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RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 03/MPCO/2020 

 
 
 

Dispõe sobre normas para a admissão, em regime de 
fluxo contínuo, ao Curso de Mestrado Profissional em 
Clínica Odontológica do CESUPA.  
 
 
 
 

A Coordenação do Curso de Mestrado Profissional em Clínica Odontológica do Centro 
Universitário do Estado do Pará, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e 
 
Considerando a necessidade de dispor acerca das normas de ingresso, sob fluxo contínuo, de 
alunos no Curso de Mestrado Profissional em Clínica Odontológica do CESUPA 
(PPGO/CESUPA),  
 
 
RESOLVE:    
 
Art. 1º- Os candidatos ao Mestrado Profissional em Clínica Odontológica do CESUPA deverão 
possuir Curso de Graduação em Odontologia, oriundo de instituição e curso devidamente 
reconhecidos pelo Ministério da Educação.  
 
Art. 2º- Os candidatos deverão se inscrever em uma das Linhas de Pesquisa do referido Programa 
de Mestrado Profissional: Patologia Bucal ou Biomateriais e Novas Tecnologias. 
  
Art. 3º- As inscrições dar-se-ão em caráter de fluxo contínuo, durante o ano de vigência do 
Processo Seletivo do MPCO, respeitado o número de vagas ofertadas, na secretaria do 
PPGO/CESUPA mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 

I - Ficha de inscrição, disponibilizada no site www.cesupa.br; 
II - Cópia autenticada do diploma de conclusão do Curso de Graduação em Odontologia, 
reconhecido pelo MEC;  
III – Cópia impressa de Currículo na Plataforma Lattes atualizado e documentado 
(fotocópia simples das produções de 5 (cinco) anos mais recentes);  
IV - Apresentação de uma Proposta de Trabalho, elaborado e assinado pelo candidato. 
Serão aceitas propostas que envolvam pesquisa experimental, desenvolvimento de 
material didático ou instrucional, desenvolvimento de aplicativo ou software relacionado 
a gestão ou ensino da Odontologia e propostas que englobem processos de gestão na área 
pública ou privada. As propostas devem ser apresentadas em, no máximo, 03 (três) 
páginas, em papel tamanho A-4, fonte Times New Roman 12, com espaço entre linhas de 
1,5, contendo obrigatoriamente os seguintes itens: Justificativa, Objetivos, e a forma de 
desenvolvimento do trabalho. 
 
V- Caso o candidato já desenvolva trabalhos, em conjunto, com um dos docentes 
permanentes do Programa de Mestrado Profissional em Clínica Odontológica/CESUPA, 
deverá encaminhar uma carta de recomendação, assinada pelo docente.  

 
Art 4º - A documentação referida no art. 3º desta Resolução será analisada pelo Coordenador do 
Programa de Mestrado Profissional em Clínica Odontológica do CESUPA.  
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Art. 5º - Caso a documentação esteja em concordância com o descrito no artigo 3º, desta 
Resolução, será agendada a Prova de Inglês, a ser realizada pelo candidato, mediante 
comunicação de dia, hora e local previamente informados pela Secretaria do PPGO/CESUPA.  
 
Parágrafo primeiro - A prova referida no caput deste artigo, constará de texto em língua inglesa 
de natureza científica, extraído de revistas, jornais ou livros, e/ou publicações específicas, sobre 
um tema que apresente repercussão na atualidade.  
 
Parágrafo segundo - O candidato desenvolverá um texto, em língua portuguesa, com base no 
artigo, enfatizando os seguintes tópicos: fundamento e objetivos da pesquisa, detalhamento da 
metodologia e conclusão do artigo. 
 
Parágrafo terceiro -  O candidato receberá a menção APTO caso obtenha nota igual ou superior a 
7,0 (sete) na prova.  
 
Art. 6º - A aptidão dos candidatos será avaliada pela Comissão do Exame de Seleção designada 
pelo PPGO/CESUPA de acordo com os critérios estabelecidos nesta Resolução.  
 
Parágrafo primeiro - Caberá à Comissão do Exame de Seleção avaliar a compatibilidade da 
formação do candidato com a área pretendida.  
 
Parágrafo segundo - Os candidatos serão julgados aptos ou inaptos após a análise da 
documentação, projeto e prova de inglês. Será elaborado Parecer circunstanciado assinado pela 
Comissão do Exame de Seleção do PPGO/CESUPA.  
 
Art. 7º - O Parecer elaborado pela Comissão de Seleção será apreciado em reunião do Colegiado 
do Programa de Mestrado, o qual deliberará quanto à aprovação ou não do candidato.  
 
Parágrafo único - O PPGO/CESUPA notificará o resultado ao candidato em um prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas após a deliberação no Colegiado do Programa de Mestrado.  
 
Art. 8 º - Caso não seja aceito para ingressar no PPGO/CESUPA, o candidato poderá recorrer da 
decisão ao Colegiado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a notificação do 
resultado, desde que apresente, por escrito, justificativa fundamentada e impessoal.  
 
Parágrafo único -  O Colegiado do Programa terá um prazo de 30 (trinta) dias para analisar o 
pedido de reconsideração e comunicar o candidato da decisão do recurso interposto.  
 
Art. 9º - Esta modalidade de seleção poderá ser alterada ou cancelada pelo PPGO/CESUPA, sem 
aviso prévio.  
 
Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGO/CESUPA.  
 
Art. 11 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
 
 

Coordenação do Programa de Mestrado 
Profissional em Clínica Odontológica do CESUPA 

 


