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GRUPO MARISTA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 001/2021  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 13/2020 

 

MESTRADO E DOUTORADO EM ODONTOLOGIA 

TURMA 2021.1 

 

O Programa de Pós-graduação em Odontologia da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, torna pública a abertura de inscrições para o processo de 

seleção de candidatos para o Mestrado e Doutorado, turma 2021.1. 

 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 O período de inscrição vai de 23/11/2020 a 19/02/2021. A inscrição deverá 

ser realizada pelo sistema Prime com acesso pelo banner INSCREVA-SE na 

página do PPGO no site da PUCPR ou diretamente pelo link 

https://bit.ly/2Kd6Hzt 

 

1.1. Documentação para inscrição: 

A documentação deverá ser anexada online na plataforma de inscrições, 

no AMBIENTE DO CANDIDATO até a data limite da inscrição. A inscrição será 

homologada após pagamento da taxa de inscrição e entrega online de todos os 

documentos. 

 

MESTRADO: 

- Carteira de identidade ou documento equivalente; 

- CPF (somente para candidatos brasileiros)*; 

- Diploma da Graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso 

pela universidade de origem; 

- Versão em PDF do Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br). 

 

DOUTORADO: 

https://bit.ly/2Kd6Hzt
http://lattes.cnpq.br/


 

 

 

 

- Carteira de identidade ou documento equivalente; 

- CPF (somente para candidatos brasileiros)*;  

- Diploma da Graduação (frente e verso) 

- Diploma de Mestrado (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso pelo 

Programa de origem; 

- Histórico do Mestrado para candidatos de fora da PUCPR; 

- Versão em PDF do Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br). 

*Candidatos estrangeiros deverão entrar em contato com a secretaria do PPGO pelo email 

ppgo@pucppr.br para receberem instruções sobre a documentação e o pagamento da taxa de 

inscrição. 

 

2. PROCESSO SELETIVO 

 O processo seletivo será realizado no dia 23/02/2021 às 9:00h.  

 As entrevistas serão realizadas online, em decorrência das medidas 

sanitárias para controle da pandemia de Covid-19. Os links para as entrevistas 

individuais serão fornecidos aos inscritos por email pela secretaria. As 

entrevistas ocorrerão em ambiente virtual em plataforma a ser definida e serão 

agendadas oportunamente.  

 

2.1. Processo de classificação para o Mestrado e o Doutorado: 

O processo de classificação é constituído pelos seguintes elementos de 

avaliação: 

I) Pré-Projeto de Tese (exclusivo para o Doutorado) – será 

avaliado pela Comissão de Seleção de acordo com a relevância, 

viabilidade, atualidade de referências e pertinência com as linhas 

de pesquisa do PPGO. Deverá conter os itens: Título ou Tema; 

Linha de pesquisa (verificar na página do PPGO no site da 

PUCPR); Objetivo(s); Justificativa; Referencial teórico; 

Referências bibliográficas. 

II) Entrevista (online) – a ser realizada por professores das 

respectivas áreas e sub-áreas do PPGO. Na entrevista, poderão 

ser tratados assuntos relativos ao currículo, projeto de dissertação 

ou tese a ser desenvolvida, experiência e interesses do candidato, 

dentre outros assuntos. 

http://lattes.cnpq.br/
mailto:ppgo@pucppr.br


 

 

 

 

III)  Análise do Currículo Lattes – a ser realizada por professores da 

área de inscrição, levando em consideração a valorização de 

atividades acadêmicas e científicas, de pesquisa, ensino e 

extensão. 

 

2.2. Vagas 

 As vagas são ofertadas pelo programa de acordo com a disponibilidade 

de orientação dos professores permanentes e em consonância com as 

respectivas áreas de concentração e sub-áreas. 

A definição de orientação será confirmada após a consolidação da seleção 

dos candidatos, que poderão indicar na entrevista sua proposta ou preferência. 

 

Área de 

Concentração 

Sub-área Mestrado Doutorado 

 

 

 

Clínica Odontológica 

Integrada 

Dentística 3 2 

Prótese 1 1 

Endodontia 4 2 

Estomatologia 3 1 

Radiologia 2 1 

Ortodontia 6 3 

Periodontia/Implantodontia 3 3 

Cirurgia Bucomaxilofacial 3 3 

Saúde Coletiva - 4 2 

Biociências - 4 2 

*O número de vagas poderá ser ajustado à necessidade de compatibilização 

com a capacidade de orientação dos professores do programa, limitações e 

conveniências institucionais. 

 

3. CRONOGRAMA 

FASE DATAS 

Inscrições 23/11/2020 a 19/02/2021 

Processo seletivo (entrevistas) 23/02/2021 

Divulgação do resultado 26/02/2021 



 

 

 

 

Período de matrícula 01/03 a 12/03/2021 

Início das aulas 15/03/2021 

 

4. ISENÇÕES E BOLSAS 

O PPGO dispõe de bolsas integrais e isenções de mensalidade 

distribuídas pelo programa e pelos professores orientadores (isenções por 

projetos de pesquisa). 

A definição da quantidade e destinação de bolsas e isenções será 

realizada após o processo seletivo, em edital específico, com base em critérios 

estabelecidos pela Comissão de Bolsas e Isenções do PPGO.  

Há possibilidade de disponibilização de bolsas integrais ou isenções de 

mensalidade durante o ano letivo, as quais somente serão atribuídas a 

candidatos aprovados no Processo Seletivo do mesmo semestre ou já 

matriculados.  

Alunos estrangeiros podem contar com isenção integral de taxas 

institucionais, desde que haja disponibilidade na cota do programa e que sejam 

comprovadas a situação de residência fora do Brasil e nacionalidade estrangeira. 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CORRESPONDÊNCIA 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO 
Endereço (apenas para correspondência; sem atendimento presencial durante a 

pandemia): 
Rua Imaculada Conceição, 1155 
Clínica Odontológica  
Curitiba - PR  
CEP: 80215-901 
Site:https://www.pucpr.br/escola-de-ciencias-da-vida/mestrado doutorado/odontologia/ 

E-mail: ppgo@pucpr.br 
 

 

Curitiba, 26 de janeiro de 2021. 
 
 
 

 
Profª Evelise Machado de Souza 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia – PPGO 
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