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A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Odontologia e presidente da comissão de seleção do 

edital 03/2022 da turma de mestrado e doutorado, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

retificação dos itens: 3.3 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO; 4.12. DO CRONOGRAMA DOS PROCESSOS 

SELETIVOS. Conforme a seguir especificado, permaneceram inalterados os demais itens e subitens do 

referido edital. 

 

[...] 3.3 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 
3.3.1. As inscrições serão realizadas no período de 28/11/2022 até 23h59 do dia 24/02/2023 
exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 
 
   3.3.2.1. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$150,00 (Cento e cinquenta reais), que 
deverá ser paga via boleto bancário. A data limite para geração do boleto de pagamento é até dia 23 de 
fevereiro de 2023. Para gerar o boleto, é necessário cadastro na Fundação Amparo e Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fadesp), que poderá ser realizado, a partir de 28 de novembro de 2022, no Portal de 
Inscrição da Fadesp: http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/ 
 
 
X. DO CRONOGRAMA DOS PROCESSOS SELETIVOS 

 

CALENDÁRIO DATA  

Publicação do Edital 01/11/2022 

Apresentação de eventuais recursos contra o edital 03/11/2022 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 18 a 23/11/2022 

Resultado da solicitação de isenção 24/11/2022 

1ª ETAPA : Período de Inscrições 

Cadastro no site da FADESP para emissão do boleto 
28/11/2022 a 

23/02/2023 

Inscrição dos candidatos 
28/11/2022 a 
24/02/2023 

Divulgação das inscrições homologadas 27/02/2023 

Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado da homologação das inscrições 01/03/2023 

Resultado final da homologação das inscrições 02/03/2023 

http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/
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[...] 

 
 
 

Belém, 27 de janeiro de 2023. 

 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Profª. Drª.Cecy Martins Silva  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
 

2ª ETAPA: Avaliações 

Prova escrita de conhecimentos específicos 06/03/2023 

Divulgação do resultado da prova escrita de conhecimentos específicos 08/03/2023 

Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado da prova escrita de 
conhecimentos específicos 

10/03/2023 

Resultado final da homologação da prova escrita de conhecimentos específicos 13/03/2023 

Análise do projeto de tese (Doutorado) ou de dissertação (Mestrado) e defesa oral 14/03 a 17/03/2023 

Divulgação do resultado da  análise do projeto de tese (Doutorado) ou de dissertação 
(Mestrado) e defesa oral  

20/03/2023 

Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado da  análise do projeto de tese 
(Doutorado) ou de dissertação (Mestrado) e defesa oral  

22/03/2023 

Resultado final da homologação da  análise do projeto de tese (Doutorado) ou de 
dissertação (Mestrado), defesa oral e  da análise do currículo lattes 

24/03/2023 

3ª ETAPA: Resultado Final 

Divulgação do resultado final 27/03/2023 

Apresentação dos eventuais recursos contra o resultado final 29/03/2023 

Homologação do resultado final 31/03/2023 

4ª ETAPA: Período de Credenciamento e Início das Aulas 

Credenciamento 03/04 a 04/04/2023 

Início das aulas 05/04/2023 


