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EDITAL DE INSCRIÇÃO - 2023 
 
1. INSCRIÇÃO para o Programa de Pós-Graduação em Diagnóstico Bucal, 
Radiologia Odontológica e Imaginologia/2023 - fluxo contínuo. 
 

1.1. Período: 
As inscrições para Mestrado (ME), Doutorado direto (DD) e 
Doutorado (DO) serão recebidas em fluxo contínuo até o dia 20 
dos meses de janeiro a junho e de agosto a novembro do ano de 
2023. Os exames de seleção poderão ocorrer na primeira 
segunda-feira do mês seguinte da inscrição do(a) candidato(a), 
nas dependências do Programa de Pós-Graduação em 
Diagnóstico Bucal, Radiologia Odontológica e Imaginologia de 
maneira presencial ou de modo remoto através da plataforma 
Google Meet ou outra. 

 
1.2. Local: 

ENVIAR SUA INSCRIÇÃO, COM TODA DOCUMENTAÇÃO DO ITEM 
1.3, somente por formulário on-line (via Google forms), no 
endereço: https://forms.gle/W1w9K5nKwdwnRQeYA.  

 
1.3. Documentos exigidos para inscrição: 

a. Para concorrer às vagas das ações afirmativas, o candidato 
deverá no ato da inscrição se auto-declarar, através da indicação 
da categoria a qual corresponde – pretos, pardos, indígenas e 
pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) – e não 
poderá alterar a categoria, conforme documento de 
autodeclaração, a ser disponibilizado na página eletrônica da 
FOUSP (www.fo.usp.br/pos), devidamente assinado e no formato 
PDF. 

https://forms.gle/W1w9K5nKwdwnRQeYA
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b. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); para 
estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE) ou passaporte. A CNH e Identidade Profissional não são 
considerados documentos válidos para este processo; 
c. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
d. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
e. (uma) foto recente 3x4; 
f. Cópia legível do Diploma de Graduação, com registro do MEC 
(frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração da 
instituição de origem, com data recente, constando a data em que 
ocorreu a colação de grau. O candidato cursando o último 
semestre da graduação está desobrigado de apresentar o Diploma 
ou a Declaração de Conclusão do curso no ato da inscrição, porém, 
um desses documentos será imprescindível para a efetivação da 
matrícula, caso o candidato seja classificado; 
g. Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 
h. Candidatos ao Curso de Doutorado que obtiveram seus títulos 
de mestre fora da USP devem apresentar cópia do diploma de 
Mestre com o registro da CAPES (frente e verso) e cópia do 
Histórico Escolar do Curso de Mestrado; 
i. Proficiência (válido por até 5 anos): Em Inglês: a Comissão 
Coordenadora aceita os testes relacionados com a pontuação 
mínima de: TOEFL/ITP (Paper) - Mestrado: 430 / Doutorado: 450; 
TOEFL/IBT (Internet) Mestrado: 39/Doutorado: 45; Cambridge – 
FCEB2 e IELTS - 6,0. Em espanhol: DELE - B2. Para candidatos 
estrangeiros é exigida proficiência em língua portuguesa do teste 
CELPE-BRAS-INEP, com nota mínima de 7,0.  Outros testes poderão 
ser aceitos, a critério da CCP; 
j. Apresentação de 01 cópia do projeto de pesquisa para 
candidatos ao Doutorado e Mestrado; 
k. Curriculum Lattes atualizado, impressos (cnpq.br) ou 
Curriculum Vitae impresso no caso de candidatos estrangeiros; 

http://www.cnpq.br/
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l. Cadastro no ORCID, Researcher ID e/ou Google Acadêmico, 
(impressos); 
m. Carta de apresentação de professor do Programa, 
recomendando o candidato; 
n. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de 
R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) através do boleto emitido em 
http://www.fo.usp.br/boleto/pos/diagnosticobucal. Pessoas 
estrangeiras sem CPF poderão efetuar o pagamento na tesouraria 
da Faculdade. - NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
EM HIPÓTESE ALGUMA. 

 
2. NÚMERO DE VAGAS: 

O número de vagas será determinado para cada período de seleção de 
acordo com a disponibilidade de orientadores e publicado no site do 
programa www.fo.usp.br/pos - Diagnóstico Bucal, Radiologia 
Odontológica e Imaginologia. O número de vagas não está vinculado à 
disponibilidade de bolsas. Serão reservadas 10% das vagas ofertadas por 
período de seleção para candidatos autodeclarados, arredondando para 
cima quando o percentual não atingir valores inteiros. Caso não haja 
candidatos autodeclarados inscritos ou não haja candidatos 
autodeclarados com nota mínima para aprovação, essas vagas serão 
destinadas à ampla concorrência. Os candidatos autodeclarados 
participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos em todas as etapas do processo seletivo, com exceção 
das notas mínimas exigidas para aprovação em cada etapa, que serão 
diferenciadas. A opção por concorrer às vagas para ações afirmativas não 
será informada aos avaliadores em nenhuma das etapas. 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO: Os candidatos serão avaliados, em caráter 
eliminatório, através da defesa do projeto de pesquisa (peso 5) e análise e 
arguição do seu Curriculum Lattes ou vitae (peso 5), que serão detalhadas 
a seguir: 

http://www.fo.usp.br/boleto/pos/diagnosticobucal
http://www.fo.usp.br/pos
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3.1. Projeto de Pesquisa: 
O (a) candidato (a) deverá apresentar um projeto de pesquisa 
vinculado a uma linha de Pesquisa de um docente do Programa. 
Este projeto deve conter uma breve introdução, os objetivos a 
serem alcançados, a metodologia a ser utilizada, cronograma e 
bibliografia. O projeto não deve ultrapassar 20 páginas no formato 
A4, Times New Roman, fonte 12. Vale ressaltar que este projeto de 
pesquisa será julgado quanto à qualidade de sua elaboração, 
relevância, originalidade e viabilidade, sendo sua avaliação 
classificatória. O projeto devera, ainda, ser apresentado de forma 
iconográfica, em 5 slides do programa Powerpoint. Será atribuída 
uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para os seguintes itens: interesse 
do orientador em executar o projeto, organização e qualidade de 
redação, relevância para o Curso de Pós Graduação, originalidade, 
planejamento, lógica e embasamento teórico. A média aritmética 
será obtida e uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) será atribuída. 

3.2. Arguição do Currículo: 
A arguição será realizada por docentes do programa, que terão a 
oportunidade de melhor conhecer os objetivos e as expectativas 
do candidato em relação ao curso de pós-graduação. O candidato 
terá a oportunidade de esclarecer pontos constantes de seu 
currículo. A arguição não é eliminatória. Será atribuída nota de 0 a 
10 para o candidato, com base em sua adequação às atividades do 
programa, que incluem: a) capacidade do candidato em expressar 
suas expectativas em relação ao curso, discorrer sobre seus reais 
objetivos e seu atual engajamento com o ensino e a pesquisa; b) 
disponibilidade de tempo às atividades do programa; c) vivência do 
candidato na área relacionada ao seu projeto de pesquisa e d) 
vivência do candidato em atividades acadêmicas e ou de pesquisa. 

 
3.3.Currículo Lattes (Análise do Curriculo) 
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Esta análise levará em conta os itens abaixo, considerando os 
últimos 5 anos: 

 
Critérios/Pontuação 
 
Artigos completos publicados: 

1) periódico Qualis A1 a A4 = 100 pontos 
2) periódico Qualis B1 a B2= 70 pontos 
3) periódico Qualis B3 a B5= 20 pontos 

 
Resumos de Congresso em periódicos ou anais (até 10 resumos) 

1) Internacional = 4,0 pontos 
2) Nacional = 1,0 ponto 

Autor de capítulo de livro = 70 pontos 

Autor de livro ou patente com registro = 100 pontos 

Iniciação Científica = 70 pontos/ano 

Atuação profissional como professor em IES por pelo menos 1 ano 
= 100 pontos 

Será considerado aprovado o candidato que ao final do processo seletivo, 
tiver obtido média final superior ou igual a 7,0 (sete) numa escala de 0 
(zero) a 10 (dez). No entanto como o Programa contém número limitado 
de vagas, ingressarão os melhores colocados até o preenchimento do 
número de vagas. Em caso de empate, o desempate levará em 
consideração as notas obtidas nos quesitos: Projeto de pesquisa e Artigos 
completos publicados, respectivamente. 

4. A não realização de pelo menos uma das provas elimina 
automaticamente o (a) candidato (a). A CCP reserva-se o direito de 
resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 
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O (a) candidato (a) poderá interpor recurso ou pedido de revisão das 
notas em até 07 (sete) dias após a divulgação dos resultados. 
 
5. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato 
utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer espécie ou qualquer aparelho 
que possibilite a comunicação com o ambiente externo à sala de 
realização das provas, devendo os equipamentos ser desligados, sob pena 
de desclassificação e eliminação do processo seletivo. 
 
6. RESULTADOS: Os resultados do processo seletivo serão divulgados na 
secretaria do programa e o candidato aprovado terá o prazo máximo de 
seis meses para efetuar a matrícula.  
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