
 
 

Programa de Mestrado e Doutorado em Biologia Oral da 
Universidade do Sagrado Coração (USC) 

 

 
 

EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO N.º 01/2018 – Homologado pelo Conselho de 
Pós-Graduação em 10/08/2017 

 

 
 
A Universidade do Sagrado Coração (USC) por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG) torna pública a abertura de inscrições para o processo 
seletivo do Programa Acadêmico de Mestrado e Doutorado em Biologia Oral, para o 
nível de MESTRADO e DOUTORADO nas áreas de concentração: Biologia Oral, 
Implantologia e Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial na forma deste edital. 

 
Objetivos do Curso 
- Capacitar o público-alvo constituído por profissionais da área da saúde ou áreas 
afins, para a docência, desenvolvimento de projetos de pesquisa, exequíveis e 
metodologicamente bem estruturados, voltados aos processos biológicos, 
epidemiológicos e tecnológicos, envolvidos na prevenção e manutenção da saúde e 
no desenvolvimento das doenças, nas diversas etapas do ciclo da vida. 

 
- Formar profissionais para atuar na carreira docente com visão crítica, reflexiva e 
ética com entendimento para aliar a importância do uso da tecnologia aplicada a 
qualidade de vida do indivíduo, capaz ainda de trabalhar em equipe multidisciplinar, 
com foco para o exercício da interdisciplinaridade e com competência para gerar 
conhecimento científico de qualidade e relevante para a comunidade. 

 
Público-Alvo 
Biologia Oral: Profissionais da área da saúde ou de outras áreas que possam 
desenvolver projetos inseridos nas linhas de pesquisa do programa. 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial: Odontólogos que possam desenvolver 
projetos inseridos nas linhas de pesquisa do programa 
Implantologia: Odontólogos que possam desenvolver projetos inseridos nas linhas 
de pesquisa do programa. 

 
Linhas de pesquisa 
1) Aspectos biológicos do binômio saúde-doença na odontologia ou em outras 

áreas do conhecimento 
2) Epidemiologia, diagnóstico e tratamento das alterações orofaciais 
 



 
 

 
Número de vagas 
Estarão disponibilizadas 7 vagas para o Mestrado e 15 vagas para o Doutorado, que 
devem contemplar as três áreas do Programa. 

 
 
Periodicidade  
Uma semana por mês, nos períodos manhã, tarde e noite.  
 
 

1 - Inscrição 
O calendário para as atividades do processo seletivo será divulgado com pelo menos 
um mês de antecedência da sua realização e nele constarão as datas de: 

� Inscrições para o processo seletivo - será realizada exclusivamente pelo site 
da Instituição, após divulgação do Edital do processo seletivo; 

� Homologação das inscrições: será divulgada no mínimo 7  dias  antes  da 
realização das provas; 
Prova de Proficiência em Inglês; 
Arguição do Esboço do Projeto e Currículo;  

� Divulgação dos resultados; 
� Matrícula dos candidatos aprovados;  
� Início do curso. 

 

 
O preenchimento da ficha de inscrição deverá ser online, no site 
http://orion.iascj.org.br/erptnt/ACTPortalAcadIES?matriculapos=true 
 
Todos os documentos solicitados deverão ser anexados on line no ato da inscrição. 
Na falta de algum documento, o sistema de inscrição bloqueia a continuidade do 
processo. 

 
Os documentos serão analisados pela secretaria. Havendo alguma inadequação, o 
candidato poderá visualizar o documento recusado no seu portal, devendo 
providenciar seu reenvio. Caberá ao Conselho de Pós-Graduação Mestrado e 
Doutorado em Biologia Oral decidir pelo deferimento ou indeferimento das inscrições. 
 
2 - Pagamento de Inscrição 
Taxa de inscrição: R$ 100,00 (pagamento por boleto bancário). 
 
3 - Documentos necessários para a inscrição (deverão ser anexados 
digitalizados online) 



 
a) Diploma ou certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC; 
b) Histórico escolar da graduação; 
c) O diploma de Mestrado e o histórico escolar para o Doutorado; 
d) Currículo da Plataforma Lattes atualizado nos últimos três meses (Plataforma 
CNPq: http://www.cnpq.br.) 
e) Documento de identidade (RG), ou no caso de estrangeiros o Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) ou protocolo de solicitação; 
f) Título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (exceto 
para estrangeiros); 
g) Cadastro de Pessoa Física – CPF (exceto para estrangeiros); 
h) Uma foto 3x4, recente; 
i) Comprovante de residência; 
j) Certidão de nascimento ou casamento; 
k) Esboço de projeto de acordo com uma das linhas de pesquisa do Programa, em 
cópia impressa e digital, com no máximo 03 (três) páginas, em fonte Times New 
Roman (12), espaçamento entre linhas de 1,5, em PDF, e contendo obrigatoriamente: 

 
1. Título do projeto e identificação do candidato; 
2. Delimitação do problema com base na literatura; 
3. Justificativa que fundamenta a relevância do estudo; 
4. Razões da escolha do tema conforme a trajetória acadêmica/profissional do 
candidato; 
5. Objetivo(s); 
6. Metodologia; 
7. Referências (máximo 3). 

 
(MODELO ANEXO I) 
Observação: Cabe ressaltar que este esboço de projeto é um item de avaliação do 
candidato e, portanto, não será necessariamente a base do projeto a ser 
desenvolvido no curso. 
 
Observação: Um currículo Lattes documentado com cópia simples dos 
documentos comprobatórios seguindo a mesma sequência da apresentação do 
Lattes. Deverá ser entregue na secretaria, no dia da prova de seleção. Caso a 
banca solicite algum documento que não esteja anexado, a pontuação será 
desconsiderada. 

 
 
 
 
4 - Seleção 



 
Os candidatos inscritos para o Mestrado e Doutorado em Biologia Oral serão 
submetidos a uma banca examinadora. O processo de seleção será coordenado 
pelo Conselho do Programa Acadêmico de Mestrado e Doutorado em Biologia Oral. 
O processo seletivo será constituído de três etapas conforme as áreas descritas a 
seguir: 
a) Análise do esboço do projeto de pesquisa (conforme orientações do Anexo I) 
apresentado pelo candidato (notas de 0 a 3); 
b) Análise do currículo na Plataforma Lattes e do histórico escolar completo do 
candidato (notas de 0 a 3); 
c) Arguição do esboço do projeto e do Curriculum apresentados pelo candidato 
(notas de 0 a 4); 
d) Prova de inglês (não classificatória); 
A nota final do candidato será a somatória das notas obtidas nas etapas a, b e c.  
 
Prova de inglês 
 
Serão classificados os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 
50%. 
Caso o candidato não alcance o aproveitamento referido acima, haverá a 
necessidade de obtê-lo ao longo do curso por meio de nova prova de proficiência que 
ficará a critério do Conselho de Pós-graduação. A obtenção desse aproveitamento é 
obrigatória, ficando condicionada para a obtenção do título de Doutor. É permitido o 
uso de dicionário Inglês/Português. 
Os candidatos que já possuírem comprovantes de proficiência em língua inglesa 
como o TOEFL (mínimo 390 pontos), TOEIC (mínimo 700 pontos), IELTS (mínimo 5,0 
pontos), MICHIGAN, IBT, TEAP (mínimo 60%) e FCE, desde que a prova tenha sido 
realizada nos últimos cinco anos, deverão apresentá-lo para possível dispensa dessa 
etapa do processo seletivo. 

 

 

 
5 - Local de Realização das Provas e Divulgação dos Resultados 
 
- As provas serão realizadas nas dependências da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 
Graduação da USC (Sala L-003, com início às 8h) 
- A classificação dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente e a divulgação dos 
resultados será realizada e, até uma semana após a conclusão do processo seletivo, 
pelo site http://www.usc.br/mestrado-e-doutourado/mestrado-doutorado-e-pos-
doutorado-em-biologia-oral-2/ 
 
 
 
6 - Cronograma  



 
 
14/01 - Prazo final das inscrições para o processo seletivo do Stricto Sensu do 
Programa Biologia Oral 
19/01 - Homologação das inscrições  
24/01 – 8h30min - Proficiência em Inglês e início das entrevistas do processo seletivo 
(sala L-003) 
29/01 - Divulgação dos resultados do processo seletivo do Programa em Biologia 
Oral 
05/02 a 09/02 - Matrícula online dos candidatos aprovados no processo seletivo  
19/02 - Início das aulas do Stricto Sensu (Programas de Biologia Oral) 
 
 
7 – Matrícula 
 
É de responsabilidade do candidato selecionado realizar sua matrícula no sistema 
online.  
 



 
8- Investimento 
 

 
 

 

 
 



 
9 - Disposições finais 
- O início das atividades letivas do Programa Acadêmico de Mestrado e Doutorado 
em Biologia Oral será de acordo com o calendário e a data de ingresso do estudante; 

 
- Caberá recurso ao Conselho do Programa de Pós-Graduação do Mestrado  e 
Doutorado  em Biologia Oral,  no  prazo  de  dois  dias  úteis,  contados  a  partir  da 
divulgação do resultado final, por meio de requerimento protocolado na Secretaria 
de Pós-Graduação da USC; 

 
- Não serão aceitos pedidos de vista de prova em qualquer etapa do exame de 
seleção; 

 
-  Não  haverá  devolução  do  valor  da  taxa  de  inscrição,  seja  qual  for  o  motivo 
alegado; 

 
- Os candidatos não aprovados poderão retirar seu currículo Lattes na Secretaria de 
Pós-Graduação até 30 dias após a realização do processo seletivo. Depois deste 
período os documentos serão descartados; 

 
- Os casos omissos serão submetidos ao Conselho da Pós-Graduação Mestrado e 
Doutorado em Biologia Oral. 

 

 



 
ANEXO I 

 
MODELO PARA ELABORAÇÃO DE ESBOÇO DE PROJETO DE PESQUISA 
1. Título do projeto e identificação do candidato;  
- claro e conciso  
 
2. Delimitação do problema com base na literatura; 

- o que se sabe sobre aquele problema 
- o que é desconhecido 

 
3. Justificativa que fundamenta a relevância do estudo; 

- por que propor essa pergunta com base nas lacunas da literatura 
 

4. Razões da escolha do tema conforme a trajetória acadêmica/profissional pelo 
candidato; 

- experiências na área, desafios. 
 
5. Objetivo(s); 

- responder especificamente uma pergunta: comparar, correlacionar, identificar, 
Avaliar; 

 
6. Metodologia; 

-  tipo  de  estudo  (experimental,  observacional;  caso-controle,  entrevista, 
grupo focal, ensaio clínico, . . .) 

- amostra/população (animais, indivíduos, pacientes, local de coleta) 
- instrumentos de avaliação/coleta de dados. 

 
7. Referências (máximo 3) 

- priorizar artigos científicos 
 
 

 

 
 
Bauru, 31 de Outubro de 2017 

 
 
 
 
Profa. Dra. Sandra de Oliveira Saes 
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da USC 


