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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2014 

 

 

                A Pró-Reitoria de Pós-Graduação torna pública a abertura do processo de 

seleção de candidatos ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização em 

Ortodontia, promovido pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora. 

 

1-   Público alvo: Graduados em Curso Superior reconhecido na Área de Odontologia. 

        Número de vagas: 6 (seis) 

        Período de realização do Curso: de 18/08/2014 a 15/02/2017 

        Duração: 30 meses 

        Carga horária semanal: 20 horas/aula (segundas e terças-feiras, das 8:00h às 

12:00h e das 13:30h às 17:30h e quarta-feira de 8:00h às 12:00h) 

        Matrícula: R$1.800,00 

        Mensalidade: 30 pagamentos de R$1.800,00 

 

2-  Inscrição: 

- Local: Secretaria do Curso de Especialização em Ortodontia 

- Endereço: Faculdade de Odontologia – “Campus” Universitário – Bairro Martelos 

– Juiz de Fora – MG 

- Período: de 10 de março de 2014 a 14 de março de 2014, das 9:00h às 12:00h e 

das 14:00h às 17:00h (2ª feira a 6ª feira) 

-Telefone: 2102-3879 

 

 3-   Documentos necessários para a inscrição no processo de seleção: 

     - Requerimento dirigido ao Diretor da FO da UFJF 

     - Comprovante de inscrição no CRO 

     - Histórico Escolar do Curso de Graduação autenticado 

     - Curriculum vitae com comprovação 

     - Fotocópias de: 

      - Diploma Universitário; 

      - Cédula de identidade ou documento equivalente; 

      - Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição ou justificativa. 

      - Prova de quitação com o serviço militar 

     - Duas fotografias 3x4 recentes 

     - Comprovante do pagamento da taxa de inscrição – R$100,00 (cem reais)  

- Link para emissão do boleto da taxa de inscrição  

www.fadepe.ufjf.br/remoto/matrelacaoturmas.asp 

     - Assinatura de recibo do edital do processo seletivo 

 

 

http://www.fadepe.ufjf.br/remoto/matrelacaoturmas.asp


Seleção:  
- Dias: 31 de março de 2014 a 04 de abril de 2014 

- Local: Faculdade de Odontologia da UFJF 

 

1
ª
 Etapa de Provas - (Caso haja mais que 12 inscritos) 

- Dia 31 de março de 2014, 2
ª
 feira, 8:30 horas, Faculdade de Odontologia da UFJF 

      - Prova fechada, eliminatória e classificatória, de conhecimentos gerais sobre 

Ortodontia Preventiva e Odontopediatria. 

- Duração: 3 horas 

- Os 12 candidatos mais bem classificados (maior número de pontos) passarão para a 

2ª etapa 

- Critérios de desempate: número de acerto nas questões de Ortodontia Preventiva 

(1
º
 fator de desempate) e nota de aprovação na disciplina de Ortodontia no Curso de 

graduação em Odontologia conforme descrito no histórico escolar (2º fator de 

desempate). 

- Divulgação dos resultados: dia 31 de março de 2014 às 14:00 horas 

- Qualquer recurso referente à 1
ª
 etapa só será aceito num prazo máximo de 24 horas 

após a divulgação do resultado da mesma. Os recursos deverão ser dirigidos ao 

coordenador do processo seletivo e entregue dentro do prazo na secretaria do curso 

de pós-graduação em Ortodontia. 

 

2
ª
 Etapa de Provas 

- Início dia 02 de abril de 2014 (quarta-feira), 8:00 horas. 

(Somente os 12 alunos com maior pontuação na 1
ª
 etapa serão admitidos na 2

ª
 

etapa) 
1. Prova escrita com questões discursivas e / ou objetivas sobre Ortodontia (3 pontos)  

2. Prova de Língua Estrangeira (Inglês) – Tradução de texto específico de Ortodontia, 

sendo permitido o uso de dicionário não eletrônico (1 ponto)  

3. Análise de Curriculum Vitae (2 pontos)  

4. Prova Prática (2 pontos)  

5. Entrevista (2 ponto)  

OBS: o horário das provas da 2
ª
 etapa será divulgado no momento de divulgação do 

resultado da 1
ª
 etapa. 

 

Resultado: O resultado final da seleção será divulgado na Secretaria do Curso de 

Especialização no dia 04 de abril de 2014 às 8:00 horas. 

Qualquer recurso referente à 2
ª
 etapa só será aceito num prazo máximo de 24 horas 

após a divulgação do resultado da mesma. Os recursos deverão ser dirigidos ao 

coordenador do processo seletivo e entregue dentro do prazo na secretaria do curso 

de pós-graduação em Ortodontia. 

 
 

Informações Gerais: 

      - Caso não haja mais que 12 candidatos não haverá 1ª fase. 

      - As provas de seleção terão a coordenação e responsabilidade da Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 

      - Inscrições pelos Correios somente serão aceitas com a data de postagem dentro do 

prazo de inscrição fixado neste Edital com a documentação completa e com o boleto da 



taxa de inscrição pago. A coordenação do curso não se responsabiliza pelos danos ou 

extravio de documentos enviados pelos correios. 

       - A documentação exigida para a inscrição somente será aceita se estiver completa e 

deverá estar preferencialmente, encadernada tipo espiral ou em pastas com encarte 

plástico transparente. 

- Não será permitido o ingresso do candidato ao local da prova sem o documento de 

identidade e a ficha de inscrição. 

- Não será permitida a entrada de candidatos no local de realização das provas após 

o seu início 

      - As provas deverão ser feitas com caneta esferográfica azul ou preta. 

- Não será permitido ao candidato sair da sala após o início das provas. 

- Em hipótese alguma haverá 2
ª
 chamada. 

- Os resultados só serão válidos para as provas de seleção a que se refere o presente 

edital. 

- Material necessário para prova prática: alicates números 139 e 74 (Young), alicate 

de corte de fio grosso, lápis vitrográfico, fita adesiva transparente, 1 metro de fio de 

aço 0,50mm, 1 metro de fio de aço 0,70 mm e 1 metro de fio de aço 0,90 mm. 

- Número mínimo de alunos para funcionamento do curso – 05 (cinco) 

 

 

 

- Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Coordenação do Curso de 

Especialização em Ortodontia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 27 de novembro de 2013. 

 

 

 

Prof. Dr. Robert Willer Farinazzo Vitral 

Coordenador do Curso de Especialização em Ortodontia 

 

 

 

Prof. Dr. Fernando Monteiro Aarestrup 

Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora 
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