
EDITAL DE SELEÇÃO 
CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

EDITAL 01/2018 
 

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 REGULAR para o Curso de MESTRADO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE, para ingresso no primeiro semestre de 2019, conforme:  

1) VAGAS: 20 (vinte) vagas, nas seguintes linhas de Pesquisa: 

Doenças infecciosas e parasitárias  

Doenças crônicas e agravos à saúde 

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

plena. 

3) INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente online através do site 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=4118&menu=apre

sentacao, no período de 12 de novembro a 20 de novembro de 2018. 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 20 de novembro de 2018, nos horários de 8h00 às 11h30min 

e de 13h30min às 16h.  

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 chegada do material pelo correio será 20 de novembro de 2018.  

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

estarão automaticamente indeferidas. 

4) DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Requerimento de inscrição disponível on line; 

4.2. 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.  

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=4118&menu=apresentacao
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=4118&menu=apresentacao


4.3. Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 

4.4. Cópia simples não autenticada dos documentos pessoais: 

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

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

4.4.3. 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 ); 

4.4.4. Comprovante de serviço militar que comprove estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino; 

4.5. Duas fotos 3 x 4 recentes; 

4.6. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (os valores estão disponíveis no site 

www.unoeste.br, link Pós-Graduação - Cursos de Mestrado e Doutorado). 

4.7. Termo de compromisso do orientador credenciado no Curso, conforme Anexo I; 

4.8. Curriculum Vitae, gerado e impresso a partir da Plataforma Lattes/CNPq 
(http://lattes.cnpq.br), atualizado e documentado (ou seja, acompanhado de cópia simples 
não autenticada dos documentos que comprovem cada item incluído no currículo, 
organizados na sequencia segundo Anexo II); 

4.9. Pré-projeto a ser desenvolvido no Curso, o qual deverá ser entregue impresso e conter 
no máximo quatro páginas, espaçamento 1,5, fonte Times New Roman 12, e ser organizado 
na seguinte forma: capa contendo o título, nome do candidato e indicação do orientador 
escolhido dentre os docentes que compõem o corpo docente do curso (não incluída), 
Introdução (Revisão da literatura) e Justificativa, Objetivos, Metodologia, Resultados 
Esperados, Referências Bibliográficas. 

4.10. No caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação regular no país; 

4.11. Comprovante de suficiência em idioma estrangeiro (inglês) em prova específica 
aplicada pela FACLEPP (Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação de Presidente 
Prudente, UNOESTE), em data prevista entre os dias 09 de outubro e 06 de novembro de 
2018 (dia, hora e local serão confirmados e divulgados pela secretaria do Curso). 
Alternativamente, serão aceitos comprovantes de proficiência na língua inglesa emitidos por 
Testes de Programas Internacionais e validade de expedição de no máximo 03 anos a 
contar da data de inscrição no processo seletivo;  

No caso de indeferimento da inscrição, caberá recurso ao Colegiado do Curso de Mestrado 
em Ciências da Saúde, através de requerimento protocolado na Secretaria de Pós-
Graduação da UNOESTE, no prazo de dois dias úteis a contar da data da divulgação do 
indeferimento.  

5) PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo será realizado em 03 (três) etapas, sendo as duas primeiras 

eliminatórias e a última classificatória: 

5.1. Primeira etapa: Etapa eliminatória e não presencial. Avaliação do pré-projeto pela 

banca examinadora. Os quesitos avaliados compreenderão: elementos pré-textuais e 

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


textuais, exequibilidade, clareza das informações e pertinência com as linhas de pesquisa, 

com nota mínima de aprovação igual ou superior a 6,0 (seis inteiros). 

Os candidatos aprovados na primeira etapa serão avisados, por e-mail, sobre data, horário 

e local das apresentações do pré-projeto e entrevista até o dia 23 de novembro de 2018. 

5.2. Segunda etapa: Etapa eliminatória e presencial. Apresentação oral do pré-projeto e 

arguição pela banca examinadora (somente participarão os candidatos aprovados na 

primeira etapa), com nota mínima de aprovação igual ou superior a 6,0 (seis inteiros). 

As apresentações dos pré-projetos ocorrerão entre os dias 26 e 27 de novembro de 2018. 

O candidato terá tempo máximo de 10 minutos para apresentação com igual tempo para 

arguição. O candidato terá disponível computador e projetor de multimídia. O não 

comparecimento no dia e hora marcados acarretará na desclassificação do candidato. 

A nota final eliminatória será a média aritmética dos itens 5.1 e 5.2. Serão aprovados para a 

próxima etapa os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 6,0 (seis inteiros). 

5.3. Terceira etapa: Etapa classificatória e não presencial. Análise do Currículo Lattes. Os 

critérios de pontuação serão: formação e experiência profissional, produção técnico-

científica e participação em eventos científicos (Anexo II). 

A nota final do processo seletivo será constituída da média aritmética da nota eliminatória e 

classificatória.  Serão aprovados os primeiros candidatos de acordo com o número de vagas 

disponíveis. O critério desempate será a maior nota na análise do Currículo Lattes. 

6) CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO:  

Etapas Datas 

Comprovante de suficiência em idioma 
estrangeiro (inglês) em prova específica 
aplicada pela FACLEPP (Faculdade de 
Artes, Ciências, Letras e Educação de 
Presidente Prudente, UNOESTE). 
Alternativamente, serão aceitos 
comprovantes de proficiência na língua 
inglesa emitidos por Testes de 
Programas Internacionais e validade de 
expedição de no máximo 03 anos a 
contar da data de inscrição no processo 
seletivo; 

data prevista entre os dias 09 de outubro e 06 
de novembro de 2018 (dia, hora e local serão 
confirmados e divulgados pela secretaria do 
Curso). 

Primeira etapa: Etapa eliminatória e não 
presencial. Avaliação do pré-projeto pela 
banca examinadora. Os quesitos 
avaliados compreenderão: elementos 
pré-textuais e textuais, exequibilidade, 
clareza das informações e pertinência 
com as linhas de pesquisa, com nota 
mínima de aprovação igual ou superior a 
6,0 (seis inteiros). 

Os candidatos aprovados na primeira etapa 
serão avisados, por e-mail, sobre data, 
horário e local das apresentações do pré-
projeto e entrevista até o dia 23 de novembro 
de 2018. 

Segunda etapa: Etapa eliminatória e 
presencial. Apresentação oral do pré-
projeto e arguição pela banca 

As apresentações dos pré-projetos ocorrerão 
entre os dias 26 e 27 de novembro de 2018. 
O candidato terá tempo máximo de 10 



examinadora (somente participarão os 
candidatos aprovados na primeira etapa), 
com nota mínima de aprovação igual ou 
superior a 6,0 (seis inteiros). 
 

minutos para apresentação com igual tempo 
para arguição. O candidato terá disponível 
computador e projetor de multimídia. O não 
comparecimento no dia e hora marcados 
acarretará na desclassificação do candidato. 
A nota final eliminatória será a média 
aritmética dos itens 5.1 e 5.2. Serão 
aprovados para a próxima etapa os 
candidatos que obtiverem média igual ou 
superior a 6,0 (seis inteiros). 

Terceira etapa: Etapa classificatória e 
não presencial. Análise do Currículo 
Lattes. Os critérios de pontuação serão: 
formação e experiência profissional, 
produção técnico-científica e participação 
em eventos científicos (Anexo II). 

A nota final do processo seletivo será 
constituída da média aritmética da nota 
eliminatória e classificatória.  Serão 
aprovados os primeiros candidatos de acordo 
com o número de vagas disponíveis. O 
critério desempate será a maior nota na 
análise do Currículo Lattes. 

Divulgação do Resultado Final 
 

O resultado final do Processo será divulgado 
a partir de 10 de dezembro de 2018, na 
Secretaria de Pós-Graduação da UNOESTE 
e por e-mail, com a indicação do período de 
matrícula. 

Matrícula As matrículas serão realizadas de acordo 
com aprovação no exame de seleção, 
respeitando a classificação dentro do número 
de vagas oferecidas. O candidato aprovado 
deverá realizar a matrícula na Secretaria de 
Pós-Graduação da UNOESTE. 

 
7) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

O resultado final do Processo será divulgado a partir de 10 de dezembro de 2018, na 

Secretaria de Pós-Graduação da UNOESTE e por e-mail, com a indicação do período de 

matrícula. 

8) MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas de acordo com aprovação no exame de seleção, 

respeitando a classificação dentro do número de vagas oferecidas. O candidato aprovado 

deverá realizar a matrícula na Secretaria de Pós-Graduação da UNOESTE. 

8.1. A matrícula dos candidatos dependerá necessariamente da apresentação de: 

8.1.1. 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);  

8.1.2. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

8.1.3. Requerimento de matrícula e contrato, fornecidos pela Secretaria, preenchido e 

assinado pelo aluno; 

8.1.4. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 



8.1.5. Requerimento de matrícula em disciplinas com anuência do orientador (modelo a ser 

enviado, via e-mail, aos candidatos aprovados). 

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

justificativa expressa, acarretará a desclassificação do mesmo. 

9.2. 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. 

10) DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Título de graduação obtido no exterior deverá ser, antes da inscrição, submetido para 

análise e aceite da PRPPG/UNOESTE. 

10.2. Os candidatos que, no momento da inscrição entregaram declaração oficial da 

Instituição de Ensino Superior atestando a previsão de conclusão de curso deverão 

apresentar, no momento da matrícula, documento que comprove a conclusão do curso. A 

não apresentação do referido documento até a data citada acarretará no desligamento 

automático do aluno no Curso de Mestrado. 

10.3. A documentação dos candidatos reprovados usada para inscrição poderá ser retirada 

durante o mês de dezembro de 2018 na Secretaria da Pós-graduação da UNOESTE. 

11.4. Não haverá segunda chamada e não será aceito pedido de revisão de nota. 

12.5. Não haverá isenção ou devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 

alegado. 

12.6. Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Pós-graduação da 

UNOESTE pelo e-mail cs@unoeste.br. 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, UNOESTE, 06 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

mailto:cs@unoeste.br


 

ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

Ao 

Conselho do Curso de Mestrado em Ciências da Saúde 

Universidade do Oeste Paulista, UNOESTE 

 

Prezados senhores, 

Declaro que aceito orientar o(a) 

candidato(a)____________________________________________ no Curso de Mestrado 

em Ciências da Saúde, após aprovação do mesmo no Exame de Seleção 01/2018 para 

início das atividades no 1º semestre de 2019. 

Afirmo que assumo a responsabilidade no cumprimento do cronograma do pré-projeto 

original enviado no momento da inscrição e apresentado no exame de seleção e que o 

mesmo será exequível em tempo hábil para conclusão do curso. Em caso de necessidade 

de alteração de cronograma e/ou projeto, a nova proposta deverá ser encaminhada ao 

Colegiado do Curso e submetida à aprovação.  

Declaro, ainda que, caso seja aprovado(a) no exame de seleção, o referido candidato(a): 

(   ) concorrerá à bolsa CAPES oferecida pelo Curso, se disponível, desde que atenda aos 

requisitos estabelecidos pela Comissão de Bolsa/Colegiado do Curso para concessão de 

bolsas; 

(   ) concorrerá à bolsa do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 

Particulares/ PROSUP/CAPES, se disponível, desde que cumpridos os requisitos 

estabelecidos pelo Regimento Geral da Pós-Graduação; 

(    ) não necessitará concorrer à bolsa CAPES e/ou PROSUP oferecida pelo Curso. 

 

Presidente Prudente, ____ de _____________ de 201_. 

___________________________________ 

Nome e assinatura original do(a) orientador(a) 

 



ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

O Curriculum Vitae deve ser gerado e impresso a partir da Plataforma Lattes/CNPq 
(http://lattes.cnpq.br), atualizado e documentado (ou seja, acompanhado de cópia dos 
documentos que comprovem cada item incluído no currículo) - Não serão avaliados 
Currículo Lattes de candidatos que não apresentarem os documentos comprobatórios; 
Será atribuída a nota 10 aos currículos que atingirem a maior pontuação. As notas dos 
demais serão atribuídas proporcionalmente a esta pontuação. 

 Detalhes Pontuação 

1. FORMAÇÃO 

1.1. Graduação em áreas das Ciências da Saúde 
concluída ou a concluir até 31 de janeiro de 2019 – 
nesse caso, apresentar 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. 

- 10 

1.2. Graduação em outras áreas concluída ou a 
concluir até 31 de janeiro de 2019 – nesse caso, 
apresentar 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.  

- 08 

1.3. Pós-Graduação Lato Sensu em área correlata 
(Curso de Especialização, Aprimoramento 
profissional ou Residência Médica ou 
Multiprofissional) concluídos ou a concluir até 31 
de janeiro de 2019 – nesse caso, apresentar 
declaração de previsão de conclusão de curso. 

- 04/curso 

1.4. Pós-Graduação Lato Sensu em outra área 
(Curso de Especialização, Aprimoramento 
profissional) concluídos ou a concluir até 31 de 
janeiro de 2019 – nesse caso, apresentar 
declaração de previsão de conclusão de curso. 

- 02/curso 

1.5. Cursos  de outra natureza, como os de 
aperfeiçoamento, extensão universitária ou a 
concluir até 31 de janeiro de 2019 – nesse caso, 
apresentar declaração de previsão de conclusão 
de curso.  

Curso de duração 

mínima de 60 horas 

01/curso 

2. EXPERIÊNCIA 

2.1. Iniciação Científica com bolsa de agência de 
fomento. 

Duração mínima de 

três meses 

10 

2.2. Iniciação Científica com bolsa Institucional. Duração mínima de 

três meses 

8 

2.3. Iniciação Científica sem bolsa. - 6 

2.4. Participação em projetos com financiamento 
de Agências de Fomento Nacional e/ou Estadual 
ou Empresas. 

- 5 

http://lattes.cnpq.br/


2.5. Participação em outros projetos com 
financiamento interno da IES ou sem 
financiamento 

Máximo de 5 

eventos 

01/projeto 

2.6. Orientação de Trabalhos de curso de 
Especialização Latu Senso. 

- 5 

2.7. Orientação de Trabalhos de conclusão de 
alunos da graduação. 

- 3 

2.8. Docência Ensino Superior. Máximo de 10 

pontos 

02 

pontos/semes

tre 

2.9. Monitorias e estágios supervisionados (mínimo 
de 80h). 

Máximo de 10 

pontos 

0,5/semestre 

2.10. Curso de curta duração ministrado (duração 
mínima de 40h). 

Máximo de 10 

pontos 

01 

ponto/curso 

3. PRODUÇÃO 

3.1. Publicação de artigo científico 
(aceito/publicado) 
* segundo qualis vigente – área Medicina II, 
disponível em:  
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consu
ltas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaG
eralPeriodicos.jsf 
 

Qualis A1/A2* 

Primeiro autor 

Co-autor 

 

40 

30 

Qualis B1* ou B2* 

Primeiro autor 

Co-autor 

 

20 

15 

Qualis B3* 5 

Artigos nacionais e 

internacionais 

indexados 

3 

3.2. Publicação capítulo de livro Internacional 

primeiro autor 

20 

Internacional co-

autor 

15 

Nacional primeiro 

autor 

10 

Nacional co-author 5 

3.3. Apresentação de trabalho sendo o aluno o 
APRESENTADOR 

Evento no Exterior 5 

Evento Nacional 2,5 

Evento Regional 1 

3.4. Trabalhos publicados em anais de eventos 
(máximo de 10 pontos). 

Evento no Exterior 1 

Evento Nacional 0,5 

3.5. Resumo expandido publicado em anais de 
eventos. (máximo de 10 pontos). 

Evento no Exterior 2 

Evento Nacional 1 

3.6. Texto acadêmico, circular técnica e similares. 
 

Máximo de 05 1 

3.7. Trabalho e/ou resumo premiado em evento 
científico 

Máximo de 05 1 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf


4. PARTICIPAÇÕES 

4.1. Organização de eventos  Máximo de 05 

eventos 

0,5 

4.2. Participação em evento regional Máximo de 05 

eventos 

0,3 

4.3. Participação em evento nacional Máximo de 05 

eventos 

0,5 

4.4. Participação em evento internacional Máximo de 05 

eventos 

1 

4.5. Participação em Ligas Acadêmicas (membro 
ativo/semestre 

Máximo de 05 

eventos 

1/semestre 

4.6. Participação em Projetos de extensão Máximo de 05 

eventos 

1/semestre 

 

 


