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1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A Coordenação do Curso de Especialização em Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da

UFG- Regional de Goiânia, com sede na Primeira Avenida s/nº, 3º Andar, Setor da Pós-Graduação Latu

Sensu, Telefone: 62-3209-6324, Setor Universitário. CEP: 74605-220, Goiânia, GO, torna público que

estarão abertas as inscrições para o referido curso.

O Curso será realizado no período de 01/08/2022 a 01/08/2024, totalizando a carga horária de

768 horas\aula e terá periodicidade mensal, de segunda-feira a quinta-feira, no miniauditório do 3º Andar e na

clínica de Pós-Graduação do 1º Andar – Setor de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da UFG.

O Curso de Especialização em Odontopediatria destina-se a profissionais graduados na área de

Odontologia, em cursos reconhecidos pelo MEC, tendo como objetivos principais a formação de

especialistas na área de Odontopediatria para à atenção odontológica integral de crianças e adolescentes

desenvolvendo habilidades essenciais de forma educativa, preventiva e curativa visando a saúde bucal,

fundamentada na humanização, na ética e no conhecimento científico.
2 - DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 20/01/2022 a 27/06/2022, de segunda-feira a sexta-feira,

exceto feriados, no horário de 14h-17h, na coordenação do curso da FO-UFG, situada à Primeira Avenida

s/nº, 3º Andar, Bairro: Setor Universitário. Telefone: 62-3209-6324, CEP: 74605-220, Goiânia, GO, com

a TA. Juliana Nascimento Alves de Sousa. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes

documentos:

a. Ficha de inscrição (modelo padronizado em anexo) devidamente preenchida e assinada

(preencher no ato da inscrição);

b. Cópia da carteira de identidade e do CPF (não precisam ser autenticados);

c. Cópia do visto RNE para estrangeiros residentes no país;

d. Duas fotos 3x4, recentes;

e. Cópia da certidão de casamento, caso haja alteração no nome do (a) candidato (a);

f. Cópia do diploma de graduação (frente e verso) em curso reconhecido pelo MEC, ou

documento que comprove que o candidato concluirá o curso de graduação em Odontologia antes do

início deste curso de especialização;

g. Cópia do histórico escolar do curso de graduação em Odontologia;



h. Cópia do registro profissional (CRO);

i. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por

meio de depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento (GRU) a ser

disponibilizada no ato da inscrição junto à secretaria da Pós-Graduação Lato Sensu;

j. Cópia do contracheque, se servidor da UFG;

k. Currículum Lattes

2.1.1. As inscrições também poderão ser realizadas via e-mail (espodontopediatria.fo@gmail.com). O

interessado deverá solicitar a inscrição por e-mail e o GRU será emitido. O comprovante de pagamento

junto com os documentos indicados no item 2.1 deverão ser encaminhados ao e-mail:

espodontopediatria.fo@gmail.com em formato PDF. O aluno que realizar a inscrição por e-mail deverá

apresentar os documentos originais no dia da entrevista.

2.1.2. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão apresentar o

documento de reconhecimento dos mesmos, termo de acordo ou tratado internacional.

2.1.3. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a instituição do

direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e legível

e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3. DAS VAGAS

3.1. Serão oferecidas, no máximo, um número total de 20 (vinte) vagas, sendo que dez por cento (10%)

deste total serão destinadas aos servidores da UFG, desde que aprovados no processo seletivo.

3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste Edital.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização em Odontopediatria será desenvolvido por uma

Comissão de Seleção, designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de Odontologia, de acordo com o

regulamento do curso e com os procedimentos definidos neste Edital.

4.2. O processo de seleção ocorrerá no dia 28/06/2022 (segunda-feira) no período matutino (das

8:30h-12:00h), no miniauditório (terceiro andar) da Faculdade de Odontologia da UFG.

4.3. A seleção constará de:

a. Entrevista (E);

b. Avaliação do Currículum (AC);

4.4. Cronograma de entrevista (E) e avaliação do Currículum (AC) será feita previamente pela banca

examinadora.

4.5. Todas as avaliações receberão um valor entre zero (0,0) e dez (10,0).



4.6. O candidato que não atingir, no mínimo, nota 5,0 (cinco) nas avaliações constantes nas alíneas “a” e

“b” do item 4.3 será eliminado.

4.7. O processo seletivo ocorrerá no período matutino do dia 28/06/2022, obedecendo ao seguinte

cronograma:

a) dia 28/06/2022, das 8:30h-12:30h -Entrevistas  (E) e Avaliação do Currículum (AC);

b) O resultado do processo será divulgado no dia 30/06/2022 e as matrículas iniciarão a partir do

dia 01/07/2022 a 15/07/2022.

4.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações.

4.9. O não comparecimento do candidato a um exame caracterizará desistência do mesmo e resultará na

sua eliminação do processo seletivo.

4.10. A classificação do candidato dependerá de sua Média Geral (MG), calculada pela média aritmética

das notas obtidas na entrevista (E - peso 1) e avaliação do Avaliação do Currículum (AC-peso 1)

conforme expressão abaixo:

MG = E + AC
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4.11. O resultado final do processo seletivo será encaminhado para homologação pelo Conselho Diretor

da Faculdade de Odontologia da UFG, fixado no(s) quadro(s) de aviso da secretaria da Pós-Graduação

Lato Sensu e divulgado por meio eletrônico na página:

- www.odonto.ufg.br até 30/06/2022.

4.12. Na divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os candidatos

aprovados em ordem de colocação, com exceção daqueles considerados desistentes.

4.13. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos na Secretaria da

Pós-Graduação Lato Sensu, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados e, findo este prazo, os documentos

serão enviados à reciclagem.

5. DA MATRÍCULA

5.1. As matrículas serão realizadas no período de 01/07/2022 a 15/07/2022 na Secretaria Pós-Graduação

Lato Sensu da FO-UFG ou por e-mail (espodontopediatria.fo@gmail.com), apenas para aqueles que não

residem em Goiânia – GO. O aluno que realizar a matrícula por e-mail deverá apresentar os documentos

originais no primeiro dia de aula.

5.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado:

a. O requerimento em formulário próprio da Secretaria da Pós-Graduação da FO-UFG;

http://www.odonto.ufg.br/


b. O comprovante do recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 200,00 (duzentos

reais), cujo boleto bancário estará disponível na Coordenação/Secretaria do Curso, com exceção do

(s) aluno (s) servidor (a) da UFG.

c. Cópia do contracheque se servidor (a) da UFG.

d. Contrato de Prestação de serviços assinado

5.3. Somente será matriculado no curso o candidato selecionado que efetivamente comprove ter concluído

curso superior devidamente reconhecido pelo MEC.

5.4. O calendário de atividades iniciais mais lista de materiais e instrumentais do curso serão entregues no

ato da matrícula.

5.5. Será permitida a matrícula por procuração (desde que feita pessoalmente), destinada especificamente

a este fim, mediante a entrega do respectivo documento, em uma das seguintes modalidades:

a. Procuração registrada em cartório competente ou;

b. Procuração particular, com firma reconhecida.

5.6. No ato da matrícula será necessária a apresentação do documento original de identidade do

procurador.

5.7. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.

5.8. O candidato classificado que não concretizar a sua matrícula por falta da documentação exigida ou

deixar de comparecer ao local no período fixado para a matrícula perderá o direito à vaga do respectivo

curso.

5.9. Não será permitido o trancamento de matrícula.

6. CUSTO

6.1. O valor total do curso por aluno será de R$ 38.400,00 (trinta oito mil e quatrocentos reais) e serão

fixadas em 24 (vinte e quatro) parcelas ou mensalidades a serem pagas pelos alunos do curso até o dia 10

de cada mês, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). As parcelas ou mensalidades serão

emitidas em forma de boleto bancário e entregues aos alunos pela secretaria do curso. Caso o boleto não

seja pago até a data do dia 10 de cada mês, haverá juros de mora conforme a legislação vigente.

6.2. A primeira mensalidade deverá ser paga no ato da matrícula.

6.3 O não pagamento da mensalidade em dia acarretará em juros e correções do valor a ser pago pelo

aluno do curso.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas nos

comunicados e neste edital;

7.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,

a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem

como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo;

7.3. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço, na secretaria do curso, enquanto estiver

participando do processo de seleção;

7.4. O prazo de recurso ao processo de seleção do curso de especialização em Odontopediatria será de 48

(quarenta e oito) horas úteis, a partir do horário de divulgação do resultado final.

7.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Odontologia,

em primeira instância.

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

_______________________________________________________________________

Profa. Dra. Ilda Machado Fiuza Gonçalves

Coordenadora doCurso de Especialização em Odontopediatria da FO-UFG.

____________________________________________________

Prof. Dr. Gersinei Carlos de Freitas

Diretor da Faculdade de Odontologia da UFG



ANEXO I

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL GOIÂNIA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA

FICHA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO NÚMERO: _______________

INFORMAÇÕES PESSOAIS:

Nome:

______________________________________________________________________________________________

Endereço Completo: _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Telefones:

______________________________________________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________

Filiação:

Pai:___________________________________________________________________________________________

Mãe:__________________________________________________________________________________________

Data de Nascimento: ________/________/__________. Sexo: F ( ) M ( ).

Cidade: _________________________. Estado: ______. País: ________. Nacionalidade:

__________________________. Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) outros.

RG No: _________________________. UF: _____. Data de Emissão: ________/________/____________.

CPF: ___________________________. Título Eleitoral: ____________________________. UF: __________. Zona

_______. Seção: ______________. Emissão: _____/_____/_________.

FORMAÇÃO - CURSO SUPERIOR

Graduação e Instituição de Formação: _______________________________________________________________

Ano de Formatura: ______________________________________________________________________________

Especialidade: _______________________________________________. Ano de Obtenção: ___________________



DECLARAÇÃO:

Declaro que estou de acordo com as normas de seleção adotadas pelo Curso de Especialização em

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UFG.

Em, _____ de ___________________________ de 202 _.

____________________________________

Assinatura do Candidato



ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

DISCIPLINA: ODONTOPEDIATRIA I

1. Psicologia e manejo do comportamento infantil
2. Exame clínico, Diagnóstico e Plano de Tratamento em Odontopediatria
3. Radiologia em Odontopediatria
4. Semiologia aplicada a odontopediatria
5. Cariologia
6. Doença Periodontal na Infância
7. Controle químico e mecânico do biofilme dental
8. Hábitos alimentares na Infância
9. Uso de fluoretos
10. Tratamento Restaurador atraumático

DISCIPLINA: ODONTOPEDIATRIA II

1. Dentística em Odontopediatria
2. Terapia Pulpar em dentes decíduos e permanentes jovens
3. Anestesiologia e controle da dor em odontopediatria
4. Cirurgia em Odontopediatria
5. Lesões traumáticas na dentição decídua, mista e permanente jovem
6. Hábitos parafuncionais na odontopediatria
7. Terapêutica medicamentosa aplicada a criança
8. Recursos protéticos utilizados em Odontopediatria
9. Anomalias de desenvolvimento dentário: diagnóstico e tratamento
10. Afecções estomatológicas em crianças

DISCIPLINA: ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA

1. Crescimento e desenvolvimento crânio facial
2. Documentação ortodôntica
3. Desenvolvimento da oclusão
4. Classificação das más oclusões
5. Época ideal do tratamento ortodôntico.
6. Exame, diagnóstico e plano de tratamento na Ortodontia
7. Hábitos bucais deletérios.
8. Mantenedores e Recuperadores de espaço.
9. Ortodontia interceptativa nas dentaduras decídua e mista.
10. Apinhamento dentário
11. Extração seriada
12. Expansão Maxilar
13. Saúde bucal dos pacientes ortodônticos



DISCIPLINA: ODONTOLOGIA PARA PACIENTES INFANTIS PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

1. Classificação e Conceitos em Odontopediatria para Pacientes com Necessidades Especiais
2. Abordagem comportamental Psicológica em Pacientes Pediátricos com Necessidades Especiais
3. Deficiência Intelectual em Crianças e a Odontopediatria
4. Síndrome de Down: Tratamento odontológico integral
5. Distúrbios genéticos e sindromologia com foco na infância
6. Transtorno do espectro autista
7. A criança com paralisia cerebral
8. Desordens sistêmicas em crianças e sua interpelação com a saúde bucal
9. Higiene Bucal para pacientes com necessidades especiais
10. Tratamento odontológico integral para o paciente com necessidades especiais
11. Odontologia Hospitalar e o paciente especial
12. Interdisciplinaridade em saúde

DISCIPLINA: ODONTOPEDIATRIA: PRIMEIRA INFÂNCIA

1. Psicologia pré, perinatal e na primeira infância
2. Consulta pediátrica
3. Abordagem comportamental e consulta odontopediátrica na primeira infância
4. Nutrição na primeira infância (aleitamento natural e artificial)
5. Desenvolvimento das funções bucais do bebê
6. Desenvolvimento anatomofuncional da boca
7. Formação, anatomia e erupção dos dentes decíduos
8. Desenvolvimento da dentição decídua (normoclusão X maloclusões)
9. Programa educativo e preventivo para saúde bucal na primeira infância
10. Diagnóstico e tratamento de condições patológicas da cavidade bucal na infância

DISCIPLINA: ODONTOHEBIATRIA

1. Adolescência (definição, fases, epidemiologia)
2. Características do adolescente e do odontohebiatra
3. Consulta Odontológica na adolescência
4. Aspectos psicológicos durante o atendimento odontológico do adolescente
5. Distúrbios de comportamento (conduta, euforia, ansiedade e retraimento)
6. Distúrbios alimentares (anorexia nervosa, bulimia nervosa, obesidade, pica e vigorexia)
7. Drogas e saúde bucal
8. Halitose na adolescência
9. Uso de piercing e adornos dentais na adolescência
10. Educação do paciente hebiatra para saúde bucal (Dieta e higiene bucal)
11. Tratamentos odontológicos restauradores e estéticos na adolescência



DISCIPLINA: PEDIATRIA

1. Crescimento e desenvolvimento infantil
2. Imunização na infância e adolescência
3. Doenças infecto contagiosas com acometimento bucal
4. Terapêutica medicamentosa na infância e adolescência
5. Sedação medicamentosa

DISCIPLINA: PSICOLOGIA

1. Psicologia infantil – fases do desenvolvimento segundo Jean Piaget ( desenvolvimento cognitivo)
2. Desenvolvimento psicológico da criança
3. Psicologia Infantil (processos socioafetivos, autoestimulação precoce)
4. Gerenciamento comportamental em odontopediatria por métodos não farmacológicos e

farmacológicos
5. Dor, ansiedade medo, estresse e birra na odontopediatria
6. Limites na infância

DISCIPLINA : NUTRIÇÃO

1. Hábitos alimentares nas diversas faixas etárias
2. Aleitamento materno e aleitamento artificial
3. O papel dos alimentos
4. Grupos de alimentos e seus feitos sistêmicos e locais no organismo
5. Potencial cariogênico dos alimentos
6. Prevenção da obesidade infantil e juvenil
7. Substitutos do açúcar
8. Aconselhamento dietético
9. Avaliação da dieta

DISCIPLINA : FONOAUDIOLOGIA

1. Interação fonoaudiologia e odontopediatria
2. Avaliação fonoaudiológica do paciente odontopediátrico
3. Motricidade oral e consulta fonoaudiológica
4. Sistema da fala, deficiente auditivo, funções musculares bucofaciais
5. Interação da fonoaudiologia com a otorrinolaringologia
6. Trabalho multidisciplinar e interdisciplinar na odontopediatria

DISCIPLINA: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

DISCIPLINA: ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA

DISCIPLINA: BIOÉTICA

DISCIPLINA: METODOLOGIAS E DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS (APRESENTAÇÃO

DE SEMINÁRIOS)

1. Documentação fotográfica dos  casos clínicos

2. Apresentação de seminários em power point – plano de tratamento e execução do caso clínico

DISCIPLINA: EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA



1. Sinais Vitais

2. Suporte Básico de Vida

3. Alteração ou perda de consciência

4. Dificuldade Respiratória

5. Dor no peito, arritmias cardíacas, crise hipertensiva arterial

6. Reações alérgicas

7. Convulções

8. Administração de injetáveis

DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA E CONTROLE DE INFECÇÃO

DISCIPLINA: MATERIAIS DENTÁRIOS E DENTÍSTICA APLICADOS

1. Proteção do complexo dentinho pulpar

2. Isolamento do campo operatório

3. Cimento de Ionômero de vidro e suas aplicações clínicas

4. Resinas compostas

5. Restaurações classe I,II,III , IV e V

6. Facetas diretas em resinas compostas

7. Confecção de protetores bucais

DISCIPLINA: PERIODONTIA E ENDODONTIA APLICADOS

1. Aspectos de normalidade do periodonto na adolescência

2. Doenças periodontais no adulto jovem

3. Endodontia de dentes com rizogênese incompleta

4. Pulpotomia de dentes permanentes jovens

5. Traumatismo dentário X Tratamento endodôntico

DISCIPLINA:  IMAGINOLOGIA E PATOLOGIA APLICADAS

1. Prescrição de radiografias na clínica Odontológica

2. Proteção a radiação X

3. Reparos anatômicos e exames radiográficos utilizados na odontologia

4. Interpretação radiográfica ( radiografias intrabucais e extrabucais)

5. Anomalias dentárias e seus aspectos radiográficos

6. Aspectos radiográficos das patologias bucodentais

7. Novos métodos de diagnóstico por imagem (TC)

DISCIPLINA:  CAPACITAÇÃO EM LASER NA ODONTOLOGIA

1. Introdução ao estudo do laser

2. Laser de baixa potência

3. Terapia fotodinâmica (PDT)



4. Laserterapia sistêmica

5. Laser de alta potência

6. LEDs na Odontologia

7. Fototerapia estética

8. Aspectos econômicos do uso de laser e laser na odontopediatria

DISCIPLINA:HABILITAÇÃO EM SEDAÇÃO INALATÓRIA COM OXIDO NITROSO

/OXIGÊNIO

1. Introdução a analgesia inalatória por óxido nitroso/oxigênio

2. História e evolução da analgesia inalatória

3. Anatomia e fisiologia respiratória e cardíaca

4. Oximetria transcutânea

5. Introdução aos anestésicos inalatórios voláteis

6. Equipamentos necessários para sedação inalatória

7. Técnica de utilização da analgesia inalatória por oxido nitroso/oxigênio

8. Gases da analgesia inalatória e requisitos sanitários

9. Aspectos econômicos e éticos da analgesia inalatória com óxido nitroso/oxigênio

10. Clínica de atendimento a pacientes sob analgesia inalatória

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Bibliografia Básica

▪ Moyers, R. Ortodontia. 3 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1979.
▪ Proffit, W. Ortodontia Contemporânea, 2012.
▪ Corrêa, M.S.N.P. Odontopediatria na primeira infância. 2. ed. São Paulo,

Santos, 2005.  ▪ Toledo, O.A. Odontopediatria. 3. ed. São Paulo, Premier, 2005.
▪ Costa L,R,S. e-Book de Odontopediatria.2.ed.Goiânia, UFG, 2019.

Bibliografia Complementar

▪ Assed, S. Odontopediatria – bases científicas para prática clínica. São Paulo, Art médicas,
2005. ▪ Bussadori, S.A.; Imparato, J.C.P; Guedes-Pinto, A.C. Dentística Odontopediátrica.
São Paulo, Santos 2000.

▪ Enlow,D.H Crescimento Facial. São Paulo, Santos, 1993.
▪ Guedes-Pinto, A.C. Odontopediatria. 7. ed. São Paulo, Santos, 2003.
▪ Kramer et al. Traumatismo na dentição decídua.
▪ Pinkham, J.R. Odontopediatria - da infância à adolescência. 2. ed. São Paulo, Artes Médicas, 1996.
▪ Van der Linden, F.P.G.M. Desenvolvimento da Dentição. São Paulo, Quintessence, 1986.


