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1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Curso de Especialização em Prótese Dentária da Faculdade de Odontologia da UFG 

Regional de Goiânia, com sede na Primeira Avenida s/nº, 3º Andar, Setor da Pós-Graduação Lato 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 agosto de 2018 a agosto de 2020, totalizando a carga horária de 858 

Horas\aula e será ministrado mensalmente nas quintas-feiras: das 14:00 às 23:00 horas, sextas-feiras: das 08:00 às 

12:00hs e das 14:00 às 23:00hs e sábados: das 08:00 às 12:00hs no Miniauditório no 3º andar, no Laboratório 

Multidisciplinar 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 Prótese Dentária 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 prótese dentária para o planejamento e execução de reabilitações simples e complexas do aparelho mastigatório. 

 

2 - DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 02/07/2018 a 23/07/2018 de segunda-feira a sexta-feira, exceto 

feriados, no horário das 8:00 às 12:00, na Secretaria da Pós-Graduação Lato Sensu da FO-UFG, situada à Primeira 

Avenida s/nº, 3º Andar, Bairro: Setor Universitário. Telefone: 62-3209-6324 ou 62-3209-6325, CEP: 74605-220, 

Goiânia, GO, com a Sra. Ieda Batista. 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. Copia 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$ 50,00 (cinquenta 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. Curriculum vitae atualizado (modelo Lattes – Disponível em <http://www.cnpq.br>); 

 

2.1.1. As inscrições também poderão ser realizadas via e-mail (especializacao.fo@gmail.com), caso o interessado não 

seja morador da cidade de Goiânia. O interessado deverá solicitar a inscrição por e-mail e o GRU será emitido. O 

comprovante de pagamento juntos com os documentos indicados no item 2.1 deverão ser encaminhados ao e-mail 

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

documentos originais no dia da entrevista.  

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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 12 (doze) 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 Prótese Dentária 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 27/07/2018 (sexta-feira) no período matutino (das 09h-12h), no 

Miniauditório no 3º andar da Faculdade de Odontologia da UFG. 

 

4.3. A seleção constará de: 

a. Entrevista (E); 

b. Avaliação do Currículum (AC); 

 

4.4. O cronograma de entrevista 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 27/07/2018, obedecendo ao seguinte cronograma: 



a) dia 27/07/2018 das 09h-11h, Entrevista (E); 

b) dia 27/07/2018 das 11h-12h, Avaliação do Curriculum (AC) 

 

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 Curriculum (AC) conforme expressão abaixo: 

 

MG = E + AC 

            2 

4.10. 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 nas páginas: 

- www.odonto.ufg.br; e www.ufg.br; em 01/08/2018 (quarta-feira pela manhã). 

 

4.13. 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. 

 

4.14. 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 02/08/2018 a 07/08/2018 na Secretaria Pós-Graduação Lato Sensu 

da FO-UFG. 

 

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; 

b. O comprovante do recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 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. 

 

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 do curso será entregue no ato da matrícula em 02/08/2018 a 07/08/2018 

Miniauditório no 3º andar. 

 

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 do investimento será de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mensais, e serão fixadas em 24 (vinte 

e quatro) mensalidades a serem pagas pelos alunos do curso até o dia 10 de cada mês, totalizando o valor de R$ 

36.000,00 (Trinta Seis Mil 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 e, portanto, será denominada de “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 Prótese Dentária 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, .29 de junho de 2018 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Adérico Santana Guilherme 

Coordenador do IV Curso de Especialização em Prótese Dentária  

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Profa. Dra. Enilza Maria Mendonça de Paiva 

Diretora da Faculdade de Odontologia da UFG 
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ANEXO I 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

 

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 Prótese 

Dentária da Faculdade de Odontologia da UFG. 

 

 

Em, _____ de julho____ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Candidato 



ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

DISCIPLINA: PRÓTESE TOTAL (PT) 

01. Exame bucal do paciente edêntulo 
02. Problemas patológicos relacionados com o uso de próteses totais. 
03. Moldagem: técnicas e materiais 
04. Princípios físicos e biológicos que atuam na retenção e estabilidade das próteses totais. 
05. Relações maxilo-mandibulares 
06. Dimensão vertical: técnicas de registro e finalidades 
07. Relação central e oclusão central: técnicas de registro 
08. Articuladores: tipos e classificação 
09. Dentes artificiais: seleção e técnicas de montagem 
10. Fases laboratoriais em Prótese Total 
11. Instalação das dentaduras e controle posterior 
12. Prótese Total Imediatas: fase cirúrgica e laboratorial 
13. Reembasamento: técnicas e indicações 

 

DISCIPLINA: PRÓTESE PARCIAL FIXA (PPF) 

1. Exame do paciente: anamnese, exame extra e intra-oral, exame radiográfico, modelo de estudo; 
2. Preparos de dentes com finalidade protética 

2.1. Princípios biomecânicos 
2.2. Princípios biológicos 
2.3. Estética 
2.4. Tipos de término cervical 
2.5. Preparos parciais e totais 

3. Prótese Fixa Adesiva: indicação, contra-indicação, vantagens, desvantagens, características do preparo, 
cimentação e preparos não convencionais para Prótese Adesiva; 

4. Núcleos em dentes polpados e despolpados, restaurações com núcleos pré-fabricados e fundidos; 
5. Coroas provisórias: características das restaurações provisórias e técnicas de confecção; 
6. Moldagem e modelo de trabalho:  materiais de moldagem, técnica de moldagem e troqueis; 
7. Registros oclusais e Montagem em Articuladores Semi-Ajustáveis:  posição de trabalho, materiais utilizados, 

técnicas de registro da dimensão vertical de oclusão e limitações dos articuladores semi-ajustáveis e suas 
compensações; 

8. Formas e características das infra-estruturas para próteses metalo-cerâmicas; 
9. Prova dos retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem no articulador semi-ajustável: 

adaptação marginal, ajuste funcional, tipos de desajuste e correções, preparo da área a ser soldada, técnica de 
união, inclusão e soldagem, prova da estrutura soldada, registro funcional e estético; 

10. Seleção de cor e ajuste funcional e estético; 
11. Cimentação provisória e definitiva; 
12. Proservação 
 

DISCIPLINA: PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (PPR): 

01. Perfil Epidemiológicos dos dentados no Brasil 
02. Objetivos, Conceito, Indicação e Contra-Indicação, Vantagens e Desvantagens da PPR 
03. Exame, diagnóstico e prognóstico do paciente parcialmente desdentado 
04. Classificações dos pacientes parcialmente desdentados 
05. Preparo da boca para receber a prótese parcial removível 
06. Moldagens e modelos 
07. Delineador e Delineamento, Planejamento e Desenho da PPR  
08. Biomecânica aplicada à PPR 
09. Sistema de Suporte, Retenção e Conexão 
10. Sistema de Selas e Dentes artificiais 



11. Relação maxilo-mandibular 
12. Montagem em articulador semi-ajustavel 
13. Fases laboratoriais da PPR 
14. Instalação e controle 
15. PPR com sistema de  attachaments  
16. PPR imediata. 

 

DISCIPLINA: PRÓTESE SOBRE IMPLANTES: 

1. Histórico e evolução da implantodontia; 
2. Sistemas de Implantes e conexões protéticas – hexágono externo, interno e cone-morse; 
3. Planejamento Reverso; 
4. Planejamento no desdentado parcial;  
5. Planejamento no desdentado total – Prótese total fixa (Protocolo de Toronto) mediata e imediata, Overdentures; 
6.  Pilares Intermediários; 
7. Técnicas de Moldagens; 
8. Sistema de Fixação: parafusada e cimentada; 
9.  Oclusão na Implantodontia. 
10. Guias radiográficos / cirúrgicos 
11. Diferenças entre sistemas 
12. Componentes Protéticos 
13. Relacionamento Intermaxilar 
14. Prótese Provisória 
15. Biomecâmica das próteses implantadas 
16. Prótese implantada com carga imediata 
 

DISCIPLINA: OCLUSÃO: 

1. Introdução à Oclusão 
2. Determinantes da Oclusão 
3. Cinesiologia mandibular 
4. Relações Intermaxilares 
5. Esquemas Oclusais 
6. Exames, diagnóstico e prognóstico 
7. Distúrbios oclusais 
8. Disfunção da ATM 
9. Tratamento das disfunções da ATM 
10. Dor orofacial 
 

DISCIPLINA: INTEGRAÇÃO PRÓTESE E DENTISTICA (FACETAS CERÂMICAS):  

 

1. Cerâmicas Odontológicas Atuais: Conceitos e Tipos (Cerâmicas Feldspaticas, Cerâmicas Infiltradas por Vidro, 
In Ceram Alumina, In Ceram Spinell, In Ceram Zirconia e Sistemas Cerâmicos Prensados); 

2. Enceramento de Diagnóstico e Emprego do MOCK-UP; 
3. Biomecânica de Preparos (preparos dentais com finalidade protética para facetas cerâmicas); 
4. Biomecânica de Preparos (preparos dentais com finalidade protética para restaurações inlay e onlay cerâmicos); 
5. Restaurações Provisórias e Cimentação; 
6. Materiais de Moldagem e Técnicas de Moldagens; 
7. Acompanhamento Laboratorial do Processo da Confecção das Facetas e Restaurações Cerâmicas;   
8. Cimentos Resinosos e Cimentação Adesiva (tratamento da superfície para cimentação da faceta cerâmica); 
9. Ajustes Funcionais Estéticos; 
10. Controle Clínico e Manutenção de Restaurações Estéticas. 
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