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EDITAL CPG/FOP – 006/2019
PPG – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Área de concentração em Radiologia Odontológica
PROCESSO SELETIVO – 1º Semestre/2020
Aprovado pela CPG/FOP em 16/09/2019

Coordenadora: Profa. Dra. Deborah Queiroz de Freitas França
Conceito CAPES: 5
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA E PERFIL DOS ALUNOS
Objetivo do Programa
O Programa de Pós-Graduação em Radiologia Odontológica iniciou suas atividades em
1983 e tem como objetivo a formação de docentes pesquisadores e profissionais
altamente qualificados para atender a demanda da sociedade. O perfil desejado do
profissional formado pelo Programa é de um pesquisador de excelência, de um docente
altamente qualificado, apto a ingressar em uma Instituição de Ensino do país ou exterior
e de um profissional da Área de Saúde capaz de elaborar estratégias de melhoria da
qualidade de vida da comunidade local e/ou de outras regiões. Também é missão do
Programa desenvolver atitudes de cooperação com outras Instituições de Ensino do
país e do exterior.
Níveis
Mestrado e Doutorado
Grupos/Linhas de Pesquisas/Projetos
Radiologia Odontológica
1. Características e desenvolvimento das estruturas do complexo crânio-facial
A.
Estudo da articulação temporomandibular
B.
Estudo da maturação esquelética e dental
C.
Estudo cefalométrico do complexo crânio-facial
2. Imagenologia em Odontologia
A.
Avaliação da imagem por diferentes métodos
B.
Avaliação da utilização de diferentes recursos na imagem e diagnóstico
radiográficos
C.
Estudo da imagem de estruturas anatômicas, de alterações patológicas
e de materiais restauradores
D.
Estudo da qualidade e da densidade ósseas radiográficas
E.
Métodos avançados de imagens em Odontologia
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3. Radiobiologia e Radioproteção
A.
Avaliação da qualidade e/ou dosimetria
B.
Biossegurança em Radiologia Odontológica
C.
Efeito da radiação ionizante nos tecidos, órgãos e materiais
odontológicos
D.
Estudo de substâncias como radioprotetores
E.
Radiação ionizante e alterações sistêmicas

Professores do Programa
Professores Permanentes:
Profa. Dra. Cinthia Pereira Machado Tabchoury
Prof. Dr. Christiano de Oliveira Santos
Profa. Dra. Dagmar de Paula Queluz
Profa. Dra. Deborah Queiroz de Freitas França
Prof. Dr. Frab Norberto Boscolo
Prof. Dr. Francisco Carlos Groppo
Prof. Dr. Francisco Haiter Neto
Prof. Dr. Frederico Sampaio Neves
Profa. Dra. Gláucia Maria Bovi Ambrosano
Prof. Dr. Lourenço Correr Sobrinho
Profa. Dra. Luciana Asprino
Prof. Dr. Matheus Lima de Oliveira
Prof. Dr. Pedro Luiz Rosalen
Prof. Dr. Sergio Lins de Azevedo Vaz
Profa. Dra. Solange Maria de Almeida
Professores Colaboradores:
Profa. Dra. Rosana de Fátima Possobon

Perfil dos Alunos para Mestrado e Doutorado
Serão admitidos cirurgiões-dentistas. O candidato deve preencher o formulário de
inscrição e apresentar a documentação solicitada.
Requisitos Básicos para Admissão do Candidato de Mestrado e Doutorado
Os classificados no exame de seleção serão admitidos em função do número de vagas
determinado neste edital. Para este processo seletivo, as vagas disponíveis serão
preenchidas de acordo com o desempenho dos candidatos inscritos e compatibilidade
com os estudos e pesquisas dos docentes do PPG-RO que oferecem vagas nesse
processo.
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Normas do processo de seleção dos candidatos estrangeiros

Candidatos estrangeiros que residem no país de origem serão avaliados
exclusivamente pela Análise do Currículo, Histórico Escolar, duas Cartas de
Recomendação e entrevista on-line. Os documentos deverão ser enviados no momento
da inscrição para a seleção de novos alunos.
Candidatos estrangeiros que residem no Brasil: as normas do processo de seleção
serão as mesmas dos candidatos brasileiros.

Número de vagas

MESTRADO

DOUTORADO

6

6

Poderá haver lista de espera para os candidatos aprovados, além das vagas
disponibilizadas no edital. Esses poderão ser chamados caso exista disponibilidade de
orientação pelos docentes ou desistências de candidatos aprovados na primeira
chamada. Esta lista será válida até o próximo processo seletivo do programa.

INSCRIÇÃO
Período e forma de Inscrição

Período de inscrição no Sistema de Gestão Acadêmica e envio da documentação
por e-mail:
17 de setembro a 29 de outubro de 2019

ATENÇÃO:
Sua inscrição só será concluída após receber e-mail da Coordenadoria de Pósgraduação confirmando que seus documentos foram recebidos. Esse e-mail, que será
enviado em um prazo de até 72h úteis após o recebimento, servirá como comprovante
de inscrição e deverá ser guardado até o final do processo seletivo.
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A análise da documentação recebida será realizada após o término do período de
inscrição. A relação das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em lista
específica conforme calendário do processo seletivo.
Caso o candidato envie mais de um e-mail, será considerado apenas o último enviado.
Lembrando que a documentação deve estar completa.
Inscrições em desacordo com o exigido neste edital poderão ser indeferidas.

TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, EM ÚNICO
E-MAIL, PARA O ENDEREÇO: posgrad@fop.unicamp.br (ASSUNTO: “PPG-RO –
Processo Seletivo – Envio de documentos”)

O PROCESSO DE INSCRIÇÃO SERÁ FEITO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO
ELETRÔNICO E OS SEGUINTES ITENS DEVERÃO CONSTAR DA INSCRIÇÃO:

Documentos para inscrição no processo seletivo
MESTRADO

1) Formulário de inscrição:
Preencher no Sistema de Gestão Acadêmica o Formulário de Inscrição:
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xht
ml?code=1464181534436
Após finalizar o preenchimento, verificar se o status consta como COMPLETO para
impressão.
O formulário deve ser gerado em formato PDF e enviado com o restante da
documentação.
No momento de realizar a inscrição no Sistema de Gestão Acadêmica, o candidato
deverá inserir uma foto de rosto. NÃO é necessário encaminhar a foto por e-mail.
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2) Súmula Curricular, em formato PDF:
Candidatos que não cumprirem os itens e a ordem abaixo poderão ter sua pontuação
prejudicada no momento da análise do currículo.
I. Identificação
II. Titulação (Especialização, Mestrado; especificar área)
III. Iniciação científica (com ou sem bolsa): especificar título do trabalho (projeto),
orientador, órgão de fomento da bolsa, produção científica decorrente da bolsa
IV. Estágios e Monitorias (local, período, orientador e carga horária)
V. Publicações
a) Artigo científico publicado em periódico internacional
b) Artigo científico publicado em periódico nacional
c) Resumos em anais ou similar internacional
d) Resumos em anais ou similar nacional
VI. Prêmios
VII. Experiência didática (cursos ministrados, experiência com e sem vínculo)
VIII. Atividades de Orientação (orientação de IC, monografia, TCC)
3) Histórico escolar do curso de graduação, em formato PDF. Caso o candidato ainda
não tenha concluído o curso de graduação, deverá enviar o histórico escolar atualizado
com a relação das disciplinas cursadas até o momento.

DOCUMENTOS ADICIONAIS PARA CANDIDATOS AO DOUTORADO
Além dos documentos mencionados acima (formulário de inscrição, súmula curricular e
histórico escolar do curso de graduação), candidatos ao DOUTORADO deverão
encaminhar também:
1) Histórico escolar do curso de mestrado, em formato PDF. Caso o candidato ainda
não tenha concluído o curso de mestrado, deverá enviar o histórico escolar atualizado
com a relação das disciplinas de mestrado cursadas até o momento;
2) 01 (um) projeto de pesquisa, em formato PDF.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
• Durante a aplicação das provas, a inscrição do candidato receberá um número
de identificação que será utilizado para manter o seu anonimato durante as
etapas específicas do processo seletivo.
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PROCESSO SELETIVO

DATA, HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Data: 11/11/2019
Local: FOP/Unicamp, Av. Limeira, 901, Piracicaba/SP – Cep 13414-903 - Anfiteatro 03.
11/11/2019
08h00 às 12h00

Prova de Conhecimento
Proficiência em Inglês

11/11/2019
14h00 às 17h30

Entrevista com os candidatos

Específico

e

Prova

de

Descrição das etapas do processo seletivo
O processo de seleção para Mestrado e Doutorado será realizado por meio de:
1) Exame de proficiência em língua estrangeira – Essa prova é pontuada de 0 a 10
e tem caráter classificatório. Será permitido uso de dicionário impresso portuguêsinglês.
2) Prova escrita de conhecimento – as questões serão formuladas a partir de
bibliografia recomendada e serão apresentadas ao candidato no momento da realização
da prova. Essa prova é pontuada de 0 a 10 e tem caráter eliminatório, devendo o
candidato obter no mínimo nota 6,0, estando em caso contrário, desclassificado. Não
será permitida consulta a nenhum material na prova de conhecimento específico.
Observação: As provas relativas aos itens 1 e 2 terão duração de quatro horas.
3) Análise da súmula curricular e produção científica – A súmula será pontuada de
0 a 10 e tem caráter classificatório. Serão considerados o desempenho acadêmico, a
produção científica e a experiência do candidato. As informações prestadas são de
inteira responsabilidade do candidato.
4) Entrevista com os candidatos – será realizada por uma banca composta por
professores indicados pela coordenação do programa. Na entrevista serão
considerados: capacidade de argumentação; disponibilidade e compromisso do
candidato com o Programa de Pós-Graduação. A entrevista é pontuada de 0 a 10 e tem
caráter classificatório. Para os candidatos ao Doutorado, será considerado também o
projeto de pesquisa apresentado, cuja arguição poderá fazer parte da entrevista.
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RESULTADO FINAL
A nota final de cada candidato será apurada a partir da média das avaliações obtidas
nas quatro fases do processo de seleção. Os candidatos serão ordenados em ordem
decrescente da média final, observado o limite das vagas disponíveis. Para aprovação,
o candidato deverá atingir nota mínima de 6,0 (seis) na prova de conhecimento
específico e média final mínima de 6,0 (seis).

18/11/2019

Local: Coordenadoria de Pós-Graduação da FOP/UNICAMP,
ou no site: www.fop.unicamp.br/cpg em Exames de
Seleção/Resultados

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A interposição de recurso ao resultado final do Processo Seletivo poderá ser feita até
22/11/2019, através de ofício contendo assinatura original do candidato e entregue na
CPG/FOP.
A divulgação do resultado do recurso será publicada na página da CPG/FOP, no prazo
de 5 dias úteis, contados da data-limite de interposição do recurso.

TÓPICOS PARA AS PROVAS
BIBLIOGRAFIA PARA PROVA ESCRITA
Radiologia Odontológica
 CASATI ALVARES, L., TAVANO, O. - Curso de Radiologia em Odontologia, 4ª
Edição, Ed. Santos, 1998.
 CAVALCANTI, M. - Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico – 2ª Edição,
Ed. Santos, 2014.
 FREITAS, A., ROSA, J.E., SOUZA, I.F. - Radiologia Odontológica – 6ª Edição,
Ed. Artes Médicas, 2004.
 HAITER NETO F, KURITA LM, CAMPOS PSF. Tomografia Computadorizada
em Odontologia. 1ª Edição, Ed. Tota, 2014.
 HAITER NETO F, KURITA LM, CAMPOS PSF. Diagnóstico por Imagem em
Odontologia. 1ª Edição, Ed. Napoleão, 2018.
 ISBERG, A. – Disfunção da articulação temporomandibular – 1ª Edição, Ed.
Artes Médicas, 2005.
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PAPAIZ, E.G., CAPELLA, L.R.C., OLIVEIRA, R.J. - Atlas de Tomografia
Computadorizada por Feixe Cônico para o Cirurgião-dentista - 1 ª Edição, Ed.
Santos, 2011.
WHAITES, E. – Princípios de Radiologia Odontológica – 4ª Edição, Churchill
Livingstone, 2009.
WHITE, S., PHAROAH, M. I. – Radiologia Oral – Fundamentos e Interpretação 7ª Edição, Ed. Elsevier, 2015.
ZARB, G.A, CARSSON, G.E., SESSLE, B.J., MOHL, N.D. Temporomandibular
Joint and Mastigatory Muscle Disorders. 2.ed. Mosby, 1995.

CALENDÁRIO
Etapa

Data

Inscrição no Sistema de Gestão
Acadêmica e envio da documentação 17 de setembro a 29 de outubro de 2019
por e-mail
Recebimento do e-mail único com a 17 de setembro a 29 de outubro de 2019
inscrição.
(até às 23h59min59s).
Divulgação das inscrições deferidas e
indeferidas no site da CPG –
01 de novembro de 2019 (até às 17h30min)
www.fop.unicamp.br/cpg - e/ou na
Secretaria da Coordenadoria de PósGraduação
Provas e entrevistas

11 de novembro de 2019

Divulgação do resultado final

18 de novembro de 2019 (até às 17h30min)

Último dia para interposição de
recurso ao resultado final

22 de novembro de 2019

Resultado final após recursos

Até 29 de novembro de 2019

Matrícula

10 a 12 de fevereiro de 2020
Data a ser confirmada na divulgação do
resultado final

BOLSAS DE ESTUDOS
A aprovação no exame de seleção do Programa de Pós-Graduação não implica em
concessão automática de bolsas. Bolsas são fornecidas pelas agências de fomento do
Governo Brasileiro.
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CAPES: A concessão de bolsas dependerá da disponibilidade das mesmas e da
aplicação dos critérios de concessão das respectivas agências e do Programa de PósGraduação em Radiologia Odontológica.
Candidatos estrangeiros aprovados devem também estar atentos sobre a possibilidade
de solicitação de bolsa de estudo em seu país de origem.
Candidatos estrangeiros 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 nesse edital referem-se ao fuso UTC − 3 (Horário de
Brasília).
Recomenda-se que o candidato ao processo seletivo preencha o formulário de inscrição
e providencie o envio da documentação com antecedência do término das inscrições. 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.
Casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão do Programa de PósGraduação.

Comissão do Programa de Pós-Graduação em Radiologia Odontológica
Profa. Dra. Deborah Queiroz de Freitas França – Coordenadora do Programa
Prof. Dr. Francisco Haiter Neto
Prof. Dr. Matheus Lima de Oliveira
Secretaria da Coordenadoria de Pós-Graduação da FOP/UNICAMP
Av. Limeira, 901 – Bairro Areão
Piracicaba/SP – CEP 13414-903
E-mail: posgrad@fop.unicamp.br
Telefone: (19) 2106-5250/5726/5355
Site: http://www.fop.unicamp.br/cpg

