
 

 

 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS 
ISOLADAS NO SEMESTRE 2021/2 
 

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 

do crédito (R$ 568,60), 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. 

 

Passo Fundo, junho de 2021. 

 

Divisão de Pós-Graduação – Setor Stricto Sensu 

Vice-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Universidade de Passo Fundo 

 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA – PPGOdonto 
ppgodonto@upf.br 
 

 

  

Princípios Básicos da escrita Álvaro Della Bona 1 20

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.  

Aulas 1ª 
semana do 
mês, entre 
agosto e 
dezembro

terça 8:00-11:35

Princípios Básicos da escrita Fernando Fornari 1 20

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.  

Aulas 1ª 
semana do 
mês, entre 
agosto e 
dezembro

quinta 17:30-21:00

Bioestatística Aplicada II
Kauê Farias 

Collares
1 20

Delineamento experimental. Testes não-
paramétricos. Testes de correlação e 
regressão.

Aulas 1ª 
semana do 
mês, entre 
agosto e 
dezembro

segunda 17:30-21:00

Biologia Oral e Biofilmes
Matheus Albino 

Souza
1 20

Biologia geral. Microbiologia. Patologia. 
Noções sobre bactérias, fungos e vírus. 
Adesão e formação de biofilmes 
microbianos. Métodos de detecção e 
quantificação de biofilmes microbianos. 
Técnicas microbiológicas aplicadas à 
pesquisa em Odontologia. Projetos de 
pesquisa de biologia oral e biofilmes.

Aulas 1ª 
semana do 
mês, entre 
agosto e 
dezembro

segunda 13:30-17:05

Prática do Inglês em pesquisa Márcia Borba 1 20

 Elaboração de textos e apresentação de 
pesquisas na língua inglesa. Discussão 
de tópicos de pesquisa em inglês. 
Atividades de internacionalização.

Aulas 1ª 
semana do 
mês, entre 
agosto e 
dezembro

quarta 8:00-11:35

Prática do Inglês em pesquisa Álvaro Della Bona 1 20

 Elaboração de textos e apresentação de 
pesquisas na língua inglesa. Discussão 
de tópicos de pesquisa em inglês. 
Atividades de internacionalização.

Aulas 1ª 
semana do 
mês, entre 
agosto e 
dezembro

terça 13:30-17:05

Pedro Henrique 
Corazza

2 40

Estudo, diagnóstico e prática das 
especialidades da clínica odontológica. 
Execução de procedimentos 
reabilitadores funcionais e estéticos, 
endodontia, periodontia, ou cirurgia oral 
menor.

Aulas 
semanais, 
com início 
em 17 de 
agosto e 

final em 26 
de outubro

terça 17:30-21:00

João Paulo de Carli 2 40

Estudo, diagnóstico e prática das 
especialidades da clínica odontológica. 
Execução de procedimentos 
reabilitadores funcionais e estéticos, 
endodontia, periodontia, ou cirurgia oral 
menor.

Aulas 
semanais, 
com início 
em 17 de 
agosto e 

final em 26 
de outubro

terça 17:30-21:00

Período
Dia da 
semana

Horário 

Práticas Clínica de Especialidades

Disciplina Professor Créditos
Carga 
horária

Ementa


