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Tendo em vista o item 2.5 do Edital nº 02/2022 – Seleção Regular de Mestrado e Doutorado, 
a saber: caso as vagas oferecidas PARA O MESTRADO não sejam preenchidas na seleção 
de que trata este Edital, a juízo do Colegiado do Programa, poderá ocorrer nova seleção ao 
com as vagas remanescentes em datas a serem divulgadas com antecedência conforme o 
cronograma a ser divulgado no site do Programa. As inscrições ficarão abertas pelo período 
de 30 dias e o processo seletivo será regido nos termos desse Edital, observado o limite de 
vagas disponibilizado. 
 
Em reunião do Colegiado de Pós-Graduação em 03 de outubro de 2022, foi deliberada a 
oferta de vagas remanescentes somente para o Mestrado, conforme quadro abaixo: 
 

Área de 
concentração 

Ampla 
concorrência 

Candidatos negros Total 

Patologia Bucal 02 01 03 

 
Nesse sentido, antes de se inscrever no concurso, o candidato deverá tomar ciência do 
conteúdo deste Edital, incluindo os demais documentos que o integram, para certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos. O candidato, para se inscrever, deverá preencher 
formulário eletrônico exclusivamente no link https://forms.gle/XukS99V1KoLHsovB6 e anexar, 
nos campos próprios, cada um dos documentos solicitados, conforme indicado abaixo. Cada 
documento exigido para a inscrição deve ser gravado em arquivos separados, em formato 
PDF, legíveis e com tamanho máximo de arquivo de 100 megabytes 
 
Novo cronograma do processo seletivo de vagas remanescentes. 
 

Atividade Data 

Inscrições 30/10/2022 a 29/11/2022 

Resultado da Homologação dos Inscritos 30/11/2022 

Arguição oral online sobre o Projeto de 
Pesquisa e Análise de currículo 

05/12/2022 e 06/12/2022 

Resultado Preliminar 07/12/2022 

Resultado Final 16/12/2022 

Cadastro Prévio 19/12/2022 

Envio, ao Colegiado, de documentos para 
Registro Acadêmico e Matrícula 

21/12/2022 

O Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), o 
Registro Nacional Migratório (RNM) ou 
Certidão de Registro emitida pela Polícia 
Federal e o passaporte com visto válido de 
entrada no Brasil, documento que comprove 
filiação e demais documentos a serem 
informados pela Secretaria do Programa 

21/12/2022 

Envio, ao DRCA, dos documentos para 
Registro Acadêmico e Matrícula 

22/12/2022 

Data limite para apresentar o comprovante 
de proficiência em Língua Inglesa 

03/07/2023 

 
 
Belo Horizonte, 27 de outubro de 2022. Prof Dr. Mauro Henrique Nogueira Guimarães de 
Abreu, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

https://www.odonto.ufmg.br/posgrad/edital-do-processo-seletivo/
https://www.odonto.ufmg.br/posgrad/category/mestrado-doutorado-regular/

