
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA (PPgO) 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA – EDITAL 

 

 
CURSO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA (PPgO) - Área: 40.200.00-0 
 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA – PROFISSIONAL 
O Programa de Pós-Graduação stricto-sensu em Odontologia – áreas de concentração: Estomatologia, 
Periodontia, Implantodontia e Odontologia Clínica, em nível de Mestrado Profissional, é oferecido pela Escola 
Bahiana de Medicina e Saúde Pública / EBMSP – Curso de Odontologia – e  destina-se à formação de pessoal de 
elevada qualificação para o exercício profissional na área odontológica. 
 

OBJETIVO 
O mestrado tem por objetivo o aprofundamento do conhecimento científico, técnico e humanístico, visando à 
formação de recursos humanos para o melhor exercício profissional e da docência, utilizando a pesquisa como 
elemento significativo para aumentar a capacidade de avaliação de evidências científicas. 
 

PRÉ-REQUISITO 
O PPgO requer, como pré-requisito para admissão, o certificado de conclusão do curso de Graduação em 
Odontologia, reconhecido pelo MEC, e apresentação de documentação comprobatória de preenchimento dos 
requisitos necessários conforme listado abaixo: 
 

INSCRIÇÃO 
As inscrições para o PPgO, para o ano de 2012, ocorrerão nos dias 16 de maio a 18 de junho de 2012. Os 
candidatos deverão procurar a Secretaria de Pós-Graduação da EBMSP, na Unidade Acadêmica Cabula, situada à 
Av. Silveira Martins, 3.386; informações podem ser obtidas através dos telefones (71) 3257-8206, Fone/Fax (71) 
3257-8230. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
 

DOCUMENTAÇÃO (fotocópia com original para autenticação) 
I - Diploma de graduação; 
II- Histórico escolar do curso de graduação 
III – Curriculum Lattes (http://lattes.cnpq.br) – uma cópia; 
IV – Apresentação do anteprojeto de dissertação compatível com as linhas de pesquisa do PPgO (opcional); 
V - 1 foto 3/4 colorida 
VI - RG e CPF 
VII – Carteira do CRO 
 

PROCESSO SELETIVO 
Os alunos serão admitidos no curso de mestrado através de seleção que incluirá, obrigatoriamente: 
I - análise de curriculum lattes; 
II - prova de conhecimentos incluindo análise crítica de artigo científico publicado na literatura; 
III - entrevista abordando questões de conhecimento científico, habilidades e atitudes profissionais; 
IV - conhecimento de língua inglesa (tradução de artigo científico); 
V – exame do anteprojeto de dissertação (opcional); 



 
 

PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: as inscrições serão homologadas pelo colegiado e o resultado divulgado no site 
(www.bahiana.edu.br) 

 
DATA DE SELEÇÃO: 19 de junho de 2012 
 

DATA DE MATRÍCULA: 26 de junho de 2012 

 
INÍCIO DAS AULAS: julho de 2012 
 

MATRÍCULA: Ao ser admitido, o pós-graduando deverá requerer matrícula nas disciplinas obrigatórias conforme 
estrutura curricular e calendário acadêmico semestral. 
 

VAGAS: 20 
 

DURAÇÃO DO CURSO: 24 meses;  

 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 1.320 horas. 
 
 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO - DESCRIÇÃO 
 

• Estomatologia - desenvolve estudos clínicos e laboratoriais sobre lesões que acometem o complexo 
bucomaxilofacial, bem como sobre o processo inflamatório, em suas diferentes fases; utiliza modelos em 
humanos, animais e laboratoriais, empregando técnicas de microscopia eletrônica de transmissão, 
histopatologia, imunohistoquímica e histomorfometria. Assiste pacientes em clínica estomatológica. 

• Periodontia - desenvolve trabalhos clínicos e laboratoriais, de caráter epidemiológico, caso-controle e 
transversais, sobre a etioimunopatogenia das doenças periodontais e peri-implantares, e seu tratamento não-
cirúrgico e cirúrgico; realiza estudos na área de medicina periodontal e halitose; estuda a bioengenharia 
tecidual, visando à reconstrução de estruturas periodontais/peri-implantares perdidas; utiliza modelos em 
humanos, animais e laboratoriais, empregando técnicas pertinentes a cada estudo. Assiste pacientes em 
clínica periodontal. 

• Implantodontia - desenvolve trabalhos clínicos e laboratoriais no âmbito da osteointegração, particularmente 
relativos aos biomateriais e técnicas reabilitadoras indicadas em implantodontia;  utiliza modelos em 
humanos, animais e laboratoriais, empregando técnicas de biotecnologia e outras, pertinentes a cada estudo. 
Assiste pacientes em clínica de implantodontia. 

• Odontologia Clínica - desenvolve trabalhos clínicos e laboratoriais no âmbito de clínica odontológica, 
particularmente relativos aos biomateriais restauradores e técnicas de reabilitação bucal;  utiliza modelos em 
humanos, animais e laboratoriais, empregando técnicas pertinentes a cada estudo. Assiste pacientes em 
clínica odontológica. 

 
 



 
 

LINHAS DE PESQUISA 
1. Enfermidades do Complexo Estomatognático; 
2. Inflamação e Reparo Tecidual; 
3. Medicina Periodontal; 
4. Etioimunopatogenia e Tratamento das Doenças Periodontais e Peri-Implantares; 
5. Bioengenharia dos Tecidos Periodontais e Peri-Implantares; 
6. Etiologia, diagnóstico e tratamento da Halitose; 
7. Biomateriais Restauradores na Reabilitação Oral; 
8.Aspectos Biomorfofuncionais da Osseointegração / Reabilitação Protética em Osseointegração. 
 
 

CORPO DOCENTE: 
 

Orientadores Áreas de Concentração E-mail 

Prof.ª Dra. Alena Peixoto Medrado Estomatologia apmedrado@bahiana.edu.br 
Prof.ª Dra. Andréa de Araújo N. 

Cavalcanti 
Clínica Odontológica ancavalcanti@bahiana.edu.br 

Prof. Dr. Antº Márcio T. Marchionni Estomatologia / Implantodontia amarchionni@bahiana.edu.br 

Prof. Dr. Atson Carlos de Souza 
Fernandes 

Estomatologia / Implantodontia atson@bahiana.edu.br 

Prof.ª Dra. Emilena Maria C. Xisto Lima 
Odontologia Clínica / 

Implantodontia 
emilenalima@bahiana.edu.br 

Prof.ª Dra. Érica Del Peloso Ribeiro Periodontia / Implantodontia ericapeloso@bahiana.edu.br 

Prof.ª Dra. Lívia Prates Soares Zerbinatti Estomatologia / Implantodontia liviapsoares@bahiana.edu.br 

Prof. Dr. Luiz Gustavo C. Bastos 
Odontologia Clínica 

/Implantodontia 
luizgcb@bahiana.edu.br 

Prof. Dr. Maurício Andrade Barreto Implantodontia mabarreto@bahiana.edu.br 

Prof.ª Dra. Mônica Dourado Silva 
Barbosa 

Periodontia / Implantodontia 
monicadourado@bahiana.edu.

br 

Prof.ª Dra. Roberta Santos Tunes Periodontia robertatunes@bahiana.edu.br 

Prof. Dr. Sandro Bittencourt Sousa Periodontia /Implantodontia 
sandrobittencourt@bahiana.ed

u.br 

Prof.ª Dra. Sílvia Regina de Almeida Reis Estomatologia srareis@bahiana.edu.br 
Prof. Dr. Urbino da Rocha Tunes Periodontia tunes@bahiana.edu.br 

Prof.ª Dra. Viviane Maia B. de Oliveira Clínica Odontológica vikamaia@bahiana.edu.br 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA PARA A AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS:  
  
ESTOMATOLOGIA 
1) Enfermidades do complexo estomatognático 

NEVILLE, Brand. W. et al. Patologia oral e maxilofacial.  3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
Assunto: Cistos e Tumores Odontogênicos. 
 



 
 
2) Inflamação e reparo tecidual 

COTRAN, Ramzi. Robbins patologia estrutural e funcional. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
Assunto: Inflamação Aguda e Crônica. 

  

PERIODONTIA 
3) Medicina periodontal 
4) Etioimunopatogenia e tratamento das doenças periodontais e peri-implantares 
5) Bioengenharia dos tecidos periodontais e peri-implantares 

LINDHE, J. Tratado de periodontologia clínica e implantologia oral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005.  

 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
6) Biomateriais e técnicas restauradoras 

CRAIG R.; POWERS, J.M. Materiais dentários restauradores. 11. ed. São Paulo: Santos, 2004.  
Assunto: Propriedades Ópticas, Térmicas e Elétricas; Propriedades Mecânicas. 

 

IMPLANTODONTIA 
7. Aspectos Biomorfofuncionaise e Reabilitação Protética em Osseointegração 

BUSER D: 20 anos de regeneração óssea guiada na implantodontia. 2. ed. Editora Quintessence, 2010.  
 
 


