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EDITAL Nº. 109/2011 

PROCESSO DE SELEÇÃO SUPLEMENTAR PARA INGRESSO NO PR OGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ODONTOLOGIA – MESTRADO 
ACADÊMICO (ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM CLÍNICAS ODONTOL ÓGICAS) –, 
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE 
AO ANO DE 2012. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS  (PUC Minas) e do Edital 073/2011, faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no período de 17 de janeiro a 10 de 
fevereiro de 2012, as inscrições para o Processo Seletivo Suplementar, para ingresso no 
Programa de Pós-graduação em Odontologia, em nível de Mestrado Acadêmico, na área de 
concentração Clínicas Odontológicas, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
 

DAS VAGAS REMANESCENTES  

Art. 1º -  Serão ofertadas 17 vagas, que serão distribuídas entre as ênfases abaixo 
relacionadas: 

. Endodontia; 

. Estomatologia; 

. Periodontia; 

. Prótese Dentária; 

. Radiologia Odontológica e Imaginologia. 
 

DAS DATAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO SUPLEMENTAR 

Art. 2º -  O processo de seleção suplementar obedecerá às seguintes datas: 

I – Inscrição: 17 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012; 

II – Seleção: 13 a 29 de fevereiro de 2012; 

III – Divulgação do resultado final: 29 de fevereiro de 2012. 

Art. 3º -  No ato da inscrição o candidato preencherá a ficha própria, apresentando cópia dos 
seguintes documentos: 

• diploma de Cirurgião-dentista e histórico escolar (autenticados) ; 
• documento comprobatório de vinculação formal a instituição de ensino superior, 

no caso de docente (autenticado) ; 
• cédula de identidade, título de eleitor, CPF e certificado de serviço militar 

(autenticados) ; 
• registro definitivo em Conselho Regional de Odontologia (autenticado) ; 
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• currículo lattes (01 exemplar), em formato A4, com as respectivas cópias dos 
títulos comprovantes; 

• 1 (uma) fotografia 3x4 recente, indicando o nome no verso; 
• comprovante de pagamento da taxa de inscrição (o valor da taxa de inscrição é 

de R$105,00 (cento e cinco reais) e será pago através de boleto bancário a ser 
disponibilizado na internet – www.pucminas.br/odontologia). 

 
A documentação apresentada no ato da inscrição será analisada por uma Comissão 
Examinadora, composta por 3 (três) professores do Corpo Docente do Programa, sendo 
presidida pelo coordenador adjunto de cada área. Todas as inscrições estarão sujeitas ao 
deferimento pelo Colegiado do Programa, sendo motivos para o indeferimento: a falta de 
qualquer documento exigido para a inscrição e o não atendimento a qualquer item do 
presente Edital. O resultado desta análise será divulgado na Secretaria do Curso de 
Mestrado em Odontologia, no dia 13 de fevereiro de 2012. 

Art. 4º - O exame de seleção será realizado no período de 13 a 29 de fevereiro de 2012, em 
horário a ser estabelecido pela Comissão Examinadora, consistindo de: 

• análise do currículo lattes; 
• avaliação de conhecimentos específicos da área ênfase; 
• avaliação de inglês, por meio da qual o candidato deverá demonstrar capacidade 

de tradução e interpretação de um texto científico pertinente à área; 
• entrevista pessoal. 
 

Art. 5º -  Os documentos dos candidatos não convocados para a matrícula ficarão à 
disposição na Secretaria do Programa, de onde poderão ser retirados, no período de 04 a 31 
de março de 2012, após o que serão incinerados. 

Art. 6º -  Os casos não previstos por este Edital serão decididos pelo Colegiado do Programa 
de Pós-graduação em Odontologia. 

Art. 7º. A matrícula dos alunos ingressantes, nos termos deste Edital, ocorrerá nos dias 01 e 
02 de março de 2012. 

Art. 8º -  Este Edital entrará em vigor em 23 de dezembro de 2011.  

Art. 9º -  Aplicam-se ao presente processo seletivo suplementar as demais disposições do 
Edital 073/2011 e respectivo anexo. 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 

 
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2011. 

 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


