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Tendo em vista o item 1.8 do Edital Suplementar de Seleção nº 03/2022 – Mestrado e 
Doutorado – vagas para Indígenas e Pessoas com Deficiência, a saber: A Coordenação do 
Programa poderá, a seu critério e visando atender aos interesses públicos, fazer alterações 
neste Edital, as quais serão divulgadas na página eletrônica do Programa - 
www.odonto.ufmg.br/posgrad, em prazo hábil, por meio de editais complementares ou 
retificadores. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes ao processo seletivo  
 
Nesse sentido, em reunião do Colegiado de Pós-Graduação em 03 de outubro de 2022, foi 
deliberada a oferta da vaga remanescente de Indígena para o Mestrado, conforme quadro 
abaixo: 
  

Área de concentração Candidatos Indígenas Total 

Patologia Bucal 01 01 

 
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 
 

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/category/mestrado-doutorado-suplementar/

