UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA

EDITAL CPG/FOP 008/2022
PPG – ESTOMATOPATOLOGIA
Áreas de concentração do PPG:
Estomatologia
Patologia
PROCESSO SELETIVO – 2º Semestre/2022
Aprovado pela CPG/FOP em 13/04/2022
INGRESSO PARA OS NÍVEIS DE MESTRADO E DOUTORADO
Coordenador: Prof. Dr. Pablo Agustin Vargas
Conceito CAPES: 6

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA E PERFIL DOS ALUNOS
OBJETIVO DO PROGRAMA
O Programa de Pós-Graduação em Estomatopatologia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba
(FOP-Unicamp) objetiva preparar e qualificar professores-pesquisadores nas áreas de Estomatologia e
Patologia Oral, fornecendo embasamento teórico, clínico e laboratorial necessário para que exerçam
atividades de ensino, de pesquisa e de atenção à saúde. O Programa iniciou suas atividades em 1999 e
recebeu o conceito CAPES 6 nas últimas três avaliações trienais, o que permitiu sua inserção no Sistema
de Programas de Excelência da CAPES (PROEX).
A seguir, são delineadas as principais orientações a serem levadas em conta pelos candidatos
interessados em realizar os Cursos de Mestrado e Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em
Estomatopatologia da FOP-UNICAMP. Detalhes adicionais podem ser obtidos junto à Coordenadoria do
Programa.
Áreas de Concentração do Programa:
Patologia;
Estomatologia.
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LINHAS DE PESQUISA
Biologia Tumoral.
Malformações e Síndromes com Envolvimento Orofacial.
Patogênese das Doenças Bucais.
Patologia das Glândulas Salivares.

PROFESSORES-ORIENTADORES
Acesse: https://w2.fop.unicamp.br/cpg/credenciamento/index.php?cod_curso=71,20

PERFIL DOS ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORADO
Profissionais, de nível superior, oriundos das Áreas da Saúde e Biológicas.
Requisitos Básicos para Admissão do Candidato
A admissão dos candidatos classificados estará condicionada à disponibilidade:
- do próprio candidato, para dedicação em tempo integral ao Programa;
- orientadores do Programa, para receber orientandos.

NÚMERO DE VAGAS
Serão oferecidas 2 vagas de Mestrado e 2 vagas de Doutorado, de acordo com a disponibilidade de
orientador.
VAGAS

ESTOMATOLOGIA

PATOLOGIA

MESTRADO

1

1

DOUTORADO

1

1
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INSCRIÇÃO
PERÍODO E FORMA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
Período de inscrição no Sistema de Gestão Acadêmica e envio da documentação por e-mail:
26 de abril a 26 de maio de 2022 (até às 23h59min59s)
ATENÇÃO:
Sua inscrição somente será concluída após receber e-mail da Coordenadoria de Pós-Graduação
confirmando que sua mensagem foi recebida. Esse e-mail, que será enviado em um prazo de até 72h
úteis após o recebimento, servirá como comprovante e deverá ser guardado até o final do processo
seletivo.
No final deste edital, está disponível link para consulta ao calendário administrativo completo.
A análise da documentação recebida será realizada somente após o término do período de inscrição. Ou
seja, a confirmação do recebimento do e-mail de inscrição NÃO indica que a documentação esteja
correta.
O resultado da análise, contendo a relação das inscrições deferidas e indeferidas, será divulgado em lista
específica conforme calendário do processo seletivo.
Caso o candidato envie mais de um e-mail, será considerado apenas o último enviado. Atente-se que
a documentação esteja completa no último e-mail enviado.
Inscrições em desacordo com o exigido neste edital poderão ser indeferidas.
Inscrições que não forem enviadas para o endereço de e-mail editaiscpg@fop.unicamp.br não serão
consideradas.
Somente serão considerados arquivos em formatos PDF.
Preferencialmente, os arquivos dos documentos de inscrição deverão ser encaminhados como anexos no
e-mail de inscrição. Arquivos que forem encaminhados no formato de links (acesso ao Google Drive e
similares) deverão estar com acesso liberado (sem necessidade de inserção de senhas e/ou solicitações de
acesso) e sem data de expiração para acesso.
Caso não seja possível acesso ao arquivo enviado, o documento não será considerado e a inscrição poderá
ser indeferida.
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DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
- CANDIDATOS BRASILEIROS:
Após o preenchimento da Ficha de Inscrição no SIGA (Item 1), encaminhar todos os documentos
listados abaixo para o endereço: editaiscpg@fop.unicamp.br - ASSUNTO DO E-MAIL: “PPGE –
Processo Seletivo – Envio de documentos”.
1) Ficha de Inscrição, formato PDF:
Preencher no Sistema de Gestão Acadêmica a Ficha de Inscrição:
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato
Após finalizar o preenchimento, verificar se o status consta como COMPLETO.
O candidato deverá conferir na ficha de inscrição se realizou a inscrição no curso correto:
MESTRADO
Curso 71M - Mestrado em Estomatopatologia / Área de concentração: AA - Estomatologia
Curso 71M - Mestrado em Estomatopatologia / Área de concentração: AC - Patologia
DOUTORADO
Curso 20D - Doutorado em Estomatopatologia / Área de concentração: AA- Estomatologia
Curso 20D - Doutorado em Estomatopatologia / Área de concentração: AC - Patologia
A ficha de inscrição deve ser gerada em formato PDF e enviada junto com os demais documentos.
Atente-se que o navegador de internet não esteja bloqueando o pop-up para visualizar a ficha (pode ser
que o navegador exiba uma informação no canto superior direito).
Não é necessário assinar a ficha de inscrição. Veja um modelo de ficha em Anexo I. No momento de
realizar a inscrição no Sistema de Gestão Acadêmica, o candidato deverá inserir uma foto de rosto. NÃO
é necessário enviar foto por e-mail.

2) Currículo Lattes, em formato PDF, contendo os principais indicadores abaixo relacionados:
▪
Dados pessoais e de identificação do candidato e formação universitária;
▪
Produção intelectual – artigos publicados e aceitos, livros e capítulos de livros;
▪
Participação em eventos e cursos (com número de horas) – Especialização, Mestrado,
Doutorado, Monitorias, Estágios, Iniciação Científica;
▪
Resumos publicados em anais de eventos.
Não é necessário encaminhar cópias dos certificados das atividades informadas no Currículo Lattes.
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- CANDIDATOS ESTRANGEIROS, RESIDINDO NO PAÍS DE ORIGEM, SERÃO AVALIADOS,
EXCLUSIVAMENTE, ATRAVÉS DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:
Após o preenchimento da Ficha de Inscrição no SIGA (Item 1), encaminhar todos os documentos
listados abaixo para o endereço: editaiscpg@fop.unicamp.br - ASSUNTO DO E-MAIL: “PPGE –
Processo Seletivo – Envio de documentos”.
1) Ficha de Inscrição, formato PDF:
Preencher no Sistema de Gestão Acadêmica a Ficha de Inscrição:
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato
Após finalizar o preenchimento, verificar se o status consta como COMPLETO.
O candidato deverá conferir na ficha de inscrição se realizou a inscrição no curso correto:
MESTRADO
Curso 71M - Mestrado em Estomatopatologia / Área de concentração: AA - Estomatologia
Curso 71M - Mestrado em Estomatopatologia / Área de concentração: AC - Patologia
DOUTORADO
Curso 20D - Doutorado em Estomatopatologia / Área de concentração: AA- Estomatologia
Curso 20D - Doutorado em Estomatopatologia / Área de concentração: AC - Patologia
A ficha de inscrição deve ser gerada em formato PDF e enviada junto com os demais documentos.
Atente-se que o navegador de internet não esteja bloqueando o pop-up para visualizar a ficha (pode ser
que o navegador exiba uma informação no canto superior direito).
Não é necessário assinar a ficha de inscrição. Veja um modelo de ficha em Anexo I. No momento de
realizar a inscrição no Sistema de Gestão Acadêmica, o candidato deverá inserir uma foto de rosto. NÃO
é necessário enviar foto por e-mail.
2) Currículo, de livre redação, em formato PDF;
Não é necessário encaminhar cópias dos certificados das atividades informadas no Currículo.
3) Histórico Escolar do curso de graduação, em formato PDF;
4) Carta(s) de recomendação, em formato PDF;
5) Candidatos ao DOUTORADO que possuem curso de MESTRADO: adicionar o Histórico
Escolar do Mestrado à documentação.
- CANDIDATOS ESTRANGEIROS RESIDINDO NO BRASIL:
Candidatos estrangeiros que residam no Brasil passarão pelo mesmo exame de seleção que os
candidatos brasileiros.
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- CANDIDATOS DE DOUTORADO DIRETO COM O EXAME INTERNACIONAL Graduate
Record Examination (GRE®):
A apresentação do GRE não é obrigatório a todos os candidatos e deve ser apresentado apenas aos
candidatos que optarem pela modalidade de Doutorado Direto Fapesp. Neste caso, apenas os
Professores Adriana Franco Paes Leme, Fernanda Viviane Mariano e Pablo Agustin Vargas poderão
orientar essa modalidade com o GRE.
Após o preenchimento da Ficha de Inscrição no SIGA (Item 1), encaminhar todos os documentos
listados abaixo para o endereço: editaiscpg@fop.unicamp.br - ASSUNTO DO E-MAIL: “PPGE –
Processo Seletivo – Envio de documentos”.
1) Ficha de Inscrição, formato PDF:
Preencher no Sistema de Gestão Acadêmica a Ficha de Inscrição:
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato
Após finalizar o preenchimento, verificar se o status consta como COMPLETO.
O candidato deverá conferir na ficha de inscrição se realizou a inscrição no curso correto:
MESTRADO
Curso 71M - Mestrado em Estomatopatologia / Área de concentração: AA - Estomatologia
Curso 71M - Mestrado em Estomatopatologia / Área de concentração: AC - Patologia
DOUTORADO
Curso 20D - Doutorado em Estomatopatologia / Área de concentração: AA- Estomatologia
Curso 20D - Doutorado em Estomatopatologia / Área de concentração: AC - Patologia
A ficha de inscrição deve ser gerada em formato PDF e enviada junto com os demais documentos.
Atente-se que o navegador de internet não esteja bloqueando o pop-up para visualizar a ficha (pode ser
que o navegador exiba uma informação no canto superior direito).
Não é necessário assinar a ficha de inscrição. Veja um modelo de ficha em Anexo I. No momento de
realizar a inscrição no Sistema de Gestão Acadêmica, o candidato deverá inserir uma foto de rosto. NÃO
é necessário enviar foto por e-mail.
2) Currículo Lattes, em formato PDF, contendo os principais indicadores abaixo relacionados:
▪
Dados pessoais e de identificação do candidato e formação universitária;
▪
Produção intelectual – artigos publicados e aceitos, livros e capítulos de livros;
▪
Participação em eventos e cursos (com número de horas) – Especialização, Mestrado,
Doutorado, Monitorias, Estágios, Iniciação Científica;
▪
Resumos publicados em anais de eventos.
Não é necessário encaminhar cópias dos certificados das atividades informadas no Currículo Lattes.
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3) Comprovante do GRE com pelo menos as notas abaixo:
155 em Verbal Reasoning;
158 em Quantitative Reasoning;
4.0 ou maior na seção Analytical Writing (estar entre os 40% melhores que prestaram o exame Analytical
Writing).

PROCESSO SELETIVO
DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS

Datas: 22 de junho e 23 de junho de 2022
22/06/2022: Local: Salão Nobre – FOP - UNICAMP
Avenida Limeira, 901 - Bairro Areião - Piracicaba/SP - Cep: 13414-903
23/06/2022: Local: Sala “Simodont” - FOP - UNICAMP
Avenida Limeira, 901 - Bairro Areião - Piracicaba/SP - Cep: 13414-903
O exame será exclusivamente presencial. Os candidatos deverão responder as questões das avaliações
com caneta azul ou preta, e deverão apresentar o RG ou Carteira Nacional de Habilitação antes de iniciar
a prova.

22/06/2022
Início: 9h

Prova de Conhecimento Específico
Prova de Inglês

23/06/2022
Início: 8:30h

Entrevista dos candidatos
OBS: As entrevistas ocorrerão em ordem alfabética dentro
de cada nível (mestrado e doutorado). O início será às
8:30h. O horário de cada candidato será informado na lista
de inscrições deferidas e indeferidas.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CADA ETAPA
O processo de seleção para Mestrado e Doutorado constará das seguintes etapas:
1) Prova escrita de conhecimento – As questões serão formuladas a partir de bibliografia
recomendada e serão apresentadas ao candidato no momento da realização da prova (questões
de múltipla escolha ou dissertativas). A prova terá duração máxima de 60 minutos, não sendo
permitida consulta. Serão avaliados seu conhecimento e capacidade de articular, relacionar e
expor ideias e conceitos pertinentes à temática. A nota desta prova terá peso 1 para a
classificação final do candidato;
2) Exame de proficiência em língua estrangeira – os candidatos deverão realizar o exame de
proficiência em língua estrangeira (inglês). A prova terá duração de uma hora, e não será
permitido o uso de dicionário português-inglês ou inglês-português. A nota nesta prova terá
peso 1 para a classificação final do candidato.
3) Análise do Currículo - podem ser aprovados nesta etapa os candidatos que apresentem
produção intelectual e perfil compatíveis com o nível de mestrado ou doutorado e que
demonstrem potencial de contribuição ao avanço do conhecimento no campo, consonantes
com as linhas de pesquisa do Programa. Serão considerados o desempenho acadêmico, a
produção científica e a experiência do candidato nas linhas dos orientadores que estão
disponibilizando vagas neste edital. As informações prestadas são de inteira responsabilidade
do candidato e deverão ser devidamente comprovadas, a qualquer momento, se solicitado pela
banca. O Currículo é pontuado de 0 a 10 e tem caráter classificatório. A nota terá peso 1 para
a classificação final do candidato, sendo a pontuação feita de acordo com uma Avaliação
Qualitativa (titulação, experiência na linha de pesquisa que esteja sendo ofertada vaga,
iniciação científica, monitorias e estágios extracurriculares) e outra Quantitativa (Trabalhos
publicados em periódicos com seletiva política editorial, resumos publicados, prêmios,
orientações e cursos assistidos). A nota final será a soma dos totais das avaliações qualitativa
e quantitativa;
4) Entrevista com os candidatos – será realizada por uma banca composta por professores
indicados pela coordenação do Programa, de acordo com a área de concentração. Na
entrevista, serão considerados: capacidade de argumentação; disponibilidade e compromisso
do candidato com o Programa de Pós-Graduação. A nota terá peso 1.
A Nota Final será a média ponderada das notas da Prova de Conhecimento Específico (PC), Prova de
Conhecimento no idioma Inglês (PI), análise do Currículo (CL), e nota da Entrevista (E). Cada etapa será
pontuada de 1 a 10.
Em caso de empate entre candidatos, será utilizada a nota da Prova de Conhecimento Específico
para o desempate.
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RESULTADO
Divulgação do resultado em 1ª chamada e lista de espera (SE HOUVER): 11 de julho de 2022.
Divulgação do resultado em 1ª chamada e lista de espera (SE HOUVER), após recursos: 18 de julho de
2022
Convocação de candidatos em 2ª chamada, SE HOUVER: 21 de julho de 2022
Convocação de candidatos em 3ª chamada, SE HOUVER: 26 de julho de 2022

NÚMERO DE CHAMADAS E ENVIO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
Para o processo seletivo, estão previstas 03 convocações (chamadas) de candidatos. Os candidatos
aprovados devem enviar o diploma de graduação, conforme calendário do processo seletivo, para
confirmar o interesse na vaga. O diploma de graduação poderá ser substituído, temporariamente, pelo
certificado de conclusão do curso de graduação. O não envio do documento acarretará em perda da vaga.
Caso o candidato aprovado, em qualquer uma das chamadas, ainda não tenha concluído o curso de
graduação no momento da convocação, deverá informar, imediatamente, a Coordenadoria de
Pós-Graduação por e-mail. Nesse caso, o prazo para envio do diploma de graduação, ou certificado de
conclusão do curso de graduação, será até às 12h do dia 15/08/2022. O não envio do documento
acarretará em perda da vaga.
As convocações, a partir da segunda chamada, somente ocorrerão:
1) Se o número de candidatos aprovados no processo seletivo for maior que o número de vagas previstas
no edital (lista de espera);
2) Compatibilidade de orientação.
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CALENDÁRIO

ETAPA

DATA

Início da divulgação do edital e período de
impugnação

18/04/2022 a 22/04/2022

Preenchimento da Ficha de inscrição no
SIGA e envio da documentação por e-mail

26/04/2022 a 26/05/2022

Divulgação das inscrições deferidas e
indeferidas no site da CPG –
www.fop.unicamp.br/cpg

01/06/2022

Período para interposição de recursos das
inscrições deferidas e indeferidas

02/06/2022 a 03/06/2022

Divulgação das inscrições deferidas e
indeferidas no site da CPG –
www.fop.unicamp.br/cpg, após recursos, e
horários das entrevistas

08/06/2022

Processo Seletivo

22/06/2022 a 23/06/2022

Divulgação do resultado – 1ª chamada

11/07/2022

Divulgação da lista de espera, se houver
Período para interposição de recursos da 1ª
chamada

12 e 13/07/2022

Após recursos - divulgação do resultado
final – 1ª chamada – e lista de espera

18/07/2022
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Último dia para envio do diploma de
graduação dos aprovados em 1ª chamada
confirmando o interesse na vaga

20/07/2022

Convocação de candidatos - 2ª chamada, SE
HOUVER

21/07/2022

Último dia para envio do diploma de
graduação confirmando o interesse na vaga

25/07/2022

Convocação de candidatos - 3ª chamada, SE
HOUVER

26/07/2022

Último dia para envio do diploma de
graduação confirmando o interesse na vaga

28/07/2022

Matrícula (todas as chamadas)

28/07/2022

Matrícula suplementar - candidato
aprovado, em qualquer uma das chamadas,
que ainda não tenha concluído o curso de
graduação no momento da convocação. O
prazo para envio do diploma de graduação,
ou certificado de conclusão do curso de
graduação, será até às 12h do dia
15/08/2022.

15/08/2022

Início das atividades do 2º período letivo de
2022. As atividades do curso serão
presenciais.

15/08/2022
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PERÍODO DE IMPUGNAÇÃO
A impugnação deste edital poderá ser feita, de acordo com o calendário acima, por meio de ofício
assinado, digitalizado e enviado ao e-mail editaiscpg@fop.unicamp.br. No ofício, o candidato deverá
justificar, detalhadamente, a solicitação. O ofício é de livre redação, ou seja, a Coordenadoria de
Pós-Graduação não fornecerá modelo.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A interposição de recursos às etapas do Processo Seletivo será feita de acordo com o calendário acima,
por meio de ofício assinado, digitalizado e enviado ao e-mail editaiscpg@fop.unicamp.br. A divulgação
do resultado do recurso será feita especificamente ao candidato, de acordo com o calendário.
Caberá recurso apenas em situações que se contraponham estritamente ao motivo do indeferimento.
Não serão aceitos: inclusão de documentos faltantes que deveriam ter sido encaminhados no período
regular de inscrição, substituição de documentos incorretos e/ou recebimento de inscrições fora do prazo,
por exemplo.
Os recursos recebidos serão tratados pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em
Estomatopatologia.
O ofício é de livre redação. A Coordenadoria de Pós-Graduação não fornecerá modelo.

TÓPICOS E BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS RECOMENDADAS PARA AS
PROVAS
Tópicos para as provas de seleção de Mestrado e Doutorado:
Biologia da AIDS e suas manifestações bucais;
Cistos da região buco-maxilo-facial e pescoço;
Doenças dermatológicas com repercussão bucal;
Doenças infecciosas sistêmicas e bucais;
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Doenças dos tecidos moles bucais;
Câncer de boca;
Genética: conceitos básicos e desordens com envolvimento crânio-facial;
Conceitos de inflamação
Lesões potencialmente malignas da mucosa bucal;
Patologia das glândulas salivares;
Patologia óssea com ênfase para lesões do complexo maxilofacial;
Patologia periodontal;
Toxicidades bucais do tratamento oncológico;
Tratamento odontológico para pacientes com câncer;
Tumores odontogênicos.
Bibliografia recomendada
1- Patologia Oral & Maxilofacial. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi. Editora GEN
Guanabara Koogan. 4a edição traduzida, 2016.
2- WHO Classification of Head and Neck Tumours, 4th Edition. El-Naggar A, Chan JKC,
Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ. IARC Press, Lyon, 2017;
3- Patologia Oral. Oslei Paes de Almeida. Abeno. Editora Artes Médicas, 2016.
4- Robbins Patologia Básica. Kumar, Abbas, Aster. Editora GEN Guanabara Koogan. 10ª Edição
traduzida, 2020.
5- Genética Médica. Thompson & Thompson. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 8ª
edição traduzida, 2016.
6- Diagnóstico e Tratamento Odontológico para Pacientes Oncológicos. Edição: 1/2021. ISBN:
9788595157088. Editora: GEN Guanabara Koogan. Autores: Thaís Brandão, Cesar Migliorati,
Alan Roger Santos Silva, Aljomar Vechiato e Maria Cecilia Oliveira.

BOLSAS DE ESTUDOS
A aprovação no exame de seleção do Programa de Pós-Graduação em Estomatopatologia não implica em
concessão automática de bolsas. Bolsas são fornecidas pelas agências de fomento do Governo Brasileiro.
CAPES/CNPq: A concessão de bolsas dependerá da disponibilidade das mesmas e da aplicação dos
critérios de concessão das respectivas agências e do Programa de Pós-Graduação em Estomatopatologia.
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Candidatos estrangeiros aprovados devem também estar atentos sobre a possibilidade de solicitação de
bolsa de estudo em seu país de origem.
Convênio PEC/PG: Candidatos estrangeiros poderão se inscrever através da CAPES, para concessão de
bolsas de doutorado (http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg). Esse
Programa destina-se para candidatos aprovados em programas de pós-graduação originários de países em
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de
Ciência e Tecnologia.
Candidatos estrangeiros aprovados e que, eventualmente, sejam beneficiados com a concessão de bolsas
devem atentar para o fato de que um dos documentos necessários para a abertura de conta em Banco
brasileiro é a Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/).

DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição no processo seletivo é gratuita;
Todos os horários informados neste edital referem-se ao fuso UTC − 3 (Horário de Brasília);
Recomenda-se que o candidato ao processo seletivo realize todas as etapas do processo seletivo com
antecedência ao término dos prazos. A Coordenadoria de Pós-Graduação não se responsabilizará por
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem o envio do e-mail para formalizar a inscrição. Não se responsabilizará, ainda, por erros de
digitação do endereço de e-mail da Coordenadoria de Pós-Graduação: editaiscpg@fop.unicamp.br
Se necessário, contatos com o candidato serão realizados através dos endereços de e-mails informados na
ficha de inscrição;
Em casos de alterações deste edital durante o período de inscrição, serão publicadas retificações, através
de editais próprios, no site da Coordenadoria de Pós-Graduação. O candidato deverá acompanhar os
comunicados e demais publicações;
Dúvidas referentes a este edital deverão ser encaminhadas para o e-mail
editaiscpg@fop.unicamp.br.
A Coordenadoria de Pós-Graduação não responderá dúvidas em outros canais de atendimento;
Consulte o calendário administrativo da Unicamp para verificar os dias de expediente na Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (campus Piracicaba):
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Calendário Administrativo 2022:
https://www.dgrh.unicamp.br/documentos/calendario-administrativo
Casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão do Programa de Pós-Graduação em
Estomatopatologia.
Secretaria da Coordenadoria de Pós-Graduação da FOP/Unicamp
Av. Limeira, 901 – Bairro Areão
Piracicaba/SP – CEP 13414-903
E-mail: editaiscpg@fop.unicamp.br

15

Anexo I
MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO
Apresentamos um modelo da ficha que o Sistema de Gestão Acadêmica irá gerar
após o candidato completar a inscrição.
O formato do arquivo é PDF. Não serão aceitas outras formatações ou outros tipos
de arquivos.
A quantidade de páginas da ficha de inscrição irá variar de acordo com as
informações que o candidato inserir.
Na última página da ficha haverá um campo para assinatura. NÃO é necessário
assinar.
Obs.: algumas informações estão ocultas para preservar os dados inseridos.
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