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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
EDITAL PPGO-UFPA Nº 01/2020  

A coordenadora do programa de pós-graduação em Odontologia e presidente da           
comissão do edital do concurso de seleção para turma de mestrado e doutorado, no uso               
de suas atribuições legais, torna pública a retificação dos itens: V. INFORMAÇÕES            
SOBRE INSCRIÇÃO (PERÍODO, PROCEDIMENTOS, DOCUMENTOS,     
FORMALIDADES CONFIRMATÓRIAS); X. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E        
MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PARCIAIS E FINAIS; XII.         
PERÍODO DE MATRÍCULA. Conforme a seguir especificado, permaneceram inalterados         
os demais itens e subitens do referido edital. 
 
[...] 
V. INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO (PERÍODO, PROCEDIMENTOS,      
DOCUMENTOS, FORMALIDADES CONFIRMATÓRIAS) 
Poderão inscrever-se no processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em           
Odontologia (PPGO) candidatos graduados na área da saúde. As inscrições serão           
realizadas no período de 04/01/2021 até 23h59 do dia 01/03/2021 exclusivamente por            
meio de formulário eletrônico.  
 
X. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DE          
RESULTADOS PARCIAIS E FINAIS 
A divulgação dos resultados do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em            
Odontologia será realizada pela Secretaria do Curso de Pós-Graduação e pelo site do             
programa (http://mestradodonto.wix.com/ppgoufpa), após homologação pela     
coordenação do processo seletivo. 
 

CALENDÁRIO DATA 
Lançamento do Edital 26/11/2020 
Solicitação de isenção da taxa de inscrição 14 a 16/12/2020 
Resultado da solicitação de isenção 22/12/2020 
Inscrição dos candidatos 04/01 a 01/03/2021 
Divulgação das inscrições homologadas 03/03/2021 
Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado da 
homologação das inscrições  04 a 05/03/2021 

Avaliação do plano de intenção ou projeto de pesquisa 08 a 09/03/2021 
Divulgação do resultado da avaliação do plano de intenção 
ou projeto de pesquisa  10/03/2021 

Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado da 
avaliação do plano de intenção ou projeto de pesquisa 11 a 12/03/2021 

Prova de defesa oral do plano de intenção ou projeto de 
pesquisa  15 a 19/03/2021 

Divulgação do resultado da prova oral e da análise de 
currículo  22/03/2021 
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XII. PERÍODO DE MATRÍCULA 
O período de matrícula ocorrerá de 01 à 08 de Abril de 2021, e será realizada no sistema                  
eletrônico SIGAA UFPA. 
[...] 

Belém, 21 de Janeiro de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Profª. Drª.Cecy Martins Silva  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
 

Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado da 
prova oral e da análise de currículo 23 a 24/03/2021  

Resultado final 26/03/2021 
Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado final 29 a 30/03/2021  
Homologação do resultado final 31/03/2021  
Matrícula  01 a 08/04/2021 
Início das aulas  12/04/2021 


