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UNIVERSIDADE	CRUZEIRO	DO	SUL		

PROGRAMA		DE	PÓS-																																			G																																							RADUAÇÃO								EM	ODONTOLOGIA		

ÁREA	DE	CONCENTRAÇÃO:	CLÍNICAS	ODONTOLÓGICAS	

	
EDITAL	PARA	PROCESSO	SELETIVO	DO	CURSO	DE	DOUTORADO	ACADÊMICO	EM	

ODONTOLOGIA	COM	INGRESSO	NO	1º	SEM./2022	

	
1 -	OBJETIVO:	
	
	

1.1. O	Curso de Doutorado Acadêmico em Odontologia, do Programa de Pós-graduação 

em Odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul, tem como objetivo a formação 

de pesquisadores que possam conduzir a pesquisa acadêmica nos campos clínico, 

laboratorial e social.	

	
2 -	DO	NÚMERO	DE	VAGAS:	
	
	

2.1. Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas para o Doutorado acadêmico em 

Odontologia. 

2.2. O candidato poderá inscrever-se em qualquer uma das duas linhas de pesquisa 

contempladas pelo Programa (“Odontologia na infância, adolescência e na pessoa 

com deficiência” e “Odontologia clínica e laboratorial: diagnóstico, prevenção e 

tratamento”), sendo ao Programa, facultado o direito de alocação do candidato 

aprovado e classificado, na linha de pesquisa que apresentar maior 

disponibilidade de orientadores passíveis de receberem vagas para orientação. 

	
3 -	DA	INSCRIÇÃO	NO	PROCESSO	SELETIVO:	

	
	

3.1. As inscrições para o processo seletivo dos candidatos ao Curso de Doutorado 

Acadêmico do PPG-O Unicsul, com área de concentração em Clínicas 

Odontológicas, para o primeiro período letivo de 2022 deverão ser realizadas 

exclusivamente no modo on-line, das 09h00 do  dia 10/03/2022 até às 23h59min 

do dia 13/03/2022, através dos seguintes endereços eletrônicos: 
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stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br e pos.odontologia@cruzeirodosul.edu.br 

(em cópia). 

3.2. Casos de inscrições on-line não recebidas e/ou confirmadas nos e-mails acima, 

por algum motivo de ordem técnica, falha de comunicação, bem como problemas 

de conexão que impossibilitem a transferência de dados, não são de 

responsabilidade do PPG-O Unicsul.  

3.3. Os documentos para inscrição no processo seletivo deverão ser submetidos on-

line, sendo de total responsabilidade do candidato. 

3.4. Em caso de falha técnica ocorrida no processo de submissão on-line dos 

documentos, o candidato é o único responsável por sua resolução, devendo 

entrar em contato com o endereço de e-mail stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br  

para solucionar tais problemas.  

3.5. Os documentos necessários para a inscrição (listados no Item 4 deste Edital) 

deverão ser digitalizados em formato PDF e enviados para os endereços de e-

mail: stricto.sensu@cruzeirodosul.edu.br e 

pos.odontologia@cruzeirodosul.edu.br (em cópia).  

3.6. Após a conferência dos documentos pessoais pela secretaria de Pós-graduação, 

os candidatos receberão um e-mail com a confirmação e homologação da sua 

inscrição, além do agendamento da entrevista. A avaliação dos documentos de 

formação e acadêmicos, bem como a conferência da pontuação apresentada pelo 

candidato no preenchimento do ANEXO I, serão feitas pela banca avaliadora antes 

da divulgação do resultado. Tanto a ausência de documentos pessoais quanto os 

de formação e acadêmicos poderá levar a desclassificação dos candidatos. A 

documentação completa exigida está listada no item 4 e deve ser enviado 

dentro do prazo previsto no item 3.1 do presente Edital. 

	

4 -	DOS	DOCUMENTOS	EXIGIDOS	PARA	A	INSCRIÇÃO:	
	
	

4.1. Cópia legível do RG e CPF (nenhum outro documento será aceito como 

equivalente). 

4.2. Cópia autenticada* da certidão de nascimento ou casamento. 

4.3. Duas fotos 3 x 4 recentes. 

4.4. Cópia legível e autenticada* do Diploma de Graduação (frente e verso) com 

registro do MEC. 
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4.5. Cópia autenticada* do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 

4.6. Cópia autenticada* do diploma de Mestre (frente e verso) com registro da CAPES 

e cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado (se realizado). 

4.7. Currículo Lattes atualizado (via site http://lattes.cnpq.br). Todos os documentos 

comprobatórios do currículo, referentes aos itens pontuáveis, de acordo com o 

disposto na Tabela de pontuação (Anexo I), deverão ser anexados e a Tabela de 

pontuação (Anexo I) devidamente preenchida pelo candidato. Os documentos 

deverão estar organizados seguindo a mesma ordem do Anexo I, definindo em 

cada documento a qual item do anexo ele se refere. 

4.8. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 

4.9. Formulário de inscrição (Anexo II) preenchido. 

4.10. Declaração atestando condições de dedicação ao curso, com vistas a concluir a 

sua formação dentro do tempo programado, devidamente preenchida e assinada 

(Anexo III). 

4.11. O candidato, ao apresentar a documentação requerida, se responsabiliza pela 

veracidade de todas as informações prestadas. 

 
*	 Devido a Pandemia Covid-19 serão aceitas, nesse momento, todas as cópias simples 

digitalizadas dos documentos solicitados. No entanto, as cópias autenticadas deverão ser 

apresentadas, na secretaria, após a retomada das atividades presenciais na instituição. 

	

5 -	DAS	ETAPAS	E	FORMAS	DE	AVALIAÇÃO	DO	PROCESSO	DE	SELEÇÃO:	
	
	

5.1. O processo de seleção para o Curso de Doutorado Acadêmico em Odontologia, 

será composto Entrevista e Análise do Currículo Lattes que será pontuado de 

acordo com o Anexo I.  

5.2. As entrevistas serão realizadas dia 14/03/2022 a partir das 14 horas. Devido à 

pandemia de COVID-19, o processo de seleção será realizado de forma remota e 

síncrona, com link de acesso à plataforma Zoom a ser enviado por e-mail 

previamente ao horário previsto da entrevista. 

5.3. Problemas de conexão com a internet ou problemas de acesso ao áudio e câmera 

de vídeo durante o uso da plataforma, em todas as etapas de avaliação, por parte 

do candidato são de sua exclusiva responsabilidade. 

5.4. Em caso de problema técnico que atinja todos os candidatos, a comissão 

avaliadora informará sobre os procedimentos a serem tomados. 
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O resultado do processo seletivo será divulgado por meio de e-mail enviado aos 

candidatos.  

 

Critérios de desempate: em caso de empate, será considerada a maior nota na 

análise de currículo. 

 

Caso ocorra desistência do candidato selecionado, os demais participantes desse 

processo seletivo poderão ser chamados a ocupar as vagas remanescentes, desde 

que cumpram os requisitos para ocupação da vaga, devendo ser respeitada a 

ordem de classificação apontada pela comissão julgadora. 

 

6 –	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS:	
	
	

6.1. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de Pós-graduação ao 

qual se inscreve. 

6.2. Após divulgação do resultado e convocação do candidato, a não realização de 

matrícula no período determinado, configura perda de validade do Edital. O 

candidato perde, portanto, o direito à ocupação da vaga não podendo cursar a 

Pós-graduação em semestre subsequente a não ser que se submeta a um novo 

processo seletivo. 

6.3. Após matrícula e início do curso, casos de desistência implicam automaticamente 

na perda definitiva da vaga. 

	
Para	maiores	informações:	

Enviar	e-mail	para:	pos.odontologia@cruzeirodosul.edu.br	
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ANEXO	I	-	TABELA	DE	PONTUAÇÃO	DO	CURRÍCULO	LATTES	
	

A Tabela abaixo lista os itens pontuáveis do currículo lattes. Só serão considerados os 

itens que estiverem preenchidos no lattes, bem como apresentarem comprobação 

anexada. Cada candidato será responsável pelo preenchimento correto da Tabela, 

atentando aos limites de pontuação máxima definidos. Pontuações equivocadas serão 

desconsideradas como um todo, não cabendo a comissão avaliadora realizar recálculos. 

Em um determinado item (ou subitem), caso a pontuação obtida exceda o valor máximo 

permitido, será considerada a pontuação máxima permitida. 

	
FORMAÇÃO	ACADÊMICA	(pontuação	máxima	=	3,0)	 Pontuação	

por	evento	
Limite	de	
pontos	

Pontuação	do	
candidato	

1. Curso de especialização/residência concluído, reconhecido pelo CFO e/ou MEC 
1,3	 2,6	

	

2. Curso de aperfeiçoamento ou atualização concluído 
0,4	 2,0	

	

Pontuação	total	para	este	item	(de	preenchimento	dos	avaliadores):	

EXPERIÊNCIA	EM	ENSINO,	EXTENSÃO	E	PESQUISA	(pontuação	máxima	=	3,5)	 Pontuação	
por	evento	

Limite	de	
pontos	

Pontuação	do	
candidato	

1. Experiência como professor do curso de graduação, com vínculo empregatício 
comprovado (por semestre completo) 0,8	 1,6	

	

2. Experiência como professor em curso de especialização, com vínculo empregatício 
comprovado (por semestre completo) 0,5	 1,0	

	

3. Iniciação científica com bolsa PIBIC, FAPESP ou bolsa institucional (por 
semestre concluído) 0,4	 1,6	

	

4. Iniciação científica voluntária ou sem bolsa (por semestre concluído) 
0,2	 0,8	

	

5. Monitoria durante a graduação e/ou estágio em programa de extensão (por 
semestre concluído) 0,2	 0,8	

	

6. Cursos e/ou palestras    ministrados em instituição de ensino superior 
0,2	 2,0	

	

Pontuação	total	para	este	item	(de	preenchimento	dos	avaliadores):	

PRODUÇÃO	CIENTÍFICA	DOS	ÚLTIMOS	5	ANOS	(pontuação	máxima	=	3,5)	 Pontuação	
por	evento	

Limite	de	
pontos	

Pontuação	do	
candidato	

1. Artigo completo publicado ou aceito em revista de Qualis A1 e A2 (Qualis 
Capes 2013 - 2016; área Odontologia) 1,0	 SEM	LIMITE	

	

2. Artigo completo publicado ou aceito em revista de Qualis B1 e B2 (Qualis 
Capes 2013 - 2016; área Odontologia) 0,8	 SEM	LIMITE	

	

3. Artigo completo publicado ou aceito em revista de Qualis B3 (Qualis Capes 2013 
- 2016; área Odontologia) 0,6	 1,2	

	

4. Artigo completo publicado ou aceito em revista de Qualis B4 (Qualis Capes 2013 
- 2016; área Odontologia) 0,4	 0,8	

	

5. Artigo completo publicado ou aceito em revista de Qualis B5 (Qualis Capes 2013 
- 2016; área Odontologia) 0,2	 0,2	

	

6. Resumo publicado em Periódicos (evento internacional) 
0,3	 3,0	

	

7. Resumo publicado em Periódicos (evento nacional) 
0,2	 2,0	

	

8. Capítulo de Livro publicado com ISBN 
0,8	 SEM	LIMITE	

	

9. Prêmios obtidos em jornadas acadêmicas 
0,2	 1,0	

	

10. Prêmios obtidos em congressos oficiais 
0,3	 1,5	

	

Pontuação	total	para	este	item	(de	preenchimento	dos	avaliadores):	

PONTUAÇÃO	TOTAL	DO	CANDIDATO	(de	preenchimento	dos	avaliadores):	
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ANEXO	II	-	FORMULÁRIO	DE	INSCRIÇÃO	
	
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE DOUTORADO 

ACADÊMICO EM ODONTOLOGIA COM INGRESSO NO 1º SEM. | 2022 

	
Candidato (a):    

Endereço:   

CEP:   Cidade:     Estado:   

Telefone(s):   Celular:          

E-mail:          

Data de Nascimento:   Cidade:     Estado:     

Carteira de Identidade:      Órgão  Emissor:   

CPF:            

Grau de formação (graduação):          

Instituição:       Ano:     

Ocupação atual:           

Instituição/Órgão:    Data de início:       

 

Linha de pesquisa de interesse (copiar nome conforme descrito no Edital): 
 

 

Pretende ser orientado por algum docente específico do Programa? Caso afirmativo, 

qual seria o docente?                    

 
 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são 

verdadeiras e que concordo com as normas estabelecidas no Edital de Seleção. 

 
 
São Paulo,  de  de 2022. 
	
	
Assinatura do(a) Candidato(a):  ______________________________________________
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ANEXO	III	-	DECLARAÇÃO	DE	DEDICAÇÃO	AO	CURSO	
	
	
	

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO AO CURSO 
	
	
	
Eu,  , portador (a) do CPF nº 

 , carteira de identidade 

nº  , atesto ter condição 

total de dedicação ao curso (disponibilidade e flexibilidade de horário para o 

cumprimento dos créditos, no semestre em que forem ofertados e de realização das 

atividades acadêmicas e de pesquisa), nível Doutorado Acadêmico, do Programa de 

Pós-graduação em Odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul. 

	
	

São Paulo,  de  de 2022. 
	
	
	
Assinatura do(a) Candidato(a):  ______________________________________________  


