
Prazos e Competências do Orientador e do Pós-Gradua ndo no PPGOdonto 
 
 
Formulário de matrícula e Plano de estudo para o se mestre. 
 
- Deverá ser entregue no ATO DA MATRÍCULA , preenchido e assinado pelo aluno e 
orientador, obrigatoriamente. 
 
- Disponível no site do PPGOdonto. 
 
 
Projeto de Pesquisa  
 
- Deverá ser entregue à coordenação do programa, ATÉ O DIA DA MATRÍCULA PARA O 
SEGUNDO SEMESTRE DO MESMO ANO DE INGRESSO (AGOSTO) . 
 
 
Aproveitamento de créditos 
 
- O aluno deverá solicitar aproveitamento dos créditos cursados no mestrado, como aluno 
especial na UPF ou em outras IES, NO ATO DA PRIMEIRA MATRÍCULA  como aluno 
regular do PPGOdonto ou até no máximo 90 dias após.  
 
- A solicitação deverá ser acompanhada de histórico escolar e as ementas das disciplinas 
solicitadas no aproveitamento. 
 
 
Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 
 
- O aluno deverá ser proficiente em, pelo menos, um idioma: o inglês obrigatoriamente. 
 
- O EXAME DEVERÁ SER PRESTADO A PARTIR DO PRIMEIRO PE RÍODO LETIVO. 
 
 
Exame de Qualificação de Projeto de Pesquisa (EQPP)  
 
- O aluno deverá submeter-se ao EQPP NO SEGUNDO SEMESTRE DO CURSO. 
 
- A Banca de Qualificação será constituída por 03 membros do PPGOdonto, sendo o 
orientador e mais 02 membros. Excepcionalmente, um desses dois membros poderá ser um 
pesquisador-doutor externo.  
 
- Protocolar na Secretaria do PPGOdonto a solicitação para realização do EQPP, pelo menos 
60 dias antes da data pretendida para o EQPP. 
 
 
Defesa de Dissertação  
 
- A defesa de dissertação será oral, perante banca examinadora composta por três membros, 
sendo um pesquisador-doutor externo, preferencialmente de um outro PPG da área da 
odontologia. 
O co-orientador só poderá participar da banca, em caso da falta do orientador. Deverão ser 
indicados dois suplentes, um do PPGOdonto e outro externo. Tempo mínimo para ocorrer a 
defesa em 18 meses. 
 
- Protocolar na secretaria do PPGOdonto, solicitação para realização da defesa de 
dissertação, pelo menos 60 dias antes da data pretendida. 


