
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO E DOUTORADO 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ALUNOS ESPECIAIS 

 

Normas do Processo de Seleção para alunos/as especiais do Programa de Pós-graduação em 

Educação, Mestrado e Doutorado, da Universidade do Oeste Paulista, ingresso em março de 2021. 

 

I. Inscrições 

As inscrições serão realizadas via internet, no período de 15 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2021, 

no link “Inscreva-se”, no seguinte endereço: 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/CadastroDeInteresse.aspx?prc_seq=58.  

Os documentos abaixo relacionados deverão ser enviados por e-mail para 

mestradoeducacao@unoeste.br. Os e-mails encaminhados após 25 de fevereiro de 2021 não serão 

considerados. 

 

Documentos 

a) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação.  

b) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Mestrado (somente para alunos 

especiais no Doutorado). 

c) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 

d) Cópia do Histórico Escolar do Curso de Mestrado (somente para alunos especiais no Doutorado). 

e) Cópia do R.G. 

f) Cópia do C.P.F. 

g) Cópia do Título de Eleitor. 

h) Cópia do Certificado Militar (no caso do sexo masculino). 

i) Curriculum Vitae – Plataforma Lattes – devidamente documentado, ou seja, com cópias simples 

de todos os documentos para comprovar todas as informações fornecidas, incluindo formação, 

experiência profissional, publicações nos últimos cinco anos, participação em eventos, etc). 

Observação: quando se tratar de trabalhos publicados em anais, livros, capítulos e artigos, poderão 

ser xerocados apenas a primeira e última página, com fins de comprovação. Salienta-se que as 

informações constantes no Lattes que não estiverem documentadas não serão consideradas. 

j) Duas fotos 3x4 recentes. 



k) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.  

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

m) Carta de interesse, indicando duas opções de disciplinas eletivas, em ordem de sua prioridade, 

apresentando a justificativa pela escolha da disciplina. (Anexo) 

Lembrando, que, o/a aluno/a especial só cursará uma disciplina. A indicação final da disciplina 

será feita pelo/a docente responsável. 

A relação das disciplinas eletivas para alunos/as especiais está disponível no site www.unoeste.br - 

link Cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Educação – Item – CALENDÁRIO 

SEMESTRAL. 

 

II. Processo de Seleção 

O processo seletivo será baseado em análise do Currículo Lattes. 

A critério do/a docente responsável pela disciplina poderão ser realizadas entrevistas com os/as 

candidatos/as. 

O resultado final do Processo, com a indicação da disciplina eletiva a ser cursada, será divulgado no 

dia 02 de março de 2021, na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Educação. A matrícula 

na disciplina deverá ser efetuada no período de 03 a 05 de março de 2021, com a entrega dos 

documentos enviados por e-mail. 

 

III. Matrícula 

A matrícula dos/as candidatos/as aprovados/as dependerá necessariamente da apresentação de: 

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

 Contrato preenchido e assinado pelo/a aluno/a fornecido pela Secretaria. 

 

Não realizada a matrícula do/a candidato/a aprovado/a durante o período de matrícula, sem 

justificativa expressa, ocorrerá a desclassificação do/a mesmo/a. 

 

IV. Disposições Finais 

A documentação dos/as candidatos/as reprovados/as usada para inscrição poderá ser retirada 

durante a primeira semana após a divulgação do resultado final. 

Não haverá segunda chamada. 



ANEXO 1 

 

CARTA DE INTERESSE 

 

 Venho, por meio desta, manifestar meu interesse de matrícula, na condição de aluno/a 

especial, no Programa de Pós-graduação em Educação da Unoeste. Declaro que sou conhecedor/a 

das normativas apresentadas no Regimento do Programa, disponível no site da Unoeste, na pagina 

do Programa de Pós-Graduação/Educação, e estou de acordo com as prerrogativas expostas no 

documento. Abaixo, indico o Curso (Mestrado ou Doutorado), duas opções de disciplinas eletivas e 

apresento as razões que motivaram minha escolha, bem como as expectativas que tenho em relação 

às indicações: 

 

Curso:      (   ) Mestrado                      (   ) Doutorado 

 

1ª Opção de Disciplina: ___________________________________________________________ 

 

2ª Opção de Disciplina: ___________________________________________________________ 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente, ____ de ________________ de _______. 

 

________________________________ 

Nome do/a Candidato/a 

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/educacao/2020/Regimento-PPGE.pdf

