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EDITAL Nº 11/2020 – VRPPG/UPF (PRIMEIRO ADITAMENTO)
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DA
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PARA INGRESSO EM 2021/1
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
Conforme previsto no item 6 do Edital, o processo seletivo para o Programa de PósGraduação em Odontologia – PPGOdonto está sendo reaberto visando o preenchimento
de vagas remanescentes, 7 (sete) para o curso de mestrado e 3 (três) para o curso de
doutorado, de acordo com o seguinte cronograma:

Etapas do Processo

Data/Período

1. Encerramento do período de inscrições

31/01/2021

2. Divulgação das inscrições homologadas

até 04/02/2021

3. Processo de Seleção

08/02/2021

4. Divulgação do resultado da seleção

até 12/02/2021

5. Matrículas

25 e 26/02/2021

6. Início do semestre letivo

01/03/2021

Os itens A.4.12.1 e A.4.12.2, do Anexo 4 do Edital, foram alterados e passam a ter a
seguinte forma:
A.4.12.1. Seleção para o Curso de Mestrado
A seleção compreenderá a realização de entrevista, de caráter classificatório, baseada na análise
do currículo Lattes do candidato. O currículo será pontuado com base na produção. A entrevista
ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2021, das 13:30 às 17:00 horas, na sala 401 da Faculdade de
Odontologia da UPF (se necessário, serão tomadas todas as precauções para garantir o
distanciamento social).
A.4.12.2. Seleção para o Curso de Doutorado
A seleção compreenderá a realização de entrevista, de caráter classificatório, baseada na análise
do currículo Lattes do candidato. O currículo será pontuado com base na produção. A entrevista
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ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2021, das 13:30 às 17:00 horas, na sala 401 da Faculdade de
Odontologia da UPF (se necessário, serão tomadas todas as precauções para garantir o
distanciamento social).

Observação Importante: a documentação comprobatória do currículo deve ser enviada, em
formato digitalizado, no ato da inscrição.
Os procedimentos para a realização da inscrição online, assim como as demais
informações sobre o processo seletivo, devem ser consultadas no edital original, disponível
em https://www.upf.br/ppgodonto/editais.

Passo Fundo, 23 de dezembro de 2020.
Prof. Dr. Antonio Thomé
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade de Passo Fundo.
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