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Edital 01/2020 

 

Processo Seletivo para o curso de Especialização em Odontopediatria do 

Departamento de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná (Turma 

2020-2022) 

A coordenação do curso de Especialização em Odontopediatria da Universidade 

Federal do Paraná, de acordo com a legislação vigente, torna público que se encontram 

abertas as inscrições para o processo seletivo para a turma 2020-2022, a partir da 

publicação do presente edital. 

1) INSCRIÇÃO 

1.1 – Formulário e Documentos para Inscrição: 

· Preencher o formulário de pré-inscrição na Plataforma SIGA, através do link: 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=1888 

. Os documentos necessários são: 

* Cópia do RG e CPF ou Passaporte. (Arquivo no formato: PDF); 

* Diploma de Graduação ou Declaração de conclusão do curso de graduação em 

Odontologia. (Arquivo no formato: PDF); 

* Registro Profissional: Documento de registro profissional (carteira do CRO) ou 

protocolo de registro emitido pelo CRO (Arquivo no formato: PDF); 

* Curriculum Vitae: (Arquivo no formato: PDF) 

 Obs: Não precisa ser no padrão da Plataforma Lattes do CNPq. 

 

Os documentos solicitados devem ser anexados no momento da inscrição a 

Plataforma SIGA 

 

1.2 – Período de Inscrições: 

-As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 11/02/2020 até 06/03/2020 



3) NÚMERO DE VAGAS 
-Serão oferecidas 12 vagas. 
 
4) PROVAS 
4.1 O processo de seleção será constituído de 2 (duas) etapas que ocorrerão no dia 
13/03/2020, a partir das 9:00 horas. 
 
1ª ETAPA – Prova Escrita 
A prova escrita constará de 25 questões objetivas, de conteúdo relacionado aos 
conhecimentos de odontopediatria retirado das referências citadas no item abaixo. 
 
Referencial teórico para a prova: 

- Lucianne Cople Maia, Laura Guimarães Primo. Odontologia integrada na infância. 
São Paulo: Santos, 2012. 342p. 

- Antônio Carlos Guedes Pinto, Marcelo José Strazerri Bonecker, Célia Regina 
Rodrigues Antônio Carlos Guedes Pinto. Fundamentos de Odontologia. 
Odontopediatria. 1ª ed. São Paulo: Santos, 2009. 446 p.  

 
2ª ETAPA – Entrevista e análise de currículo 
   

A entrevista será realizada pelo corpo docente da disciplina de 
Odontopediatria da UFPR. Nessa, serão analisados aspectos voltados a formação do 
candidato, por meio do currículo apresentado, bem como as experiências e atividades 
profissionais do mesmo. O candidato deverá trazer a cópia de documentos 
comprobatórios dos itens que constam no currículo. A análise de currículo será 
realizada pontuando os itens do Anexo I desse edital. 
 
Observação: Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão nas dependências do 
Curso de Odontologia da UFPR, Avenida Prefeito Lothário Meissner, 632, - Curitiba 
- PR – Jardim Botânico.  
 
Eventuais modificações nas datas e/ou no local de provas serão comunicadas por 
um informe no edital da Coordenação do Curso de Especialização em 
Odontopediatria e através de e-mail. 
 

5) CLASSIFICAÇÃO 
Cada etapa do processo de seleção (prova escrita e entrevista/análise de 

currículo) terão suas notas definidas entre 0 e 10. A pontuação final de cada 
candidato(a) será composta por 60% (prova escrita) e 40% (Entrevista/análise de 
currículo). 

 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 
De acordo com o Artigo 22 da Resolução Nº 42/03-COUN, o curso disponibiliza 10% 
do número de vagas a bolsas integrais. Para solicitação da bolsa, os alunos 
interessados devem apresentar um requerimento específico (Anexo 2) justificando a 
necessidade da mesma no momento da entrevista. A distribuição da bolsa será 



realizada de acordo com a Resolução Nº 42/03-COUN e pela ordem de classificação 
do candidato. 
 

6) SOBRE O CURSO 

• O curso de especialização em Odontopediatria da UFPR conta com 
professores com vasta experiência clínica e didática nas diversas 
especialidades odontológicas, na área de Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia 
e Pediatria.  

• A UFPR apresenta uma estrutura clínica e laboratorial que viabiliza a 
formação de profissionais com conhecimento amplo em Odontopediatria e 
suas áreas afins, a fim de atuar de acordo com a exigência do mercado de 
trabalho, garantindo um atendimento integral ao paciente infantil desde o pré-
natal até a adolescência.  

• Ao final do curso os alunos aprovados recebem a habilitação em sedação 
consciente com oxigênio e óxido nitroso de acordo com as exigências do 
Conselho Federal de Odontologia. 

Corpo docente: 

O corpo docente permanente do curso será formado pelos seguintes professores, 
todos da disciplina de Odontopediatria do Departamento de Estomatologia da 
Universidade Federal do Paraná.  

Profa. Dra. Juliana Feltrin de Souza – coordenadora  

Prof. Dr. José Vitor Nogara B. de Menezes – vice coordenador 

Prof. Dr. Fabian Calixto Fraiz 

Profa. Dra. Luciana Reichert da Silva Assunção  

Docentes convidados: 
O curso contará com a participação de professores visitantes das áreas de 

Nutrição, Puericultura, Odontologia do esporte, Odontologia Hospitalar, Psicologia, 
Cirurgia bucomaxilofacial, Radiologia,  Periodontia e Ortopedia funcional dos 
maxilares.  
 
Investimento: R$ 1600,00 (Hum mil e seiscentos reais) 
 

Início: 02/04/2020 

 

Periodicidade: Quinzenal 

 

Dias: quintas-feiras (atividades teóricas e laboratoriais) e sextas-feiras (atividades 

clínicas). 



 

Horário: das 8h às 12h e das 13h30 as 17h30  

 

Duração: 24 meses 

 

Conteúdo 

O conteúdo do curso será ministrado por meio de atividades teóricas, laboratoriais e 

clínicas nos seguintes módulos: 

 

• Bases biológicas para o desenvolvimento da Odontopediatria 

• Metodologia de ensino e pesquisa 

• Ética profissional e legislação teórica 

• Bases do diagnóstico e terapêutica bucal 

• Desenvolvimento teórico em Odontopediatria  

• Manejo do comportamento, controle da dor e ansiedade em Odontopediatria 

• Habilitação em analgesia inalatória com óxido nitroso e oxigênio 

• Administração e organização da prática odontopediátrica no consultório 

• Princípios da cariologia aplicada à clínica odontopediátrica 

• Tratamento restaurador e reabilitador  

• Traumatismos dento-alveolares na infância e adolescência 

• Tratamento cirúrgico em odontopediatria 

• Periodontia em odontopediatria 

• Manejo da oclusão na infância  

• Odontologia nos ciclos de vida  

• Tratamento endodôntico na infância e adolescência 

• Emergências médicas em odontologia 

• Tópicos especiais em odontopediatria 

• Laboratório de odontopediatria 

 

Titulação adquirida 

• Especialista em Odontopediatria 

• Habilitação em analgesia inalatória com óxido nitroso e oxigênio 



ANEXO I 

Grupo 1-Titulação: 
• Certificado de especialização 
• Certificado de especialização em Residência Médica/Multiprofissional 

em área profissional da saúde 
• Certificado de Aperfeiçoamento (igual a 180 horas ou mais) 
• Treinamento técnico específico (no mínimo 15 horas) 

Grupo 2-Atividades em ensino superior e extensão 
• Exercício de magistério no ensino superior  
• Atividades de docência em disciplinas não regulares (graduação e pós-

graduação), em curso de extensão, ou em atividades equivalentes  
• Palestra proferida  
• Orientação acadêmica de graduação individual (trabalho de conclusão de 

curso, monografia, estágio supervisionado -bacharelado, iniciação 
científica, extensão, monitoria e equivalentes)  

• Colaboração acadêmica em nível de graduação individual (trabalho de 
conclusão de curso, monografia, estágio supervisionado -bacharelado, 
iniciação científica, extensão, monitoria e equivalentes)  

• Membro de Banca examinadora de especialização e graduação  
• Membro de comissão organizadora de Congressos, Simpósios, 

Seminários e similares  
• Curso de extensão com frequência e aproveitamento Presença em 

Congresso, Simpósios, Seminários e similares -Nacional 
• Presença em Congresso, Simpósios, Seminários e similares-Internacional 
• Bolsista ou participante de programas institucionais de graduação -

iniciação científica 
• Bolsista ou participante de programas institucionais de graduação-

extensão 
• Bolsista ou participante de programas institucionais de graduação-

monitoria, iniciação à docência 
• Bolsista ou participante de programas institucionais de graduação -

programa especial de treinamento (PET) 
Grupo 3 -Produção intelectual 

• Trabalhos publicados em anais de eventos científicos indexados 
• Publicação de artigo completo em periódico indexado 

 
Grupo 4 -Atuação profissional/ experiência profissional 

• Experiência profissional em consultório particular 
• Experiência profissional no sistema público de saúde 

 
 

 

 

 

 

 
 



ANEXO 2 
 

	

	

	

UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	PARANÁ	

ESPECIALIZAÇÃO	EM	ODONTOPEDIATRIA	

	
	
	
	
	
Eu,	___________________________________________________________________,		
	
manifesto	 meu	 interesse	 em	 obter	 a	 bolsa	 para	 o	 curso	 de	 Especialização	 em	

Odontopediatria	turma	2020/2022.	

	

Apresento	os	seguintes	motivos	e	justificativas:	

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________	
	
	
	
	
	
Curitiba,	_____	de	__________	de	2020.	
	
	
	
	
	
Nome:	
	
Assinatura:	


