
 

 
 

 
 
A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-

mail da secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina 

está vinculada. 

O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela 

apresentada a seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre 

cada uma das disciplinas (ementas, carga horária, número de créditos 

professores, horários etc.). 

Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato 

digitalizado: 

• CPF 

• Carteira de Identidade (frente e verso) 

• Certidão de Nascimento e/ou Casamento  

• Diploma de graduação (frente e verso) 

 

Observações:  

(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado 

pelo valor atualizado do crédito (R$ 623,64), com pagamento em até quatro 

parcelas; (2) a aceitação da solicitação de matrícula dependerá da 

disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários das disciplinas poderão sofrer 

alterações até o início do período de matrículas. 
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Seminario Multidisciplinat IV
Micheline Sandini 

Trentin
1 20

Discussões construtivas sobre aspectos 

relacionados às publicações científicas, 

ao planejamento de pesquisa e à prática 

clínica. Apresentação de seminário sobre 

as metodologias utilizadas nas atividades 

relacionadas ao projeto de dissertação. 

Preparação para a defesa de dissertação.

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

quarta 13:30-17:05

Principios Básicos da Escrita
Álvaro Della Bona e 

Fernando Fornari
2 40

Particularidades acerca da redação de um 

artigo original dentro do rigor científico 

exigido. Conhecimentos para exercer o 

papel de autor correspondente. Quesitos 

que orientem a estratégia de publicação. 

Peculiaridades de um artigo de revisão e 

uma carta ao editor.  

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

terça 08:00-11:35

Estágio de Docência a Pesquisa II
Matheus Albino 

Souza
1 20

Discussão de literatura. Apresentação do 

projeto no Exame de Qualificação do 

Projeto de Pesquisa (EQPP).

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

segunda 08:00-11:35

Seminário Multidisciplinar Pesquisa II Paula Benetti 1 20

Discussão orientada assuntos 

emergentes e/ou inovadores dentro das 

linhas de pesquisa do Programa. 

Levantamento de informações atualizadas 

da literatura e análise crítica de 

publicações. Elaboração e apresentação 

de seminários relacionados aos temas 

abordados em pesquisas no PPGOdonto. 

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

quarta 13:30-17:05

Boestatistica II
Kauê Farias 

Collares
1 20

Delineamento experimental. Testes não-

paramétricos. Testes de correlação e 

regressão.

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

quarta 08:00-11:35

Epidemiologia Fernando Fornari 1 20

Fundamentos conceituais da 

epidemiologia. Métodos de estudos. 

Coleta e análise de dados 

epidemiológicos. Fenômeno saúde-

doença dentro de um panorama de 

multicausalidade. Análise para controle de 

erros aleatórios e sistemáticos. 

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

sexta 13:30-17:05

Fórum Multidisciplinar de Projeto de Tese Paula Benetti 1 20
Discussão dos projetos de tese antes da 

qualificação. Abordagem multidisciplinar.

01/08 a 28/12 

(uma semana 

por mês)

terça 08:00-11:35

Período
Dia da 

semana       
HorárioDisciplina Professor Créditos

Carga 

horária
Ementa

mailto:ppgodonto@upf.br

