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ERRATA 002/2017 DO Edital PPGO 02/2017 QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO CURSO MESTRADO 

ACADÊMICO PPG ODONTOLOGIA UFU – 2017/2018 

ONDE SE LÊ: 

OBS: Após a classificação final, se algum orientador não tiver suas vagas preenchidas, mas tiver interesse 

em fazê-lo, poderá consultar, por ordem de classificação, outros alunos aprovados, mas não 

selecionados por falta de vagas com os orientadores escolhidos pelos postulantes como primeira ou 

segunda opção. Havendo interesse do candidato, esse poderá integrar o quadro dos alunos 

selecionados, não podendo, entretanto, ultrapassar o número de vagas disponibilizadas por orientador. 

 

LEIA-SE: 

OBS: Após a classificação final, se algum orientador não tiver suas vagas preenchidas, mas tiver interesse 

em fazê-lo, poderá consultar, por ordem de classificação, outros alunos aprovados, mas não 

selecionados por falta de vagas com os orientadores escolhidos pelos postulantes como primeira ou 

segunda opção. Havendo interesse do candidato, esse poderá integrar o quadro dos alunos 

selecionados. 

 

ONDE SE LÊ: 

5. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO - CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

A seleção será realizada em 04 etapas avaliativas: Prova de inglês (ELIMINATÓRIA); Prova de 

conhecimentos específicos em Odontologia, Currículo e Entrevista, sendo as três últimas 

CLASSIFICATÓRIAS. 

 

LEIA-SE: 

A seleção será realizada em 04 etapas avaliativas: Prova de inglês (ELIMINATÓRIA); Prova de 

conhecimentos específicos em Odontologia (EM CARÁTER ELIMINATÓRIO SE O CANDIDATO NÃO 

OBTIVER PELO MENOS 50% DE APROVEITAMENTO); Currículo e Entrevista, sendo as duas últimas 

CLASSIFICATÓRIAS. 

 

ONDE SE LÊ: 

5.2.2. Prova de conhecimento específico – Pesquisa em Odontologia (10 pontos – peso 4): Prova única 

com questões discursivas, com abrangência de métodos de pesquisa, estrutura e redação de projeto de 

pesquisa, delineamento experimental, noções básicas de estatística, interpretação e análise de texto 

científico, estrutura e redação de artigo científico. Podendo ainda envolver questões discursivas de 

avaliação clínica e planejamento com abrangência generalista, envolvendo o diagnóstico, planejamento, 
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reabilitação e promoção em saúde oral e do aparelho estomatognático, bem como a proposta 

pedagógica dos cursos de Graduação e Mestrado em Odontologia da UFU, além da normalização 

existente a respeito do assunto, conforme listado abaixo. 

LEIA-SE: 

5.2.2. Prova de conhecimento específico – Pesquisa em Odontologia (10 pontos – peso 4): Prova única 

com questões discursivas, com abrangência de métodos de pesquisa, estrutura e redação de projeto de 

pesquisa, delineamento experimental, noções básicas de estatística, interpretação e análise de texto 

científico, estrutura e redação de artigo científico. Podendo ainda envolver questões discursivas de 

avaliação clínica e planejamento com abrangência generalista, envolvendo o diagnóstico, planejamento, 

reabilitação e promoção em saúde oral e do aparelho estomatognático, bem como a proposta 

pedagógica dos cursos de Graduação e Mestrado em Odontologia da UFU, além da normalização 

existente a respeito do assunto, conforme listado abaixo. O candidato que obtiver menos de 50% de 

aproveitamento nesta etapa será desclassificado.  

 

Uberlândia, 04 de outubro de 2017.  

 

 

Prof. Drª Gisele Rodrigues da Silva  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 


