
  
 

 AVISO EDITAL NO 01/2023 

 
OFERTA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE PRESENCIAL PARA O 1º SEMESTRE DE 2023 

ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Área de Concentração em CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (PPGO-FO-UFG), nos termos da 
Resolução CEPEC no. 1403, vem tornar público aos interessados que:  
 
PARA ALUNOS REGULARES:  

1. Alunos regulares deverão realizar suas matrículas nas disciplinas apresentadas nos Anexos B a J. 
2. As matrículas deverão ser realizadas nos dias 6 e 7 de março de 2023 exclusivamente por meio da ferramenta 

Google Forms, cujo link será disponibilizado na página do site do PPGO (https://posgraduacao.odonto.ufg.br).  
3. O link para acesso ao formulário de matrícula ficará disponibilizado no período das 8h00 do dia 06/03/2023 até 

às 23h59min do dia 07/03/2023 (horário oficial de Brasília-DF). O aluno deverá declarar no formulário o 
conhecimento e anuência do(a) orientador(a) nas disciplinas matriculadas. Será obrigatória a apresentação do 
registro ORCID no formulário. O registro é gratuito e pode ser realizado no site https://orcid.org/. 

4. Em caráter especial a matrícula no Estágio Docência será realizada por demanda durante o semestre letivo do 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia, ao longo do semestre, visando oportunizar o cumprimento desta 
atividade enquanto perdurar as diferenças no início e término dos semestres acadêmicos da graduação. 

 
PARA ALUNOS ESPECIAIS 
5. Alunos especiais poderão cursar um total de 02 (duas) disciplinas no Programa, somente 01 (uma) por semestre, 

sucessivos ou não, em área de concentração idêntica ou não. A modalidade “aluno especial” é destinada aos 
portadores de diploma de curso superior que desejam se matricular em disciplinas isoladas no Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, sem pretensão ao título de Mestre ou Doutor. Para estes alunos será fornecida, ao 
final do semestre letivo, uma declaração de aproveitamento na disciplina com a nota, carga horária e frequência 
obtida, bem como a ementa e conteúdo programático da disciplina.  

6. O cronograma e planos de aprendizagem do conjunto de disciplinas que serão ofertadas para o 1º Semestre de 
2023 encontram-se nos Anexos B a J, onde também constam as disciplinas que oferecerão vagas para alunos 
especiais. 

7. A inscrição ocorrerá no dia 08 de março de 2023. O link para acesso ao formulário de matrícula ficará 
disponibilizado na página do site do PPGO (https://posgraduacao.odonto.ufg.br) das 08h00 às 23h59min do dia 
08/03/2023 (horário oficial de Brasília-DF). No mesmo formulário, o candidato fará o upload dos documentos 
listados abaixo. 

8. Para a inscrição serão exigidos os seguintes documentos:  

a. Formulário de inscrição preenchido.  
b. RG / CPF / diploma de graduação ou certidão de colação de grau e histórico escolar digitalizados e salvos em 

pdf. 
c. Possuir currículo Lattes/CNPq atualizado na Plataforma Lattes CNPq (http://lattes.cnpq.br) e salvo em pdf. 

9. Critérios para aceitação: análise documental pelo(a) docente responsável da disciplina, o que inclui justificativa 
presente no formulário de inscrição. 

 

Goiânia, 23 de janeiro de 2023 

Prof. Dr. Brunno Santos de Freitas Silva 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Odontologia – PPGO-FO-UFG  



  
 

 



  
 


