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EDITAL N.º 075, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Torna público a abertura das inscrições para 

o processo seletivo do Programa de 

Mestrado Profissional em Odontologia: áreas 

de concentração - Ortodontia e Prótese 

Dentária da Faculdade Ingá. 

 A FACULDADE INGÁ, mantida pela UNINGÁ – Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 01.207.056/0001-84, por seu Diretor Geral, o Prof. Me. Ricardo Benedito de 

Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, por meio do presente 

Edital, as datas e procedimentos de inscrição, avaliação, resultado e matricula do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Odontologia, em nível de Mestrado Profissional, nas áreas de 

concentração: Ortodontia e Prótese Dentária, obedecendo aos dispositivos legais e as normas 

estabelecidas a seguir: 

CAPÍTULO I  

Das Informações Gerais 

1. O Processo Seletivo para ingresso no programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, 
Mestrado Profissional em Odontologia, áreas de concentração em Ortodontia e Prótese 
Dentária da Faculdade Ingá se destina a profissionais graduados em Odontologia em 
instituições de Ensino Superior Oficiais ou Reconhecidas.  

2. Poderão participar da seleção Cirurgiões-Dentistas graduados no exterior que tenham 
revalidado seu diploma no Brasil.  

3. De acordo com a Resolução nº. 001, de 10/01/08, serão ofertadas 12 (doze) vagas para 
cada área de concentração. 

4. Na área de concentração Prótese Dentária é facultada a proposição de projeto para o 
desenvolvimento de pesquisa e elaboração da dissertação de forma interdisciplinar com as 
áreas de Implantodontia, Periodontia, Dentística, Saúde Coletiva, Terapêutica 
Medicamentosa, Materiais Dentários, Oclusão e Radiologia, considerando-se a aptidão do 
candidato e a aprovação da proposta pelo corpo docente do programa. 

5. O período de inscrição será de 16/11/2015 a 18/03/2016. A inscrição deverá ser 
realizada exclusivamente conforme disposto neste edital. O candidato poderá enviar a 
documentação apontada no Capítulo II, item 4 deste edital para a secretaria de pós-
graduação da Faculdade Ingá por sedex, com data de postagem até o dia 18/03/2015 ou 
protocolar pessoalmente na citada secretaria até o último dia do período de 
inscrição, ou seja 18/03/2015. 

6. O processo seletivo será realizado por comissão designada pela coordenação geral do 
programa, com participação de docentes da respectiva área de concentração, composta 
por, no mínimo, 2 (dois) professores integrantes do corpo docente permanente do 
programa. 

7. As Provas de Conhecimento Específico, de Língua Estrangeira (Inglês) e a Análise 
de Currículo serão realizadas no dia 30/03/2016, às 14h30min, no segundo piso do bloco 
de Informática, Campus da Faculdade Ingá, localizado na Rodovia PR 317, número 6.114, 
Maringá-Pr, saída para Astorga.  

8. As Entrevistas terão inicio às 15h40min, no mesmo local de realização das provas 
considerando a ordem de término da avaliação teórica. 
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9. O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no dia 31/03/2016. 
10. As Matrículas serão realizadas nos dias 31/03 e 01/04/2016. 
11. O início do período letivo será dia 01/04/2016 para as áreas de concentração: Prótese 

Dentária e Ortodontia. 
CAPÍTULO II 

Das Inscrições 

1. Período: 16 de novembro de 2015 a 18 de março de 2016. 
2. Taxa: R$ 100,00 (cem reais) 
3. Locais: 

a) Via Internet: na página: http://www.faculdadeinga.com.br link “pós-graduação”, depois 
“mestrado” e “inscrição”.  

b) No Campus: Secretaria de Pós-Graduação, situada no bloco da Direção Geral da 
Faculdade Ingá.  

4. Documentos para a inscrição: 
a) Curriculum Lattes-CNPq, do candidato, devidamente atualizado e documentado 

(contendo cópias dos certificados);  
b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou casamento (autenticado); 
c) Fotocópia do Diploma de Graduação em Odontologia (autenticado)  
d) Fotocópia do Histórico Escolar de Graduação (autenticado);  
e) Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF (autenticados);  
f) Fotocópia da Carteira do Conselho Regional de Odontologia (autenticado);  
g) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais); 
h) Para mestrado na área de concentração em Ortodontia, fotocópia do certificado de 

especialização em Ortodontia (autenticado). 
i) A inscrição poderá ser feita por terceiros devidamente autorizados por procuração 

específica e mediante apresentação dos documentos exigidos dos candidatos; 
j) Ao dar entrada na documentação exigida, o candidato estará automaticamente de 

acordo com as normas estabelecidas no presente Edital. 
k) Não haverá devolução de taxa de inscrição, salvo item 5 do inciso V deste Edital. 

5. Envio de Documentos: Todos os documentos discriminados, inclusive o comprovante de 
pagamento de inscrição, deverão ser encaminhados (pessoalmente ou por Correio - 
Sedex) para a secretaria de Pós-Graduação da Faculdade Ingá no prazo estabelecido por 
este edital para cada modalidade de inscrição. 

 

CAPÍTULO III  

Das Condições para a Realização das Provas 

1. O candidato deverá apresentar-se nos dias e horários marcados para a realização das 
provas, munido Documento de Identidade Original. Solicita-se ao candidato que 
compareça ao local de provas com 30 minutos de antecedência; 

2. Será obrigatório o uso de caneta esferográfica (de tinta azul ou preta); 
3. Em hipótese alguma será admitida a entrada do candidato após a hora determinada para 

o inicio das provas. 
4. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização das provas 

deverão fazer solicitação formal por escrito com antecedência mínima de 20 dias da data 
da seleção. 

5. Não será permitida a utilização de nenhum dispositivo de comunicação como 
computador, tablet, celular, fones de ouvido ou similares durante a realização das 
provas, nem mesmo a consulta a obras e/ou artigos da literatura.  
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CAPÍTULO IV  

Dos Critérios de Seleção  

1. Os procedimentos de avaliação desta Seleção totalizarão 100 pontos considerando os 
respectivos critérios e pesos: 

a) Prova de Conhecimento Específico composta de questões discursivas e de 
múltipla escolha, sobre a área de concentração Ortodontia ou Prótese Dentária, 
conforme a área de inscrição do candidato, com 40 pontos no cômputo da nota 
final. O referencial bibliográfico de ambas as áreas está no Anexo I do presente 
Edital. 

b) Prova de Língua Estrangeira (Inglês) que consistirá na interpretação de um 
texto de literatura cientifica na área de Odontologia, equivalente a 20 pontos da 
nota final. 

c) Entrevista será sobre a atividade profissional e acadêmica do candidato, 
devendo este demonstrar aptidão e habilidade para o desenvolvimento de 
metodologia cientifica, bem como sua motivação e comprometimento para 
ingresso no programa. A entrevista terá peso de 10 pontos na nota final. 

d) Análise Curricular que verificará as atividades de formação profissional e 
universitária dos candidatos, experiência profissional e produção científica, tendo 
peso de 30 pontos na nota final. 

             2. Serão considerados aptos para a classificação apenas os candidatos que tenham;             

a) Comparecido a todas as etapas da seleção; 
b) Alcançado nota diferente de zero em cada uma das avaliações. 
c) Alcançado média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na avaliação.   

             3. Serão desclassificados os candidatos que: 

a) Utilizarem-se de meios fraudulentos durante a realização das provas; 
b) Apresentarem-se fora do horário determinado para o início da prova; 
c) Apresentarem declarações ou documentos falsos ou irregulares em quaisquer 

etapas do processo; 
             4. Não haverá, em hipótese alguma, vista e revisão de prova. 

CAPÍTULO V 

Da Publicação dos Resultados e Convocação dos Classificados: 

1. A publicação dos resultados e concomitante convocação dos candidatos classificados 
far-se-á por Edital a ser publicado no dia 31 de março de 2016, na sede da Faculdade 
Ingá.  

2. A classificação dos candidatos efetuar-se-á pela soma das pontuações obtidas nas 4 
avaliações. 

3. Na hipótese de igualdade de pontos, para efeito do desempate, terá preferência na 
classificação, o candidato que obtiver maior número de pontos na análise 
curricular; 

4. Persistindo em empate, terá preferência o candidato que obtiver o maior número de 
pontos na prova de conhecimentos específicos. 

5. Persistindo ainda o empate terá preferência o candidato de maior idade. 
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6. Caso o número de candidatos inscritos for insuficiente para constituição de turma com 
no mínimo 80% das vagas ofertadas, a Faculdade Ingá reserva para si o direito de 
não ofertar o programa. Neste caso, será feita restituição do valor pago como taxa 
de inscrição, nominalmente ao candidato inscrito. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Matricula 

1. Além dos documentos já apresentados no ato da inscrição, o candidato deverá 
apresentar, adicionalmente: 

a) Titulo de Eleitor e comprovante de voto da última eleição ou de justificativa de 
ausência, na forma de fotocópia em uma via; 

b) Certificado de Alistamento Militar ou Reservista, na forma de fotocópia em uma 
via; 

c) 01 foto 3x4. 
2. O candidato que não efetuar a matricula no prazo previsto neste Edital perderá o 

direito à vaga.      
 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Finais 

1. Ao inscrever-se no programa, o candidato firma o compromisso de acatar as               
Normas deste edital, do Regimento Geral da Faculdade Ingá e o Regimento Geral do 
Programa de Mestrado. 

2. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral, ouvida a Diretoria de Pós-
Graduação e a Coordenação Geral do Programa. 

   

 
Publique-se 
Cumpra-se 
 
 
 
 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 
Diretor Geral 
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ANEXO I  

 

REFERENCIAL LITERÁRIO PARA A SELEÇÃO DO PROGRAMA DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA DA FACULDADE INGÁ 

ORTODONTIA 

ANDREWS, L.F. Straight Wire: Syllabus of Philosophy and Technique. 2ª ed. Los Angeles, 
Wells Co., 1955. 
BENETT, J.C.; MCLAUGHLIN, R.P. As mecânicas do tratamento ortodôntico e o aparelho 
pré-ajustado. São Paulo, Artes Médicas, 1994. 
BISHARA, S.E. Ortodontia. São Paulo, Ed. Santos, 2004. 
ENLOW, D.H. Crescimento facial. 3ª ed. São Paulo, Artes Médicas, 1993. 
GRABER, T.;  VANARSDALL, X. Ortodontia: princípios e técnicas atuais. 2ª ed. Rio de Janeiro, 
Guanabara   Koogan, 1996. 
INTERLANDI, S.  Ortodontia - Bases para a iniciação, 5a ed. São Paulo, Artes Médicas, 2002 
MOYERS, R. Ortodontia. 4ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1991. 
PROFFIT, W.R. Ortodontia Contemporânea. 2ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1995. 
FERREIRA, F.V. Ortodontia - Diagnóstico e Planejamento clínico, 6a ed., São Paulo, Artes 
Médicas, 2004. 
VIGORITO, J.W. Ortodontia clínica preventiva. 2ª ed. Artes Médicas, São Paulo, 1986. 
 

PRÓTESE DENTÁRIA 

BOTTINO, M.A., Estética em reabilitação oral metal free. 1.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2000. 
TODESCAN. Atlas de Prótese Parcial Removível.  São Paulo, Santos, 1996. 
SHILLINGBURG, H.T.; HOBO, S.; WHITSETT, L.O. Fundamentos de Prótese Fixa. São Paulo, 
Santos 1986. 
SHILLINGBURG, H. T.; JACOB, R.; BRACKETT, S. E. Fundamentos dos preparos dentários. 3 
ed. São Paulo: Quintessence, 1997.   
PEGORARO, L.F. Prótese Fixa. São Paulo: Artes Médicas: EAP-APCD, 1998, v. 7. 
FIORI, S. R. Atlas de prótese parcial removível. São Paulo: Pancast, 1991. 
MAZZO, D.; VIEIRA, G.F. Manual de Prótese Total. 2ª ed. Santos, São Paulo: 2001. 
McGIVNEY, G.P.; CASTLEBERRY, D.J. Prótese Parcial Removível de McCracken. 8. ed.  São 
Paulo: Artes Médicas, 1994 
MEZZOMO, E. Prótese Parcial Fixa:  Manual de Procedimentos. São Paulo, Santos. 2001. 
MIRANDA, C.C. Atlas de Reabilitação Bucal. São Paulo: Santos, 1984. 
SAITO. Preparos Dentais Funcionais em Prótese Fixa. São Paulo, Santos, 1999. 
SANTOS JR. J. Oclusão: Princípios e Conceitos.  São Paulo, Santos, 1998. 
ZANETTI, A.L., LAGANÁ, D.C. Planejamento: Prótese Parcial Removível. 2ª. Ed., São Paulo: 
Savier, 1996. 
ZARB. Disfunção da ATM e dos Músculos da Mastigação. São Paulo, Santos, 2000. 
JIMENEZ-LOPEZ, V. Reabilitação Bucal em Prótese Sobre Implantes.  São Paulo, Santos, 2001. 
TELLES, D., HOLLWEG, H., CASTELLUCCI, L. Prótese Total: Convencional e Sobre Implantes. 
2ª ed. Santos, São Paulo: 2004.  

 
 
 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 
Diretor Geral 


