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Processo Seletivo para o curso de Especialização em Odontopediatria do 

Departamento de Estomatologia da Universidade Federal do Paraná 

(Turma 2017-2019) 

 

 

A coordenação do curso de Especialização em Odontopediatria da 

Universidade Federal do Paraná, de acordo com a legislação vigente, torna 

público que se encontram abertas as inscrições para o processo seletivo para a 

turma 2017-2019, a partir da publicação do presente edital. 

1) INSCRIÇÃO 

1.1 – Formulário e Documentos para Inscrição: 

· Preencher o formulário de pré-inscrição na Plataforma SIGA, através do 

link: 

 http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial

=382 

. Os documentos necessários são: 

* Cópia do RG e CPF ou Passaporte. (Arquivo no formato: PDF); 

* Diploma de Graduação ou Declaração de conclusão do curso de graduação 

em Odontologia. (Arquivo no formato: PDF); 

* Registro Profissional: Documento de registro profissional (carteira do CRO) 

ou protocolo de registro emitido pelo CRO (Arquivo no formato: PDF); 

* Curriculum Vitae: (Arquivo no formato: PDF); Obs: Não precisa ser no 

padrão da Plataforma Lattes do CNPq. 

 

http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=382
http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/processoseletivo/index.jsp?sequencial=382


Os documentos solicitados devem ser anexados no momento da inscrição a 

Plataforma SIGA 

 

1.2 – Período de Inscrições: 

-As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 02/03/2017 até 

12/04/2017. 

 

3) NÚMERO DE VAGAS 
 
-Serão oferecidas 12 vagas. 
 
4) PROVAS 
O processo de seleção será constituído de 2 (duas) etapas que ocorrerão no 
dia 13/04/2017, a partir das 8:00 horas.,  
 
1ª ETAPA – Prova Escrita 
A prova escrita constará de 25 questões objetivas, de conteúdo retirado das 
referências citadas no item abaixo. 
 

●Referencial teórico para a prova: 

 
- Livia Maria Andaló Tenuta, Silvia José Chedid, Jaime Aparecido Cury. Uso 
de fluoretos em Odontopediapediatria: mitos e evidências. In: Lucianne Cople 
Maia, Laura Guimarães Primo. Odontologia integrada na infância. São Paulo: 
Santos, 2012. p. 153-177 
 
- Antônio Carlos Guedes Pinto, Marcelo José Strazerri Bonecker, Célia Regina 
Rodrigues Antônio Carlos Guedes Pinto. Fundamentos de Odontologia. 
Odontopediatria. 1ª ed. São Paulo: Santos,  2009. 446 p. 
 
 
 
2ª ETAPA – Entrevista 
 
Observação: Todas as etapas do processo seletivo ocorrerão nas 
dependências do Curso de Odontologia da UFPR, Avenida Prefeito Lothário 
Meissner, 632, - Curitiba - PR – Jardim Botânico. Eventuais modificações nas 
datas e/ou no local de provas serão comunicadas por um informe no edital da 
Coordenação do Curso de Especialização em Odontopediatria e através de e-
mail. 
 

5) CLASSIFICAÇÃO 

Cada uma das duas etapas do processo de seleção (prova escrita e 

entrevista) terão suas notas definidas entre 0 e 10. 



A pontuação final de cada candidato(a) será a média aritmética entre as 

notas das duas etapas.  

 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação 
final. 
 

 

 
6) SOBRE O CURSO 

 O corpo docente permanente do curso será formado pelos seguintes 

professores, todos da disciplina de Odontopediatria do Departamento de 

Estomatologia da Universidade Federal do Paraná.  

-Profa. Dra. Luciana Reichert da Silva Assunção (coordenadora do curso). 

-Profa. Dra. Juliana Feltrin de Souza (vice coordenadora do curso). 

-Prof. Dr. José Vitor Nogara B. de Menezes. 

-Prof. Dr. Fabian Calixto Fraiz. 

 

-O curso contará com a presença de professores convidados. 

 

 

Custo Mensal: R$ 1.300,00 

 

Periodicidade: Quinzenal  

 

Dias: quintas-feiras (atividades teóricas e laboratoriais) e sextas-feiras 

(atividades clínicas). 

 

Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30  

 

Duração: 24 meses 

 

 

 

 

 

 



Conteúdo 

O conteúdo do curso será ministrado por meio de atividades teóricas, 

laboratoriais e clínicas nos seguintes módulos: 

 

• Bases biológicas para o desenvolvimento da Odontopediatria 

• Metodologia de ensino e pesquisa 

• Ética profissional e legislação teórica 

• Bases do diagnóstico e terapêutica bucal 

• Desenvolvimento teórico em Odontopediatria  

• Manejo do comportamento, controle da dor e ansiedade em 

Odontopediatria 

• Habilitação em analgesia inalatória com óxido nitroso e oxigênio 

• Administração e organização da prática odontopediátrica no 

consultório 

• Princípios da cariologia aplicada à clínica odontopediátrica 

• Tratamento restaurador e reabilitador  

• Traumatismos dentoalveolares na infância e adolescência 

• Cirurgia oral menor em odontopediatria 

• Periodontia em odontopediatria 

• Manejo da oclusão na infância  

• Odontologia nos ciclos de vida  

• Terapia pulpar em dentes decíduos e permanentes jovens 

• Emergências médicas em odontologia 

• Tópicos especiais em odontopediatria 

• Laboratório de odontopediatria 

 

 

Titulação adquirida 

 

• Especialista em Odontopediatria 

• Habilitação em analgesia inalatória com óxido nitroso e oxigênio 

 


