
 

 

Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Faculdade Odontologia  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 
 
 
EDITAL PARA EXAME DE SELEÇÃO TURMA 2011-2012 
A Universidade Federal de Pelotas em conformidade com o regimento Lato Sensu da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenação do Curso de 
Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial torna público, para 
conhecimento dos interessados, o processo de seleção dos candidatos ao referido 
Curso, nos termos estabelecidos neste Edital. 
 
I - DA INSCRIÇÃO 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 10/01/2011 a 21/01/2011 
 
LOCAL PARA INSCRIÇOES: Secretaria do Curso de especialização em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da UFPEL. Faculdade de Odontologia – Rua 
Gonçalves Chaves 457, 3º andar. CEP 96015-560, Pelotas-RS. Com a Secretária Sra. 
Vera Regina Alonso Bermudez. 
 
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE 
SELEÇÃO: 
1- Poderão inscrever-se como candidatos graduandos e Graduados em Odontologia. 
2- É obrigatório o preenchimento do Requerimento de Inscrição obtido na página do 
Curso (www.ufpel.edu.br/odonto/ppgcbmf). O requerimento de Inscrição deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Fotocópia do Diploma de Graduação ou atestado de conclusão de Curso (para 
graduados e graduandos) e que deverá ser substituído no ato de efetivação da 
matrícula. 
b) Curriculum Lattes documentado e com foto 3x4 colorida e recente. 
c) Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (para graduados e 
graduandos). 
d) Memorial Descritivo no qual o candidato deverá apresentar suas experiências 
profissionais e acadêmicas, justificando a escolha do Curso e indicando os interesses 
teóricos e temáticos que nortearão a elaboração da monografia (até sete páginas 
digitadas em espaço dois, fonte Times New Roman, corpo 12, em papel A4, margens 
2,5 cm – modelo disponível em: www.ufpel.edu.br/odonto/ppgcbmf/).  
e) Comprovante de pagamento de uma taxa de inscrição do processo seletivo, no 
valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), depositada na conta da FAU – Projeto PG-
Odonto, abaixo-indicada: 
Banco do Brasil (001) 
Agência 3124-0 
Conta 11.123-6 – Projeto PG-Odonto. 
 
3- Os candidatos que não puderem comparecer pessoalmente à Secretaria do Curso 
poderão se inscrever enviando toda a documentação e o requerimento de inscrição via 
Correio (Sedex), desde que seja respeitada a data limite de postagem em 21 de 
janeiro de 2011. Não serão aceitas as inscrições e documentos enviados ou 
entregues após essa data. 
4- Nenhum candidato poderá participar de qualquer etapa do processo de seleção se 
houver pendência sobre a documentação requerida para a inscrição. 
5- Informações podem ser obtidas na secretaria do Curso (Rua Gonçalves Chaves nº 
457, 3º andar, fone: 53-3222-4305 Ramal: 122 (com Secretária Vera Bermudez); das 
09h00min às 11h00min horas ou das 15h00min às 17h00min e-mail: 
ctbmf_ufpel@yahoo.com.br). 
 



6- Os candidatos deverão comparecer para o processo seletivo, marcado para os dias 
16, 17 e 18 de março de 2011, às 09 horas, na Rua Gonçalves Chaves 457, 3º andar. 
Os candidatos deverão estar presentes no local, data e hora, determinadas para a 
prova escrita, munidos de documento de identificação com foto, caneta azul ou preta, 
lápis e borracha. 
 
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: 
 
1- Poderão matricular-se como alunos do curso de PG em CTBMF graduados em 
Odontologia. 
2- O período de matrícula será informado por e-mail ou telefone aos aprovados no 
processo de seleção. 
3- Fotocópia dos seguintes documentos: 
Diploma de graduação, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de 
registro no CRO, certificado de reservista, certidão de casamento (em caso de 
mudança do nome), histórico escolar do curso de graduação. 
4- Duas fotografias coloridas tamanho 3X4 (recentes=do corrente ano). 
 
II - DA SELEÇÃO 
 
O Exame de Seleção ao Curso será realizado em 3 etapas, sendo avaliado por uma 
comissão examinadora e contemplará: 
a) realização de uma prova teórica escrita, de caráter eliminatório, devendo o 
candidato obter nota mínima > ou = a 7,0. As folhas de papel para a realização da 
prova escrita serão fornecidas pelo Curso e deverão ser todas devolvidas ao final da 
prova escrita. A prova escrita terá duração de até 03 horas (180 minutos). Não será 
permitida a consulta a qualquer tipo de fonte. Ao final da prova teórica, o candidato 
deverá entregar para a Comissão de Avaliação os rascunhos e a versão final, todas 
numeradas e identificadas com seu número de inscrição. Qualquer identificação na 
prova, além do número de inscrição, implicará na desclassificação do candidato;  
b) Avaliação do Curriculum Lattes documentado. A falta de comprovação 
documentada anula o item citado no currículo. Esta etapa é classificatória; 
c) Apresentação do Memorial Descritivo. Será disponibilizado multimídia e 
computador. O candidato terá 10 minutos para a apresentação do memorial descritivo. 
No dia da prova teórica escrita os candidatos serão comunicados do horário da 
apresentação do memorial descritivo. Esta etapa é classificatória. 
d) Candidatos estrangeiros devem apresentar Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa e Diploma revalidado no Brasil. 
 
III-DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A Comissão de Avaliação levará em consideração: 
 

1) Na PONTUAÇÃO: 
a) Na Prova Escrita: Conhecimento sobre os conteúdos propostos: 
 
1. Anestesiologia e sais anestésicos em cirurgia bucomaxilofacial; 
2. Princípios fundamentais e técnicas cirúrgicas bucomaxilofaciais; 
3. Avaliação clínica do paciente cirúrgico; 
4. Feridas cirúrgicas e sua cicatrização; 
5. Considerações e tratamento das Infecções do complexo bucomaxilofacial; 
6. Dentes retidos – considerações gerais e técnica cirúrgica; 
7.Cistos e neoplasias do complexo buco-maxilo-facial: considerações gerais e 
tratamento; 
8. Cirurgia parendodôntica; 
9. Cirurgia pré-protética, biomateriais e enxertos; 
10. Traumatismo alvéolo-dentário; 
11. Considerações das fraturas do complexo buco-maxilo-facial; 
12. Acidentes e complicações em cirurgia oral menor; 
13. Considerações gerais e técnicas de biópsias do complexo buco-maxilo-facial. 
 
 
 



 
 
 
  
 
* Bibliografia Recomendada: 
 
 
- ANDREASEN, J. O.; et al. Texto e atlas colorido de traumatismo dental. 3ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 772 p. 
- ANDREASEN, J. O.; PETERSEN, J. K.; LASKIN, D. M. (Ed.). Textbook and color atlas of 
tooth impactions: diagnosis treatment and prevention. Copenhagem: Munksgaard, 1997. 
- BARROS, J. J. & SOUZA, L. C. M.  Traumatismo Buco-Maxilo-Facial. 2ª ed. São Paulo: 
Roca, 2004. 480 p. 
- BRAMANTE, C. M.;  et. al. Cirurgia Parendodôntica. São Paulo: Santos, 2000. 131 p. 
- CAMPOS, A. C. & GREGORI, C. Cirurgia buco-dento-alveolar. São Paulo: Sarvier, 2005. 
281 p. 
- CARVALHO, A. C. P. & OKAMOTO, T. Cirurgia bucal: fundamentos experimentais 
aplicados à clínica. Säo Paulo, Panamericana, 1987 
- ELLIS III, E. Acessos cirúrgicos ao esqueleto facial. 2ª ed. São Paulo: Santos, 2006. 252 p. 
- FREITAS, R. Tratado de Cirurgia Bucomaxilofacial. São Paulo: Santos, 2006. 653 p. 
- FONSECA, R. J. Oral and Maxillofacial Trauma. Vol. 1 e 2. 3ª ed. Saunders, 2004. 1328 p. 
- LASKIN, D. M. Cirurgia bucal y maxilofacial. Buenos Aires: Médica Panamericana, 1987. 
- MALAMED, S. F. Manual de Anestesia Local. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 416 p. 
- MAGALHÃES, HP. Técnica cirúrgica e cirurgia experimental. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 
1983. 338 p. 
- MILLER, O. & GONÇALVES, R. R. Laboratório para o clínico. 8ª ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu. 1995, 624 p. 
- MILORO, M; et al. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. 2ª ed. São Paulo: 
Santos, 2008. Vol 1 e 2. 1502 p. 
- PETERSON, L. J.; et al. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 880 p. 
- RIES CENTENO, G Cirurgia Bucal, 1975.  
- SONIS, S. T.; et al. Princípios e práticas de Medicina Oral. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1996. 508 p. 
- TOPAZIAN, R. G.  Infecções Orais e Maxilofaciais. 4ª ed. São Paulo: Santos, 2006. 527 p.  
- Artigos atuais dos periódicos: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery; International Journal 
of Oral and Maxillofacial Surgery; Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 
 
 b) Na análise do Curriculum Lattes: todos os itens são avaliados seguindo a grade 
abaixo. A pontuação final será convertida em uma nota de 0 a 10, usando regras de 
proporcionalidade. 

 ÁREA (100%) AFIM  (70%) OUTRAS  (40%) 
Publicações Internacionais  15  10,5  6 
Publicações Nacionais  12   8,4 4,8 
Pesquisa/Extensão/TCC 6/semestre 4,2 semestre 2,4/semestre 
Bolsas (PET, IC, Extensão) 3 /semestre 2,1/semestre 1,2/semestre 
Estágios e Monitoria 2 (cada 40h) 1,4 (cada 40h) 0,8 (cada 40h) 
Apresentação nacional ou em CIC e 
Publicação em Anais Nacionais 

 9  6,3 3,6 

Apresentação Regional e Publicação em 
Anais Regionais 

6 4,2 2,4 

Especialização|/Residência ---- 8  4,5  
Aperfeiçoamento (180 Hs ou +) 15  8,4                    4,8 
Cursos Práticos de 41 a 179 hs 12 6,3 3,6 
Cursos Teóricos + De 40 Horas 6 4,2 2,4 
Cursos 8h até 40 Hs 4 2,8 1,6 
Cursos de até 7hs 2 1,4 0,8 
Conferências/Eventos Científicos 2 1 0,5 
Língua Estrangeira 0,5 /semestre 
Aprovação Concurso Publico 9 6,3 3,6 
Ensino   5 pts/ semestre 3,5 pts/semestre 

 
2 pts/sem 

Atividade Profissional 1/ano (máximo 5 anos) -------------- -------- 
TOTAL    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
c) Na análise do Memorial Descritivo: Apresentação, viabilidade e relevância dos 
objetivos e metas do candidato em relação ao curso; experiência pregressa na área de 
concentração; relação da proposta do tema de monografia com as linhas de pesquisa 
do programa; qualidade do texto quanto aos aspectos de correção da escrita.  
  
 
 
2) Na CLASSIFICAÇÃO: 
a) Prova escrita – Peso 5 
b) Análise de currículo – Peso 4 
c) Análise do Memorial Descritivo – Peso 1 
d) A nota da primeira fase, definida pela nota da prova escrita, que deverá ser > 7,0. 
Os candidatos que não atingirem a nota 7,0 (sete) estarão automaticamente 
desclassificados da etapa subseqüente. 
e) A nota final que será a resultante da média: [(Peso 5) Prova Escrita + (Peso 4) 
Currículo + (Peso 1) Memorial Descritivo] / 10 
Serão considerados aprovados todos os candidatos que atingirem nota final > 7,0 
sendo classificados os três primeiros colocados. 
 
 
 
IV-DAS VAGAS  
Total – 03 (três) Vagas. 
 
 
 
  
V – DA DIVULGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 
 
a) Os candidatos selecionados constarão em lista organizada pelos nomes dos 
candidatos em ordem alfabética, que será divulgada na página do Curso 
(www.ufpel.edu.br/odonto/ppgcbmf) e no portal da UFPel (http://www.ufpel.edu.br); 
b) Os candidatos poderão ter individualmente acesso à nota obtida na Secretaria do 
Curso. 
 
 
 
 
 
VI – DOS RECURSOS 
 
a) Recurso ao resultado da homologação das candidaturas e de qualquer uma das 
fases da avaliação deve ser encaminhado por escrito para o Colegiado de Curso de 
PG-CTBMF, no prazo de até 24 horas contadas a partir da divulgação dos resultados. 
b) A análise dos recursos será feita pelo Colegiado de Curso, levando em conta a 
aplicação dos critérios dispostos neste edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
- As provas serão obrigatórias, eliminatórias e classificatórias. 
- Em caso de empate terá prioridade o candidato que tiver obtido o conceito mais alto 
na prova escrita. Se persistir o empate, os candidatos serão convocados a 
participarem de um sorteio que definirá o preenchimento da vaga. 
- Terão direito à matrícula os candidatos aprovados, até o limite máximo de vagas 
ofertadas. 
- Os candidatos selecionados comprometem-se a cumprir o regimento interno e as 
normas do curso e responsabilizam-se por trazer, no início das atividades letivas, e 
sempre que necessário todo material e instrumental, indispensável para execução das 
atividades inerentes a especialidade. 
- Não é obrigatório o preenchimento do número de vagas oferecidas pelo Programa. 
- A inscrição no processo implica na aceitação plena de todos os termos emitidos 
nesse Edital. 
- O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento Interno do Curso de PG-
CTBMF, o Regimento dos Cursos Lato Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e o Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas. 
 

 
                    Pelotas, 22 de dezembro de 2010. 

 
 

 
 

Profa. Dra. ELAINI SICKERT HOSNI 
Coordenadora do Curso 

 
 
De acordo: 

 
 

Prof. Dr. MANOEL DE SOUZA MAIA 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

PRPPG-UFPEL 
 
 

 
 
 

Prof. Dr.ANTONIO CESAR BORGES 
Reitor da Universidade Federal de Pelotas 

 


