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Curso de Mestrado em Odontologia  
Área de Concentração em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais e Periodontia 

 
 
 
Onde se lê: 

3.6 O resultado final dos aprovados e classificados será divulgado por relação nominal no 
dia 16/03/2022 (quarta-feira) no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na 
porta da secretaria do PPGO-UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, 
Campus do Valonguinho. 

 

Leia-se: 

3.6 O resultado final dos aprovados e classificados será divulgado por relação nominal até o 
dia 25/03/2022 (sexta-feira) no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na 
porta da secretaria do PPGO-UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, 
Campus do Valonguinho. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 6,0 pontos) até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa até 19/02/2022 

Divulgação da nota da Avaliação do Projeto de Pesquisa e 
da pontuação da Análise de Currículo 

09/03/2022 

Período de Recursos quanto à Avaliação do Projeto de 
Pesquisa e quanto à pontuação da Análise de Currículo 

até 14/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 16/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula  

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 

http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/


 3 
Leia-se: 
 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 

indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 

inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 6,0 pontos) até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa até 21/02/2022 

Divulgação do Resultado (nota de Avaliação do Projeto de 
Pesquisa e pontuação da Análise de Currículo) 

até 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 25/03/2022 

Envio de e mail da secretaria do PPGO UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 
Curso de Doutorado em Odontologia  

Área de Concentração em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais e Periodontia 
 
 
 
Onde se lê: 

3.6 O resultado final será divulgado no dia 23/03/2022 (quarta-feira) no site 
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na porta da secretaria do PPGO-UFF, 
localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, Campus do Valonguinho. 

 

Leia-se: 

3.6 O resultado final será divulgado até o dia 25/03/2022 (sexta-feira) no site 
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na porta da secretaria do PPGO-UFF, 
localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, Campus do Valonguinho. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa e prova de 
conhecimento de língua espanhola 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 7,0 pontos) e divulgação da nota 

da prova de conhecimento de língua espanhola 
até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa e quanto 
ao resultado da prova de conhecimento de língua espanhola 

até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa e quanto à prova de conhecimento de língua 
espanhola 

até 19/02/2022 

Divulgação da nota da Avaliação do Projeto de Pesquisa e 
da pontuação da Análise de Currículo 

16/03/2022 

Período de Recursos quanto à Avaliação do Projeto de 
Pesquisa e quanto à pontuação da Análise de Currículo 

até 21/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 23/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 

http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/


 5 
Leia-se: 
 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 

indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 

inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa e prova de 

conhecimento de língua espanhola 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 7,0 pontos) e divulgação da nota 
da prova de conhecimento de língua espanhola 

até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa e quanto 
ao resultado da prova de conhecimento de língua espanhola 

até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa e quanto à prova de conhecimento de língua 
espanhola 

até 21/02/2022 

Divulgação do Resultado (nota de Avaliação do Projeto de 
Pesquisa e pontuação da Análise de Currículo) 

até 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 25/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 
Curso de Mestrado em Odontologia  
Área de Concentração em Dentística 

 
 
 
Onde se lê: 

3.6 O resultado final será divulgado por relação nominal no dia 28/03/2022 (segunda-feira) 
no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na porta da secretaria do PPGO-
UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, Campus do Valonguinho. 

 

Leia-se: 

3.6 O resultado final será divulgado por relação nominal até o dia 25/03/2022 (sexta-feira) no 
site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na porta da secretaria do PPGO-
UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, Campus do Valonguinho. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 6,0 pontos) até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa até 19/02/2022 

Prova de conhecimentos específicos 15/03/2022 às 14:00 

Divulgação da lista de aprovados (nota mínima: 6,0 pontos) 18/03/2022 

Período de Recursos  21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 28/03/2022 

Envio de e mail da secretaria do PPGO UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 

http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/


 7 
Leia-se: 

 
4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 

língua inglesa (nota mínima: 6,0 pontos) até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 

resultado da prova de proficiência de língua inglesa até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 

língua inglesa até 21/02/2022 

Prova de conhecimentos específicos 15/03/2022 às 14:00 

Divulgação da lista de aprovados (nota mínima: 6,0 pontos) até 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 25/03/2022 

Envio de e mail da secretaria do PPGO UFF para o candidato 

aprovado e classificado para matrícula 
até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 
Curso de Doutorado em Odontologia  
Área de Concentração em Dentística 

 
 
 
Onde se lê: 

3.7 O resultado final será divulgado por relação nominal no dia 28/03/2022 (segunda-feira) 
no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na porta da secretaria do PPGO-
UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, Campus do Valonguinho. 

 

Leia-se: 

3.7 O resultado final será divulgado por relação nominal até o dia 25/03/2022 (sexta-feira) no 
site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na porta da secretaria do PPGO-
UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, Campus do Valonguinho. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa e prova de 
conhecimento de língua espanhola 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 7,0 pontos)  até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa  até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa  até 19/02/2022 

Prova de conhecimentos específicos 15/03/2022 as 14:00h 

Divulgação da lista de aprovados (nota mínima: 7,0 pontos) 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 28/03/2022 

Envio de e mail da secretaria do PPGO UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 

http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/


 9 
Leia-se: 

 
4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa e prova de 
conhecimento de língua espanhola 15/02/2022 às 8:00 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência de 
língua inglesa (nota mínima: 7,0 pontos)  até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa  até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa  até 21/02/2022 

Prova de conhecimentos específicos 15/03/2022 as 14:00h 

Divulgação da lista de aprovados (nota mínima: 7,0 pontos) até 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 25/03/2022 

Envio de e mail da secretaria do PPGO UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
Curso de Mestrado em Odontologia  

Área de Concentração em Ortodontia e Odontopediatria 
 
 
 
Onde se lê: 

3.6 O resultado final dos aprovados e classificados será divulgado por relação nominal no 
dia 16/03/2022 (quarta-feira) no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na 
porta da secretaria do PPGO-UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, 
Campus do Valonguinho. 

 

Leia-se: 

3.6 O resultado final dos aprovados e classificados será divulgado por relação nominal até o 
dia 25/03/2022 (sexta-feira) no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na 
porta da secretaria do PPGO-UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, 

Campus do Valonguinho. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições 

até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições 

até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa 15/02/2022 às 8:00h 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência 

de língua inglesa (nota mínima: 6,0 pontos) 
até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 

resultado da prova de proficiência de língua inglesa 
até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 

língua inglesa 
até 19/02/2022 

Prova de conhecimentos específicos 07/03/2022 às 9:00h 

Divulgação da lista de aprovados na prova de 
conhecimentos específicos (nota mínima: 7,0 pontos) 

08/03/2022 às 9:00h 

Divulgação da pontuação da Análise de Currículo até 09/03/2022 

Período de Recursos quanto à prova de conhecimentos 
específicos e quanto à pontuação da Análise de Currículo 

até 14/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 16/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o candidato 
aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
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Leia-se: 

 
4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições 

até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições 

até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa 15/02/2022 às 8:00h 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência 

de língua inglesa (nota mínima: 6,0 pontos) 
até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 

resultado da prova de proficiência de língua inglesa 
até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 

língua inglesa 
até 21/02/2022 

Prova de conhecimentos específicos 07/03/2022 às 9:00h 

Divulgação da lista de aprovados na prova de 
conhecimentos específicos (nota mínima: 7,0 pontos) 

08/03/2022 às 9:00h 

Divulgação da pontuação da Análise de Currículo até 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 25/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o candidato 

aprovado e classificado para matrícula 
até 31/03/2022 

Período de matrícula  01/04/2022 a 07/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 
Curso de Doutorado em Odontologia  

Área de Concentração em Ortodontia e Odontopediatria 
 
 
 
Onde se lê: 

3.6 O resultado final dos aprovados e classificados será divulgado por relação nominal no 
dia 22/03/2022 (quarta-feira) no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na 
porta da secretaria do PPGO-UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, 
Campus do Valonguinho. 

 

Leia-se: 

3.6 O resultado final dos aprovados e classificados será divulgado por relação nominal até o 
dia 25/03/2022 (sexta-feira) no site http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/ e afixado na 
porta da secretaria do PPGO-UFF, localizada na Rua Mário Santos Braga, nº 30, 2º andar, 

Campus do Valonguinho. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 

indeferimento de inscrições 
até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 

inscrições 
até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa e prova de 

conhecimento de língua espanhola 
15/02/2022 às 8:00h 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência 
de língua inglesa (nota mínima: 7,0 pontos) e divulgação da 
nota da prova de conhecimento de língua espanhola 

até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa e 
quanto ao resultado da prova de conhecimento de língua 
espanhola 

até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa e quanto à prova de conhecimento de língua 

espanhola 
até 19/02/2022 

Apresentação do projeto de pesquisa 14/03/2022 às 9:00h 

Divulgação do Resultado 16/03/2022 

Período de Recursos até 21/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 23/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o 

candidato aprovado e classificado para matrícula 
até 31/03/2022 

Período de matrícula  01 a 07/04/2022 

http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
http://ppgo.sites.uff.br/processos-seletivos/
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Leia-se: 

 
4.CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

Período de inscrição De 01/02/2022 a 08/02/2022 

Homologação das inscrições até 10/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto a 
indeferimento de inscrições 

até 11/02/2022 

Resultado dos recursos quanto a indeferimento de 
inscrições 

até 14/02/2022 

Prova de proficiência em língua inglesa e prova de 
conhecimento de língua espanhola 

15/02/2022 às 8:00h 

Divulgação da lista de aprovados na prova de proficiência 
de língua inglesa (nota mínima: 7,0 pontos) e divulgação da 
nota da prova de conhecimento de língua espanhola 

até 17/02/2022 

Interposição de recursos pelos candidatos quanto ao 
resultado da prova de proficiência de língua inglesa e 
quanto ao resultado da prova de conhecimento de língua 

espanhola 

até 18/02/2022 

Resultado dos recursos quanto à prova de proficiência de 
língua inglesa e quanto à prova de conhecimento de língua 
espanhola 

até 21/02/2022 

Apresentação do projeto de pesquisa 14/03/2022 às 9:00h 

Divulgação do Resultado até 18/03/2022 

Período de Recursos 21/03/2022 a 22/03/2022 

Resultado dos recursos e Divulgação final do resultado 25/03/2022 

Envio de e-mail da secretaria do PPGO-UFF para o 
candidato aprovado e classificado para matrícula 

até 31/03/2022 

Período de matrícula  01 a 07/04/2022 

 

 

 

 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
 

Profa. Dra. Claudia Trindade Mattos 
Coordenadora do PPGO-UFF 

 


