
 

 

 

EDITAL 01/2021.1 
 SELEÇÃO PARA ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 

PGORT - ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1 A Coordenação dos Programas de Pós-Graduação da UNIFUTURO, comunica a abertura 
de Edital de Seleção para o Curso de Especialização em Ortodontia, a partir da sua matriz, 
localizada na Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2, Tambiá, João Pessoa-PB, 58020-
500, sendo criado por meio da Resolução CONSU nº 070 de 23 de dezembro de 2020, a 
qual dispõe sobre a criação do Curso de Pós-Graduação lato sensu de Especialização em 

ORTODONTIA das FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL UNIFUTURO.  
 
Dados de Credenciamento da IES: Portaria Número 107 em 18.01.2008 com Data de 

Publicação em 21.01.2008 no D.O.U.  

 
1.2 Informações sobre a PGORT. (Programa de Pós-Graduação em Ortodontia podem ser 

obtidas por meio da página eletrônica do programa em www.unifuturo.edu.br/odonto, no 
endereço Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2 - Tambiá, João Pessoa – Paraíba, 
Brasil, CEP.: 58020-500, Secretaria da Coordenação da Pós-graduação ou pelo telefone 83 
3214.4209 ou 99691.9526. 

  

 

2. DO NÚMERO DE VAGAS, DURAÇÃO E INVESTIMENTO 

 

2.1  serão oferecidas para esta seleção o número máximo de 12 (doze) vagas por turma e o 
mesmo terá duração de 36 (trinta e seis) meses; 

 

2.2  haverá a disponibilidade para o preenchimento de vagas para até de 2 (duas) turmas 
nesta seleção, sendo esta composta de 12 (doze) alunos cada; 

 

2.3  O investimento será de R$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais) mensais. 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO   
 

3.1 Antes de efetuar a inscrição, o (a) candidato(a) deverá conhecer este Edital e certificar-se de 
que preencherá todos os requisitos exigidos para o curso, em caso de aprovação.  

 

3.2 As inscrições para o processo seletivo de candidatos(as) ao curso de Especialização em 
ORTODONTIA, deverão ser efetuadas por meio da página eletrônica do programa em 

www.unifuturo.edu.br/odonto; no endereço Rua Deputado Odon Bezerra, 184, Piso E2 - 
Tambiá, João Pessoa – Paraíba, Brasil, CEP.: 58020-500, Secretaria da Coordenação da Pós-
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graduação ou pelo telefone 83 3214.4209 / 83 99691.9526, utilizando-se uma das seguintes 
formas:  

 

3.2.1 Pelo interessado ou por seu procurador, devidamente constituído, nos dias úteis 

do período de 11/01/2021 a 26/02/2021, nos horários de 08h30min às 18h00min nos 
endereços que constam no item 1.2.  
 

3.2.2 Via e-mail: processoseletivo@unifuturo.edu.br, apresentando data de 

emissão correspondente ao período compreendido entre 11/01/2021 a 26/02/2021 e 
anexada a este e-mail a documentação pertinente. É obrigatório o envio da 

documentação exigida neste edital em arquivo digital no formato PDF, solicitando-se 

que para os documentos constituídos por mais de uma página, este seja digitalizado 

em um único arquivo. Não é obrigatória a autenticação, uma vez que em caso de 
aprovação do candidato, toda a documentação enviada será submetida a conferência 
com a documentação original. 
 

3.3 O (A) candidato(a) só poderá efetuar uma única inscrição e a Instituição Formadora somente 
aceitará a documentação completa, conforme exigência contida neste edital, enviada no 
formato anunciado no item 3.2.2. 

 

3.4 A aceitação do pedido de inscrição do candidato está condicionada ao envio de todos os 

documentos a seguir discriminados para o e-mail:  processoseletivo@unifuturo.edu.br: 

 

a) Cópia da Cédula de Identidade profissional do Cirurgião Dentista; 

b) Cópia do diploma do Curso de Graduação em Odontologia; 
c) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;  

d) Ficha de inscrição disponibilizada no site do Programa 

(www.unifuturo.edu.br/odonto), devidamente preenchida; 
e) 1 foto 3x4 digitalizada; 

f) Cópia atualizada do Curriculum Vitae ou Lattes do CNPq; 

g) Cópia de comprovante de residência 
h) Documentação comprobatória de validação/ reconhecimento de diploma 

estrangeiro, quando for o caso. 

 

3.5 Poderão inscrever-se no processo seletivo para o curso de especialização, candidatos 
(as) que já concluíram o curso de graduação em Odontologia no território brasileiro, 
curso de Graduação em Odontologia no exterior, além de Curso de Medicina Dentária 
cursado em países da Europa com a devida documentação comprobatória de validação 
/ reconhecimento por Instituição Formadora do Brasil; 
 

3.6  O valor da taxa de inscrição para esta seleção será de R$ 60,00 (sessenta reais). 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

4.1 O processo de seleção para o Curso de Especialização em ORTODONTIA, compreenderá 
duas etapas: 
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 Envio de documentação completa e em conformidade com as solicitações deste edital; 
 Exame curricular.  

 

4.2  Cada etapa do processo será coordenado por uma Comissão de Seleção, indicada pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em ORTODONTIA, composta por professores do 
Programa, além do acompanhamento da Secretaria da Pós-Graduação. 

 

4.3  As etapas de seleção serão realizadas nas datas e horários que constam do item 4.4 deste 
edital.  

 

4.4 Da Classificação, divulgação e obrigatoriedades:  
 

4.4.1. Da classificação: 
 
a) A classificação final de cada candidato(a) à Especialização se dará em ordem 
decrescente pela pontuação do Exame Curricular. 
b) Caso ocorram desistências de candidatos(as) selecionados(as), serão chamados a 
ocupar as vagas remanescentes outros(as) candidatos(as) aprovados(as); 
c) Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: primeiro, 

maior experiência em estágio na área da ORTODONTIA; segundo, maior número de 
publicações científicas na área da odontologia; terceiro, maior participação em 
atividades científicas (congressos, conferências etc.). O curriculum será utilizado pelos 
examinadores para obtenção das informações a serem analisadas para o critério 
desempate. 

 

4.4.2 Da divulgação da seleção:  

 
a) Os(as) candidatos(as), poderão consultar o resultado do processo de seleção a partir 
do dia 01 de março de 2021, no site: www.unifuturo.edu.br/odonto ou diretamente na 
Coordenação do Programa de pós-Graduação na Rua Deputado Odon Bezerra, 184, 
Piso E2 - Tambiá, João Pessoa – Paraíba, Brasil, CEP 58020-500, Secretaria da 
Coordenação da Pós-Graduação ou pelo telefone 83 3214.4209. 

 

4.4.3. Das obrigatoriedades para obtenção do título de Especialista:  
 

a) O Pós-Graduando deverá obrigatoriamente ao final do Curso apresentar artigo de 
Pesquisa Científica ou Caso Clínico realizado durante a sua formação especializada, 
o qual será submetido a apresentação e banca examinadora, considerando a 
resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 63/2005a); 

b) O Artigo deverá conter os seguintes itens: 1) Título e identificação do(s) autor(es), 
incluindo o orientador; 2) Abstract/ resumo em Inglês e Português, além de palavras-
chave; 3) elaborar no mínimo 10 e no máximo 15 laudas, que contenha introdução, 
objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados ou caso clínico, discussão, 
conclusão e bibliografia referencial teórico; 

c) Toda a formatação do artigo deve seguir a padronização vigente da ABNT; 
d) O Pós-Graduando terá a contribuição permanente do corpo docente da Pós-
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Graduação e em Especial da Disciplina de Metodologia Científica; 
e) Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não tenha obtido frequência de no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas. O aluno reprovado por 
não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas exigidas repetirá a disciplina, 
sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento, 
quando for o caso. 

 

5. DA ESTRUTURA CURRICULAR: 

 
 O curso terá 1.174 (Um mil cento e setenta e quatro horas) horas de duração, 
observando a seguinte distribuição: 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 1038 
Parte prática 784 
Parte teórica 254 

ÁREA CONEXA 100 
OBRIGATÓRIAS 36 

TOTAL 1.174 

 
 Toda a carga horária da parte prática será realizada em ambiente da Clínica Escola da 
Faculdade Unifuturo, ambos em João Pessoa, Paraíba.  
 
 O aluno é acompanhado em todas as etapas da formação por docentes preceptores da 
referida área e ao início do Curso receberão todas as orientações e obrigatoriedades, as quais 
estarão obrigados a cumprir para obtenção do título de especialista, bem como todos os 
protocolos, procedimentos e normativos da instituição e do Curso de Especialização.  

 

6. DO CRONOGRAMA  

 

6.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo 
seletivo da Especialização, bem como da divulgação dos respectivos resultados constam 
da tabela a seguir: 
 

DATA  ETAPA  HORÁRIO  
11/01/2021 a 
26/02/2021 

Período de inscrição via e-
mail.  

Todo o período 

11/01/2021 a 
26/02/2021 

Período de inscrição 
pessoalmente  

08:30 às 18:30  

72 h após inscrição  
Divulgação da 

homologação das 
inscrições  

08:30 às 18:30 

Até 72 horas após o 
indeferimento 

Dia para recorrer do 
indeferimento.  

08:30 às 18:30 

72 h após homologação 
dos resultados do 
processo seletivo 

Divulgação da relação de 
candidatos(as) 

classificados(as)  
08:30 às 18:30 



 

 

05/03/2021 Publicação dos aprovados 08:30 às 18:30 
06/03/2021 a 
09/03/2021 

Período para apresentação 
de recurso 

Das 8:00 às 22:00   

10 a 15/03/2021 Período de matrículas Das 8:00 às 22:00 

 

 

 
 As matrículas dos candidatos (as) aprovados (as) nesta seleção deverão ser realizadas 
impreterivelmente no período compreendido entre 20 e 30 de agosto de 2020 e diretamente 
na Secretaria da Pós-Graduação, conforme endereços já mencionados neste edital. O 
candidato(a) aprovado(a) deverá estar portando toda a documentação original, enviada durante 
a fase de seleção por e-mail. 

 

7. DOS RECURSOS  

 

7.1 Somente caberá recurso administrativo que for interposto, junto à secretaria da Pós-
Graduação, nas datas citadas no item 6.1 deste edital, referentes a cada etapa específica.  

 

7.2 As solicitações de recursos serão julgados pela Comissão de Seleção.  
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o (a) candidato(a) 
que:  
 

8.1.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção.  
 
8.1.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 
estipuladas neste edital.  
 
8.1.3 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários 
previstos.  
 

8.2 O número final de aprovados deverá preencher o total de vagas ofertadas, sendo inferior 
ao número de vagas estabelecido neste Edital o curso poderá não ser iniciado.  

 

8.3 A documentação dos(as) candidatos(as) deverá ser entregue dentro de um envelope, com 
toda documentação solicitada neste edital. Nenhum material entregue pelo candidato será 
devolvido e a conferência da documentação será realizada pela Secretaria da Pós-Graduação 
(para o caso de inscrição presencial). 

 

8.4 Ao inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste edital.  

 

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa em conjunto com a 
Comissão de Seleção. 



 

 

 

8.6 O cronograma do Curso poderá sofrer alteração, observando-se necessidades inerentes à 
formação. 

 

8.7 Os (as) candidatos(as) deverão ter ciência das necessidades e normativos legais de atuação 
profissional estabelecidos pelos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia. 

 

 

João Pessoa, 11 de janeiro de 2021. 
 


