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Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia (PPGO) - Mestrado 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS 

 
Edital 06/2020-PPGO 

 

Convoca para a matrícula os candidatos 
selecionados para as vagas de Alunos 

Especiais para o 1º semestre de 2020 do 
Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia (PPGO) – Mestrado. 

 
 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) - 

Mestrado, designado pela Portaria 386/2020-GRE e no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais; 

Considerando o Ofício nº 154-05/2012/CTC/CAAI/CGAA/DAV/CAPES, de 29 

de outubro de 2012, que recomendou o Curso de Pós-Graduação em Odontologia – 

Mestrado Acadêmico, com área de concentração em Odontologia; 

Considerando a Resolução nº 144/2012-COU, de 13 de dezembro de 2012, 

que aprovou a criação e o impacto financeiro para a implantação do PPGO; 

Considerando a Portaria nº 821/MEC, de 03 de setembro de 2013, que 

reconheceu o curso de pós-graduação stricto sensu em Odontologia da Unioeste; 

Considerando a Resolução nº 078/2016-CEPE, de 02 de junho de 2016, que 

aprova as Normas Gerais para os Programas de Pós-Graduação da Unioeste; 

Considerando a Resolução nº 220/2012-CEPE, de 13 de dezembro de 2012, 

que aprovou o Projeto Pedagógico do PPGO; 

Considerando a Resolução nº 132/2017-CEPE, de 18 de maio de 2017, que 

aprovou o Regulamento do PPGO; 

Considerando o Edital 01/2020-PPGO, de 27 de fevereiro de 2020, 

Considerando o Edital 03/2020-PPGO, de 23 de março de 2020, 

Considerando a Resolução nº 052/2020-CEPE, de 21 de maio de 2020, que 

regulamenta a possibilidade de substituição de aulas presenciais por aulas remotas 

síncronas, em caráter excepcional, nos programas e nos cursos de pós-graduação 

stricto e lato sensu da Unioeste, durante a suspensão das atividades acadêmicas 

letivas presenciais, determinadas pelo Ato Executivo nº 21/2020-GRE, 
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Torna público:  

Art. 1º A convocação para a matrícula dos candidatos selecionados para as 

vagas de Alunos Especiais para o 1º semestre de 2020 do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia (PPGO) – Mestrado, conforme Anexo I deste edital; 

Art. 2° A matrícula será realizada no dia 09/06/2020, no horário das 08h às 

17h, através do envio de cópias autenticadas em cartório e digitalizados em formato 

PDF para o e-mail ppgounioeste@gmail.com, dos seguintes documentos:  

 RG (frente e verso), CPF (frente e verso), título de eleitor (frente e verso), 

certidão de nascimento ou de casamento e certificado de reservista, se for o 

caso; 

 Diploma da Graduação em Odontologia (frente e verso), ou 

Certificado/Certidão de Conclusão de Ensino Superior em Odontologia 

(reconhecidos pelo MEC/CNE); 

 Histórico escolar da graduação. 

Parágrafo único: No caso de envio do Certificado de Conclusão de Ensino 

Superior, a cópia do diploma deverá ser apresentada em até 120 contados a partir a 

data da matrícula.  

Art. 3º A não realização da matrícula pelo candidato implicará na perda da 

vaga. 

Art. 4º Este edital entra em vigor nesta data e ficam mantidas e inalteradas 

as demais condições dos editais 01 e 03/2020-PPGO. 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) - Mestrado. 

 

Publique-se. 

 

Cascavel/PR, 05 de junho de 2020. 

  

 

 

JOÃO PAULO DE ARRUDA AMORIM 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia (PPGO) – Mestrado 

Portaria 386/2020-GRE 
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Anexo I do Edital 06/2020-PPGO 
 

Disciplina 
Docente 

Responsável 
Período Local 

Candidato 

aprovado e 
classificado para a 

vaga 

Metodologia do 
Ensino Superior 

(30 h/a - 2 créditos – 

obrigatória) 

Maria Daniela 

Basso de 
Souza 

Sextas-Feiras a tarde 

Unioeste – 

Campus de 
Cascavel 

Silvia Pandolfo 

Bioética 
(30 h/a - 2 créditos – 

obrigatória) 

Christian 

Giampietro 

Brandão 

Segundas-Feiras de 
manhã 

Unioeste – 
Campus de 

Cascavel 

Lariana Rafaela 
Ribeiro Waligura 

 

Metodologia da 
Pesquisa Científica 

(30 h/a - 2 créditos – 

obrigatória) 

Márcio José 

Mendonça 
Terças-Feiras de manhã 

Unioeste – 

Campus de 
Cascavel 

 
Joshua Otto Manica 

Colussi 

 

Tópicos Avançados 
em Anatomia e 
Morfologia da 

Cavidade Oral 
(45 h/a - 3 créditos – 

eletiva) 

João Paulo de 

Arruda 
Amorim 

Quintas-Feiras de 

manhã 

Unioeste – 
Campus de 
Cascavel 

Luís Henrique 
Cerqueira Vila 

Verde 

Silvia Pandolfo 

 
 


