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Programa de Pós-graduação  

Doutorado em Odontologia 

Instruções gerais para o Processo Seletivo – Turma 2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade de 

Taubaté, no uso de suas atribuições, faz saber que estarão abertas as inscrições e o 

Processo seletivo para a Turma 2018 do Doutorado em Odontologia, com ingresso em 

maio de 2018 e prazo para a defesa da tese até maio de 2021. 

 

I – DA CARACTERIZAÇÃO 

 

O programa de Doutorado em Odontologia foi aprovado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) em 2004. O curso tem como objetivos: - 

Formar e qualificar mestres e doutores capazes de exercer a docência e de criar, participar 

e solidificar linhas e grupos de pesquisa em Instituição de Ensino Superior; - Formar 

profissionais com senso de responsabilidade social, capazes de fortalecer o sistema 

universidade-comunidade; - Formar profissionais capazes de captar recursos humanos e 

financeiros para desenvolvimento do ensino e da pesquisa; - Estimular e promover o 

intercambio com instituições e grupos de pesquisa nacionais e internacionais; - Gerar e 

difundir novos conhecimentos científicos e tecnológicos.  

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições ocorrerão de 05 de março a 19 de abril de 2018, sendo necessários dois 

procedimentos: 

 Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00, por meio de boleto 

bancário gerado no site www.epts.com.br no ato da Inscrição; 

 Deverão ser entregues até o dia 19 de abril de 2018, na Secretaria do Programa de 

Pós-graduação em Odontologia localizada na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 

110, Centro, Taubaté, os documentos para inscrição abaixo relacionados: 

1) Ficha de inscrição preenchida (gerada no site www.epts.com.br no momento da 

inscrição);  

2) Uma foto 3x4, recente; 

3) Cópia autenticada do diploma do Curso de Graduação; 

http://www.epts.com.br/
http://www.epts.com.br/
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4) Cópia do histórico escolar da Graduação 

5) Cópia da cédula de identidade, CRO, CPF e título de eleitor; 

6) Prova de quitação com o serviço militar (para os homens); 

7) Cópia de pagamento da taxa de inscrição; 

8) Cópia impressa do Currículo Lattes atualizado até a data de inscrição do candidato 

neste processo seletivo (gerado na Plataforma Lattes, http://www.cnpq.br); 

 

Obs.: 1) Os documentos também poderão ser enviados pelos Correios, sendo o prazo 

máximo para seu recebimento pela secretaria até às 17h do dia 19 de abril de 2018. 

 

III – DO CRONOGRAMA E DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

  Prova escrita específica em Odontologia: Conteúdos básicos da subárea que 

pretende cursar (Periodontia, Biologia odontológica, Dentística, Endodontia ou 

Prótese dentária), no dia 20 de abril de 2018, as 9:00 hs, no prédio da Pós-

graduação do Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté. 

 Prova escrita de língua inglesa: tradução de um texto técnico dentro da área de 

Odontologia. 

 

Obs.: Entrada de candidatos permitida até antes da saída do primeiro aluno (mínimo de 

permanência: uma hora). 

  Entrevistas: 20 de abril de 2018, das 13h às 17h 

  Resultados finais: 27 de abril de 2018, na secretaria da Pós-graduação (12-

36254149) a partir das 9:00h ou no site www.unitau.br 

  Matrículas: 28 a 13 de maio de 2017 

  Início das atividades: 14 de maio de 2018 

 Aulas teóricas e Práticas: Uma semana por mês, das 8:30 as 17:00h 

 

IV – DO INVESTIMENTO 

 

 Taxa de inscrição para o processo seletivo: R$100,00 

O pagamento da taxa para inscrição deve ser feito por meio de boleto bancário gerado 

no ato da inscrição. 

 



                                                                                                                      

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
R. Visconde do Rio Branco,210  Taubaté-SP 
CEP 12020-040 
Tel.: (12) 3625-4217 
e-mail.: prppg@unitau.br 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

 Valor do investimento no curso: 42 parcelas de R$1680,00 ou 36 parcelas de 

R$1950,00. A primeira parcela no ato da matrícula. 

 

 

V – DAS INFORMAÇÕES  

 

Informações podem ser obtidas por: www.unitau.br 

 

1. Secretaria do Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade de 

Taubaté.  Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 110, Centro, Taubaté - SP. 

Telefone: (12) 36254149 

Secretária do Curso de Mestrado: Danielle Duarte – danielle.duarte@unitau.br ou 

odontopg@yahoo.com 

 

        2. Horário de funcionamento da secretaria: 

De 2ª feira a 6ª feira: das 08h00 às 12h00; das 13h00 às 17h00. 

        

 

VII - DA BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 

As referências estão disponíveis em:  http://www.unitau.br/pos-graduacao/doutorado 

 

 

http://www.unitau.br/
mailto:danielle.duarte@unitau.br
mailto:odontopg@yahoo.com
http://www.unitau.br/pos-graduacao/doutorado

