
 

 AVISO EDITAL NO 03/2018  

  

OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2018 PARA ALUNOS REGULARES E ESPECIAIS  

  

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Área de Concentração em CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (PPGO-FO-UFG), nos termos da 

Resolução CEPEC no. 1403, vem tornar público aos interessados que: 

 

 

  

PARA ALUNOS REGULARES:   

1. Alunos regulares deverão realizar suas matrículas nas disciplinas apresentadas nos Anexo A a H, 

presencialmente, nos dias 08 e 09 de agosto de 2018, das 8h00 às 12h00 e 14h00 as 16h00, na Secretaria de 

Pós-Graduação do PPGO-FO-UFG, no 2º. Andar da Faculdade de Odontologia, Na Praça Universitária, Setor 

Leste Universitário, Goiânia. 

2. O formulário de matrícula está disponível no link: https://posgraduacao.odonto.ufg.br/n/107686-edital-de-

oferta-de-disciplinas-ppgo-2018_2-em-06-07-2018, o qual deverá ser assinado pelo orientador, sendo aceito, 

excepcionalmente, a assinatura digital do mesmo, mediante justificativa.  

3. Alunos que estiverem impossibilitados de comparecer poderão realizar a matrícula por meio de procuração, 

desde que acompanhada da documentação requerida.  

 

  

PARA ALUNOS ESPECIAIS: 

4. Alunos especiais poderão cursar um total de 02 (duas) disciplinas no Programa, somente 01 (uma) por 

semestre, sucessivos ou não, em área de concentração idêntica ou não. A modalidade “aluno especial” é 

destinada aos portadores de diploma de curso superior que desejam se matricular em disciplinas isoladas no 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia, sem pretensão ao título de Mestre ou Doutor. Para estes alunos 

será fornecida, ao final do semestre letivo, uma declaração de aproveitamento na disciplina com a nota, carga 

horária e frequência obtida, bem como a ementa e conteúdo programático da disciplina.   

5. O cronograma e planos de aprendizagem do conjunto de disciplinas que serão ofertadas para o 2º. Semestre de 

2018 encontram-se nos Anexos A a H, onde constam as disciplinas que oferecem vagas para alunos especiais.   

6. A inscrição presencial ocorrerá no dia 10 de agosto de 2018, das 8h00 às 12h00 e 14h00 as 16h00 horas, na 

Secretaria de Pós-Graduação do PPGO-FO-UFG, no 2º. Andar da Faculdade de Odontologia, na Praça 

Universitária, Setor Leste Universitário, Goiânia.   

 

7. Critérios para aceitação: análise documental pelo (a) docente responsável da disciplina, o que inclui justificativa 

presente no formulário de inscrição.  

8. Para a inscrição serão exigidos os seguintes documentos:   

a. Formulário de inscrição, disponível no link: https://posgraduacao.odonto.ufg.br/n/107686-edital-de-oferta-

de-disciplinas-ppgo-2018_2-em-06-07-2018  

b. Cópia simples RG / CPF / diploma de graduação ou certidão de colação de grau e histórico escolar.  

c. Possuir currículo Lattes/CNPq atualizado disponível na Plataforma Lattes CNPq (http://lattes.cnpq.br).   
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9. Candidatos residentes fora do município de Goiânia poderão realizar inscrição por meio de procuração, desde 

de que acompanhada da documentação requerida.  

 

Goiânia, 06 de julho de 2018  

Profa. Dra. Nádia do Lago Costa Coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Odontologia – PPGO-FO-UFG  


