
 
 

EDITAL Nº040/2018 
 
PROCESSO DE OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS DO CURSO  DE 
MESTRADO ACADÊMICO (ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS) E DO CURSO DE DOUTORADO (ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO: CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS), DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD E CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS, CAMPUS DE BELO HORIZONTE, E MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS, PARA O SEGUNDO SEMES TRE DO 
ANO DE 2018. 
 

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS  (PUC Minas), faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no período de 15 de junho de 2018 
a 30 de julho de 2018 , as inscrições no processo seletivo destinado ao 
preenchimento de vagas em disciplinas isoladas,  para o segundo semestre de 
2018, do curso de Mestrado Acadêmico  (Área de Concentração: Clínicas 
Odontológicas) e do curso de Doutorado  (Área de Concentração: Clínicas 
Odontológicas), do Programa de Pós-graduação em Odontologia, obedecendo aos 
critérios a seguir. 

As inscrições deverão ser feitas através do site 
www.pucminas.br/pos/odontologia. 
  
I – VAGAS OFERTADAS 
 

1) São oferecidas vagas na seguinte disciplina do curso de Doutorado : 
 

I. Disciplina: Análise Crítica da Pesquisa em Clínicas  
Odontológicas II   

• Créditos:  3 (três); Categoria:  disciplina obrigatória; Número 
de vagas:  6 (seis). Ementa:  Análise crítica e discussão de 
estudos epidemiológicos na área de clínicas odontológicas.     

 
 

2) São oferecidas vagas nas seguintes disciplinas do curso de Mestrado 
Acadêmico  e do curso de Doutorado : 

 
I. Disciplina: Biologia Oral  

• Créditos:  2 (dois); Categoria:  disciplina optativa no curso de 
Mestrado Acadêmico e disciplina optativa no curso de 
Doutorado; Número de vagas:  6 (seis). Ementa:  Estudo da 
biologia molecular, celular e dos tecidos da região 
bucomaxilofacial. Biologia dos fluidos orais. Mecanismos 
moleculares e celulares dos processos fisiológicos e 
patológicos da região bucomaxilofacial. Aplicação desse 
conhecimento na clínica odontológica contemporânea. Nota: 
Disciplina de suporte à linha de pesquisa “Biologia Oral”, 



 
 

recomendada a alunos que pretendem desenvolver 
dissertação ou tese nessa linha de pesquisa. 
 

II. Disciplina: Ciência dos Materiais Odontológicos  
• Créditos:  2 (dois); Categoria:  disciplina optativa no curso de 

Mestrado Acadêmico e disciplina optativa no curso de 
Doutorado; Número de vagas:  6 (seis). Ementa:  
Propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais 
utilizados nas reabilitações morfológica e funcional do 
sistema estomatognático. Nota: Disciplina de suporte à linha 
de pesquisa “Propriedades Físicas, Químicas e Biológicas 
dos Materiais Odontológicos”, recomendada a alunos que 
pretendem desenvolver dissertação ou tese nessa linha de 
pesquisa. 
 

III. Disciplina: Desenvolvimento, Estrutura, Funções e A lterações 
do Sistema Estomatognático  

• Créditos:  2 (dois); Categoria:  disciplina optativa no curso de 
Mestrado Acadêmico e disciplina optativa no curso de 
Doutorado; Número de vagas:  6 (seis). Ementa:  
Embriologia do sistema estomatognático: embriogênese 
facial, odontogênese e deformidades dento-faciais. 
Desenvolvimento da oclusão dentária humana. 
Componentes estruturais e funções do sistema 
estomatognático. Más oclusões e sua relação com outros 
componentes e as funções do sistema estomatognático. 
Diagnóstico, prevenção e tratamento das alterações 
morfológicas e funcionais do sistema estomatognático. Nota: 
Disciplina de suporte à linha de pesquisa “Sistema 
Estomatognático: desenvolvimento, estrutura, funções e 
alterações”, recomendada a alunos que pretendem 
desenvolver dissertação ou tese nessa linha de pesquisa.  
 

IV. Disciplina: Diagnóstico por Imagem, Radiobiologia e  
Radioproteção  

• Créditos:  2 (dois); Categoria:  disciplina optativa no curso de 
Mestrado Acadêmico e disciplina optativa no curso de 
Doutorado; Número de vagas:  6 (seis). Ementa:  Métodos 
convencionais e avançados de diagnóstico por imagem. 
Efeitos físicos, químicos e biológicos das radiações 
ionizantes. Características e aplicações dos materiais 
radioprotetores. Nota:  Disciplina de suporte à linha de 
pesquisa “Métodos de Diagnóstico por Imagem, 
Radiobiologia e Radioproteção”, recomendada a alunos que 
pretendem desenvolver dissertação ou tese nessa linha de 
pesquisa. 

 
 
OBSERVAÇÕES 



 
 

 
a) As disciplinas serão desenvolvidas durante períodos específicos (20/08/18 

a 25/08/18; 17/09/18 a 22/09/18; 22/10/18 a 27/10/18; 18/11/18 a 
24/11/18; 17/12/18 a 21/12/18), em datas e horários que serão 
previamente disponibilizados pela Secretaria do Programa. Caso 
necessário, o Programa reserva-se o direito de remanejar datas e horários 
das disciplinas ofertadas. 

b) O número de vagas ofertadas em cada disciplina pode ser 
aumentado/reduzido, a critério do Colegiado do Programa de Pós-
graduação em Odontologia, de acordo com o número de alunos regulares 
do Programa matriculados na disciplina. 

 

II – DA INSCRIÇÃO 
 

Poderão candidatar-se às disciplinas isoladas os portadores de diploma de 
curso superior reconhecido pelo MEC. No ato da inscrição para este processo 
seletivo, o candidato preencherá o requerimento de inscrição em formulário próprio, 
anexando cópia dos seguintes documentos: 

 
• cédula de identidade, título de eleitor, CPF e certificado de serviço militar 

(cópias e originais) ; 
• currículo Lattes (01 exemplar impresso). Informações sobre o currículo 

Lattes estão disponíveis em http://lattes.cnpq.br; 
• 1 (uma) fotografia 3x4 recente; 
• justificativa apresentada pelo candidato para pleitear sua candidatura ao 

desenvolvimento da(s) disciplina(s) isolada(s), preenchida em formulário 
próprio. 

 
Todas as inscrições estarão sujeitas ao deferimento pelo Colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Odontologia, sendo motivos para o indeferimento: 
1) a falta de qualquer documento exigido para a inscrição; 2) o não atendimento a 
qualquer item do presente Edital.  

 
O resultado do deferimento da inscrição será divulgado, no dia 01 de agosto de 

2018, pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site do 
Programa (www.pucminas.br/pos/odontologia). 
 
III – DA SELEÇÃO 
 

A seleção será realizada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 
Odontologia e terá como referência a avaliação do currículo Lattes do candidato e a 
justificativa apresentada pelo candidato para pleitear sua candidatura ao 
desenvolvimento da(s) disciplina(s) isolada(s). A LISTA DOS CANDIDATOS 
APROVADOS será divulgada até o dia 03 de agosto de 2018 , contendo, para cada 
disciplina oferecida, o nome do candidato e sua classificação final, em ordem 
decrescente. Nessa lista, serão denominados como APROVADOS E 



 
 

SELECIONADOS os 6 (seis) candidatos mais bem classificados nas disciplinas 
ofertadas. Os demais candidatos da lista serão denominados como APROVADOS E 
NÃO SELECIONADOS (EXCEDENTES).  

O candidato APROVADO E SELECIONADO que não efetivar sua matrícula nas 
datas agendadas neste Edital para sua realização será considerado desistente. 
Neste caso, será convocado a realizar a matrícula, na vaga do desistente, o 
candidato APROVADO E NÃO SELECIONADO (EXCEDENTE) mais bem 
classificado. 

 
IV – DA MATRÍCULA 
 

Os candidatos APROVADOS E SELECIONADOS deverão realizar suas 
matrículas no dia 06 de agosto de 2018 , no mesmo horário e local das inscrições, 
mediante a apresentação de declaração de disponibilidade de tempo para dedicar-
se à(s) disciplina(s) nas datas e horários disponibilizados pela Secretaria do 
Programa, de acordo com as diretrizes do Programa de Pós-graduação em 
Odontologia.  

No ato da matrícula, o candidato apresentará os seguintes documentos: 
 

• diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, ou documento 
equivalente, e histórico escolar (autenticadas) . 

 
Caso haja candidato APROVADO E SELECIONADO desistente (candidato 

APROVADO E SELECIONADO que não efetivar sua matrícula na data agendada 
neste Edital), a chamada e matrícula de candidato APROVADO E NÃO 
SELECIONADO (EXCEDENTE) ocorrerão no dia 08 de agosto de 2018 . 
 
V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1) Casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de 
Pós-graduação em Odontologia. 

 
2) O desenvolvimento das disciplinas isoladas e a convalidação de estudo em 

regime de matrícula isolada para finalidade futura de integralização curricular 
obedecerão ao disposto no Regulamento do Programa de Pós-graduação em 
Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, no 
Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e nas Normas Acadêmicas 
do Ensino de Graduação e de Pós-graduação Stricto Sensu da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. 

 
Belo Horizonte, 17 de maio de 2018. 

 
Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 


