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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
 

EDITAL ODONTO Nº 02/2017 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - MESTRADO EM ODONTOLOGIA -  
EDITAL ODONTO Nº 02/2017, torna público que estão prorrogadas as inscrições para o 
Curso de Pós-Graduação Stricto sensu em Odontologia,  

 

PROGRAMA 

 Pós-Graduação Stricto sensu em Odontologia 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA 
 

Período de inscrição e entrega da documentação: até 21 de junho de 2017. 
 
Dos documentos para a inscrição A documentação deve estar completa, caso contrário, o 

candidato será automaticamente excluído do processo seletivo. 
a) Cópia do comprovante de inscrição preenchido 

www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-cursos/mestrado.php 
 b) Cópia do comprovante recolhimento do preço público de inscrição correspondente ao 

valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais); 
c) cópia do C.P.F., Cédula de Identidade, Certificado de Reservista, Certidão de 

Nascimento ou Casamento (sem tarjas e dobras) ou passaporte válido para os 
candidatos estrangeiros;  

d) cópia simples do histórico escolar de graduação;  
e) cópia frente e verso do diploma do curso de graduação (autenticada para aqueles 

emitidos por outras IES). Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá 
apresentar documento comprobatório de colação de grau. Caso ainda esteja cursando 
a graduação, deverá apresentar atestado de demonstre estar matriculado no último 
ano de graduação;  

f) Currículum Plataforma Lattes documentado;  
g) formulário opção por Linha de Pesquisa - clique aqui;  
h) projeto de pesquisa, elaborado com os seguintes itens: Título: (conciso, dando ideia do 

problema a ser estudado) Autor do Trabalho: (nome do candidato) Fundamentação 
Teórico-Metodológica: (ideia conjunta dos diversos aspectos enfocados e da definição 
precisa do problema a estudar) Justificativa Circunstanciada Objetivos Geral e 
Específicos Procedimentos Metodológicos/Métodos e Técnicas (apresentar metas e 
etapas, com cronograma) Resultados e Contribuições Esperadas Local(is) de 

realização/Órgãos envolvidos Bibliografia básica ou preliminar. 
 

Atenção: O candidato que apresentar documento que não o diploma deve ter ciência de que, se 
aprovado no processo seletivo, deverá apresentar, no ato da matrícula, documento 
comprobatório no qual a data de conclusão do curso (dia/mês/ano) deve ser anterior à matrícula 
na UEL, sem o qual não poderá efetuar a matrícula e perderá o direito à vaga.  

 
Do local de entrega dos documentos: Clínica Odontológica Universitária/COU, Departamento de 

Odontologia Restauradora, Rua Pernambuco, nº 540, Centro, Londrina/PR, no horário das 

8h30min às 11h30min e das 14h às 17h. Mais informações pelos telefones (43) 3371-4327 e 

3371-6750 e e-mail: odontomestrado@uel.br. 
 

Atenção: O candidato que entregar documentação incompleta poderá ser automaticamente excluído 
do processo. Em caso de desistência do processo seletivo ou em qualquer outra situação, não será 
devolvida a taxa de inscrição. 
 
 
 
 

http://www.uel.br/
http://www.uel.br/proppg/portalnovo/pages/inscricoes-programas-cursos/mestrado.php


 

 

 

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), km 380  -  Fone (43) 3371-4000 PABX  -  Fax 3328-4440  -  Caixa Postal 10.011  -  CEP 86057-970 – Internet http://www.uel.br 

Hospital Universitário/Centro de Ciências da Saúde: Av. Robert Koch, 60 - Vila Operária – Fone (43) 3381-2000 PABX – Fax 3337-4041 e 3337-7495 - Caixa Postal 791 - CEP 86038-440 

LONDRINA          -           PARANÁ          -          BRASIL 

   Form. Código 11.764 – Formato A4 (210x297mm) 

As demais disposições do Edital ODONTO 01/2017, estão mantidas. 
 
 
 

Londrina, 19 de junho de 2017. 
 
 
 

 
                            Prof. Dr. Giovani de Oliveira Corrêa 

Coordenador do Programa de  
Pós Graduação em Odontologia 
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