de acordo com a área de concentração: 
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 a) Endodontia 

 

Tópicos clínicos relacionados ao tratamento endodôntico: 

- Diagnóstico; 
- Anatomia; 
- Instrumentação e obturação do sistema de canais radiculares. 
Materiais empregados no tratamento endodôntico: 

- Propriedades Biológicas; 
- Propriedades Físico-Químicas 
Instrumentos endodônticos: 

- Ligas Metálicas – Aço inoxidável e níquel titânio; 
- Comportamento Mecânico dos Materiais; 
- Propriedades Mecânicas dos Instrumentos. 
 

    b) Periodontia 

 

- Etiopatogenia da Doença Periodontal; 
- Microbiologia e Imunologia da Doença Periodontal 

              - Técnicas Cirúrgicas em Periodontia. 
 

c) Implantodontia  

- Biomateriais para Implantes;  

- Interface implante-osso e mucosa;  

- Oclusão em próteses implantossuportadas;  

- Espaço biológico em implantes; 

- Osseointegração;  

- Perimplantite. 

 

 
10 – Prova de suficiência em idioma estrangeiro e de expressão escrita:  
As provas consistirão, respectivamente, na compreensão de um texto técnico em inglês de Odontologia e na 
elaboração de uma redação em português sobre tema a ser definido.  
Alunos que apresentarem certificados de proficiência aceitos pela CAPES para a inscrição de Mestrado em 
Instituições Estrangeiras serão dispensados da prova de idioma estrangeiro.  
Para a prova de suficiência em idioma estrangeiro será permitido o uso do dicionário.  
 
11 – Resultados e datas limites: 
A nota mínima exigida é 6 (seis) em cada prova, sendo eliminatórias as provas de Conhecimentos Específicos, 
de idioma estrangeiro (inglês), de expressão escrita e entrevista.  
 
O preenchimento das vagas e a admissão ao curso serão por ordem de classificação, atendida a condição de 
nota mínima.  
No caso de empate entre dois ou mais candidatos o critério do desempate do candidato será entrevista 
individual. 
 
12 – Divulgação: 
As notas dos candidatos aprovados e selecionados e sua classificação serão divulgadas, por área de 
concentração, ao término do processo, na Secretaria do Programa. 
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13 – Aproveitamento de vagas: 
A Comissão de Seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas previstas.  
 
14 – Desistência: 
Em caso de desistência do candidato selecionado, a vaga será ocupada pelo candidato suplente, seguindo a 
ordem de classificação geral.  
 
15 – Retirada dos documentos: 
Os candidatos não aprovados e não classificados terão o prazo máximo de 3 (três) meses, a partir da data da 
divulgação dos resultados, para retirar os documentos comprobatórios da inscrição.  
 
16 – Local do Curso: 
 
O curso funcionará do Campus I da Unigranrio, na Rua Prof. José de Souza Herdy, n.º.1160, Bairro 25 de 
Agosto, na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. 
 
17 – Casos Omissos: 
Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia.  
 

Duque de Caxias, 05 de julho de 2012. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emílio Antônio Francischetti Edson Jorge Lima Moreira 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia 
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ANEXO I – CALENDÁRIO 2012.2 

 
PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 

Inscrição e Pagamento de Taxa 
09 de julho de 2012 

a 
14 de setembro de 2012 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
 

www.unigranrio.br 
 

Último dia para entrega ou postagem da 
documentação exigida 

 
14 de setembro de 2012 

UNIGRANRIO - UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

Processo Seletivo – Stricto Sensu 
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 – Jd. 25 de Agosto 

Bloco L - Duque de Caxias – RJ – 25071-202 

 
PROCESSO SELETIVO 

 
1ª. ETAPA 

 
Divulgação do Resultado do Exame de 

Documentação 
17 a 21 de setembro de 2012 

 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia  

2ª. ETAPA 
Prova de Suficiência em Idioma Estrangeiro 

(Inglês) 
24 a 28 de setembro, conforme 

área de concentração. 
 

(9:00h às 12:00h) 

Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 – Jd. 25 de Agosto 
Duque de Caxias – RJ  Prova de Conhecimentos Específicos 

Prova de Expressão Escrita 
3ª. ETAPA 

Entrevista 
24 a 28 de setembro, conforme 

área de concentração. 
(14:00h às 16h) 

Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 – Jd. 25 de Agosto 
Duque de Caxias – RJ. 

RESULTADO FINAL 

Lista de Classificados 
A partir de 28 de setembro de 

2012. 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

(21) 2672-7877 
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ANEXO II – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
Endodontia 

 
HARGREAVES, Kenneth M.; COHEN, Stephen. Cohen: Caminhos da polpa.  Rio de Janeiro: Elsevier,10ª edição, 
2011. 
LOPES, Hélio Pereira; SIQUEIRA JUNIOR, José Freitas. Endodontia: biologia e técnica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 

 
Periodontia 

BRUNETTI, Maria Christina; FERNANDES, Marilene I.; MORAES, Rodrigo G. B. de. Fundamentos da 
periodontia. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
LINDHE, Jan et al. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 5. ed. rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 

 
Implantodontia 
 
 
BUSER, Daniel . 20 anos de regeneração óssea guiada na implantodontia. São Paulo: Quintessence, 2010. 
LINDHE, Jan et al. Tratado de periodontia clínica e implantologia oral. 5. ed. rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 
 
 


