
EDITAL DE SELEÇÃO  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

ALUNOS ESPECIAIS 

ME/2018 

Normas do Processo de Seleção para alunos especiais do Curso de MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO da Universidade do Oeste Paulista, ingresso em Fevereiro de 2018. 

O Colegiado do MESTRADO EM EDUCAÇÃO da Universidade do Oeste Paulista – 
UNOESTE - de Presidente Prudente comunica a abertura das inscrições à Seleção para 
alunos especiais.  

I. Inscrições 

As inscrições serão feitas de forma online através do site www.unoeste.br link Cursos 
de Pós-Graduação, no período de 17/01/2018 a 31/01/2018. Os documentos abaixo 
relacionados deverão ser entregues pessoalmente ou enviados à Secretaria do Curso, por 
sedex (A/C –Mestrado em Educação - Rodovia Raposo Tavares, km 572, Campus II, 
Bloco B2 – Sala 205, CEP 19067-175, Presidente Prudente – SP), com data de 
postagem até o dia 31/01/2018. 

Documentos 

1- Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação (Bacharelado ou 
Licenciatura Plena); 

2- Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

3- Cópia do R.G.; 

4- Cópia do C.P.F.; 

5- Cópia do Título de Eleitor; 

6- Cópia do Certificado Militar; 

7- Curriculum Vitae – Plataforma Lattes – DOCUMENTADO (ÚLTIMOS 2 ANOS); 

8- 02 fotos 3x4 recentes; 

9- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00. 

10-Preenchimento do formulário de inscrição (modelo padrão) disponível no site.  



11-Carta de interesse, indicando duas opções de disciplinas em ordem de sua 
prioridade apresentando a justificativa pela escolha da disciplina.(Anexo) 

Lembrando, que, o aluno especial só irá cursar uma disciplina. A indicação final da 
disciplina será feita pelo docente responsável. 

A relação das disciplinas optativas para alunos especiais estão disponíveis no site da 
www.unoeste.br - link Cursos de Pós-Graduação, Mestrado em Educação – Item – 
CALENDÁRIO SEMESTRAL. 

II. Processo de Seleção 

O processo seletivo será baseado em análise do Currículo Lattes. 

A critério do docente responsável pela disciplina poderão ser realizadas entrevistas com 
os candidatos. 

O resultado final do Processo será divulgado a partir de 08 de fevereiro de 2018 na 
secretaria do MESTRADO EM EDUCAÇÃO, com a indicação do período de matrícula, 
e a disciplina a cursar. 

III. Matrícula 

A matrícula dos candidatos aprovados dependerá necessariamente da apresentação de: 

 Requerimento de matrícula fornecido pela Secretaria, preenchido e assinado pelo 
aluno; 

 Contrato preenchido e assinado pelo aluno fornecido pela secretaria. 
 
O não comparecimento do candidato aprovado durante o período de matrícula, 
sem justificativa expressa, acarretará a desclassificação do mesmo. 

IV. Disposições Finais 

A documentação dos candidatos reprovados usada para inscrição poderá ser retirada 
durante a primeira semana após a divulgação do resultado final. 

Não haverá segunda chamada. 

Presidente Prudente, 20 de novembro de 2017. 

 

 

 



ANEXO 1 

 
CARTA DE INTERESSE 

 
 Venho, por intermédio desta, manifestar meu interesse de matrícula, na condição 

de aluno especial, no curso de Mestrado em Educação da UNOESTE. Declaro que sou 

conhecedor das normativas apresentadas no Regimento do Curso e estou de acordo com 

as prerrogativas expostas no documento. Abaixo, apresento as razões que motivaram 

minha escolha, bem como as expectativas que tenho em relação às disciplinas indicadas: 

 

1ª Opção: ______________________________________________________________ 

 

2ª Opção: ______________________________________________________________ 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente, ____ de ________________ de _______. 

 

________________________________ 

Nome do Candidato 


