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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ODONTOLOGIA (PPGO) - MESTRADO 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS 

 

Edital 002/2021 – PPGO 

 

Prorroga o período de inscrições e altera os prazos para 

seleção de Alunos Regulares do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia (PPGO) – mestrado, para 

ingresso no ano de 2021. 

 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) - Mestrado, no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais; 

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 aprovou 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 a reunião do Colegiado do PPGO, de 10 de dezembro de 2020; 

Considerando o Edital 015/2020-PPGO, de 15 de dezembro de 2020; 

 

TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1º A prorrogação do período de inscrições para seleção de alunos regulares do PPGO, para 

ingresso no ano de 2021, até 05/03/2021.  

Art. 2º A alteração dos prazos estabelecidos nos itens b, c, d, e e, do Art. 1º do Edital 015/2020-

PPGO:  

I - Dia 12/03/2021 - divulgação do edital de homologação das inscrições e convocação para a 

entrevista; 

II - Dia 23/03/2021 - entrevista e arguição do projeto de pesquisa às 8h30. As entrevistas serão 

online e gravadas pela Plataforma Teams; 

III - Dia 30/03/2021 - publicação do resultado final e convocação para matrícula; 

IV - Dia 13/04/2021 - matrícula dos aprovados. Todo processo de matrícula será realizado de 

forma remota. 

Art. 3º Ficam mantidas e inalteradas as demais condições do Edital 015/2020-PPGO, de 

15/12/2020. 

Publique-se. 

 

Cascavel/PR, 19 de fevereiro de 2021. 

 

JOÃO PAULO DE ARRUDA AMORIM 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Odontologia (PPGO) – Mestrado 

Portaria 0386/2020-GRE 


