
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
ANUNCIA A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNOS EM  

REGIME ESPECIAL - EDITAL – 02/2018 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE, 

Presidente Prudente, torna público a abertura de período de inscrições para Exame de Seleção 

de candidato a ALUNO EM REGIME ESPECIAL para o Curso de MESTRADO EM CIÊNCIAS 

DA SAÚDE, para ingresso no primeiro semestre de 2019, nas linhas de pesquisa: Doenças 

infecciosas e parasitárias e Doenças crônicas e agravos à saúde. 

 

1) PÚBLICO-ALVO: Portadores de diploma de graduação em cursos superiores de duração 

plena. 

 

2) INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente online através do site www.unoeste.br, link Pós-

Graduação - Cursos de Mestrado e Doutorado, no período de 05 de dezembro de 2018 a 28 

de fevereiro de 2019. O deferimento da inscrição está condicionado à entrega dos 

documentos relacionados abaixo na Secretaria do Curso, ou enviados por SEDEX.  

A entrega dos documentos diretamente na Secretaria da Pós-Graduação deverá ser realizada 

com data limite de 28 de fevereiro de 2019, nos horários de 8h00 às 11h30min e de 13h30min 

às 17h.  

Endereço para postagem: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Secretaria do Mestrado 

em Ciências da Saúde, Universidade do Oeste Paulista, Rodovia Raposo Tavares, km 572, 

Campus II, Bloco B2, CEP 19067-170, Presidente Prudente – SP. A data limite de postagem 

será 28 de fevereiro de 2019.  

As inscrições cujos documentos forem entregues e/ou postados após as datas limites estarão 

automaticamente indeferidas. 

 

3) DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Preenchimento do Requerimento de inscrição disponível on line; 

3.2. Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Graduação (Bacharelado ou 

Licenciatura Plena). O candidato que não possuir diploma ou documento equivalente de 

conclusão de curso de nível superior poderá se inscrever condicionalmente, desde que 

apresente documento da Instituição de Ensino Superior, emitido pelo coordenador/diretor da 

Faculdade/Universidade, atestando previsão de conclusão de Curso até 31 de janeiro de 2019, 

sendo que o não cumprimento da referida exigência acarretará no desligamento automático do 

Curso em caso de aprovação do candidato.  

3.3. Cópia simples não autenticada dos documentos pessoais: 

3.3.1. Cédula de identidade (R.G.) ou documento equivalente;  

3.3.2. Cadastro de pessoa física (C.P.F.); 

3.3.3. Título de Eleitor com “certidão de quitação eleitoral” (a qual pode ser obtida em cartório 

ou posto de atendimento eleitoral ou pelo site 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ); 

http://www.unoeste.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


3.3.4. Comprovante de serviço militar que comprove estar em dia com as obrigações militares, 

quando do sexo masculino; 

3.4. Duas fotos 3 x 4 recentes; 

3.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

3.6. Curriculum Vitae atualizado, gerado e impresso a partir da Plataforma Lattes/CNPq 

(http://lattes.cnpq.br);  

 

4) Aluno estrangeiro 

Os alunos estrangeiros submetem-se aos mesmos critérios de seleção e devem entregar, no 

momento da matrícula, caso sejam aprovados, cópia de certificado de proficiência em língua 

portuguesa com apresentação do original, ou cópia autenticada, emitido pela CELPEBRAS. 

 

5) PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado de acordo com análise do Curriculum Lattes. 

 

6) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E MATRÍCULA 

O resultado final será divulgado a partir de 28 de fevereiro de 2019 na Secretaria de Pós-

Graduação da UNOESTE e por e-mail, com a indicação do período e documentos necessários 

para a matrícula, a saber: 

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada dentro dos períodos previamente 

definidos e indicados pelo Colegiado do Curso, a ser divulgado no site e na secretaria da Pós-

graduação após a divulgação do resultado do processo seletivo. 

A matrícula dos candidatos aprovados dependerá necessariamente da apresentação de: 

• Requerimento de matrícula fornecido pela Secretaria, preenchido e assinado pelo 

aluno; 

• Cópia do diploma ou certificado de conclusão da graduação ou protocolo do pedido de 

diploma da graduação (para os candidatos que, no momento da inscrição, entregaram 

declaração oficial da Instituição de Ensino Superior atestando a previsão de conclusão 

de curso); 

• Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

• Formulário de indicação de disciplinas de interesse do candidato* 

* O Aluno em Regime Especial para 2019/1 poderá cursar até duas disciplinas, com exceção 

de disciplina obrigatória. O candidato classificado indicará três disciplinas em ordem de 

preferência, sendo que a confirmação de matrícula na mesma ficará condicionada ao número 

de vagas oferecidas em cada disciplina. 

O não comparecimento do candidato aprovado durante o período de matrícula, sem justificativa 

expressa, acarretará a desclassificação do mesmo. 

** O Aluno em Regime Especial só poderá passar ao regime de aluno regular se aprovado em 

processo de seleção, quando concorrerá em igual condição com os demais candidatos. 

Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Pós-graduação da UNOESTE pelo 

e-mail cs@unoeste.br. 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, UNOESTE, em 04 de dezembro de 2018. 

 

http://lattes.cnpq.br/
mailto:cs@unoeste.br

