
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
MESTRADO EM ODONTOLOGIA 

Área de concentração: Clínica Odontológica 

Presidente Prudente, 01 de fevereiro de 2019 

EDITAL 04/2018 - RETIFICAÇÃO 

Retifica-se o Edital para Aluno Regular, publicado na página institucional www.unoeste.br, 
referente ao processo seletivo para o Mestrado em Odontologia da Universidade do Oeste 
Paulista: 

ONDE SE LIA: 
INSCRIÇÕES  

O candidato a aluno regular do Programa de Mestrado em Odontologia deverá inscrever-se no 
site institucional www.unoeste.br. Para finalizar e validar a inscrição, os documentos listados 
abaixo deverão ser entregues na secretaria de pós-graduação da UNOESTE ou enviados por 
correio (via sedex), até o dia 31 de janeiro de 2019:  

I – diploma de graduação em Odontologia ou atestado de conclusão do curso. 
§ 1 - Caso o aluno esteja cursando a graduação, deve apresentar documento oficial da Instituição 
atestando a data de conclusão prevista para o seu curso; 
II – histórico escolar da graduação; 
III – duas cartas de apresentação; 
IV – cópia autenticada da cédula de identidade ou documento equivalente; 
V – comprovante de serviço militar, quando do sexo masculino; 
VI – no caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação regular no pais;  
VII – currículo Lattes completo impresso 
§ 1 - O candidato deverá, no dia do processo de seleção, portar todos os documentos ori- ginais 
referentes às informações presentes no currículo Lattes. 
VIII – comprovante de recolhimento de taxa de inscrição. 

 
Período para inscrição: 12 de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. 
Endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Campus II - Rodovia Raposo Ta- vares, 
km 572 - Bairro do Limoeiro - CEP 19067-175 - Presidente Prudente -SP.  

http://www.unoeste.br


Homologação das inscrição: 05 de fevereiro de 2019. A relação dos inscritos será divulga- da 
na página da Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site www.unoeste.br  

Período para recurso das inscrições: 07 de fevereiro de 2019 (até as 23h59min). Deve ser 
realizado enviando justificativa no email: mestradoodonto@unoeste.br  

Divulgação do julgamento dos recursos: 08 de fevereiro de 2019 será divulgada na página da 
Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site www.unoeste.br, caso haja recursos. 

LEIA-SE: 
INSCRIÇÕES  

O candidato a aluno regular do Programa de Mestrado em Odontologia deverá inscrever-se no 
site institucional www.unoeste.br. Para finalizar e validar a inscrição, os documentos listados 
abaixo* deverão ser entregues na secretaria de pós-graduação da UNOESTE ou digitalizados e 
enviados via email mestradoodonto@unoeste.br, até o dia 07 de fevereiro de 2019:  

I – cópia do diploma de graduação em Odontologia ou atestado de conclusão do curso. 
§ 1 - Caso o aluno esteja cursando a graduação, deve apresentar documento oficial da Instituição 
atestando a data de conclusão prevista para o seu curso; 
II – cópia do histórico escolar da graduação; 
III – duas cartas de apresentação; 
IV – cópia da cédula de identidade ou documento equivalente; 
V – cópia do comprovante de serviço militar, quando do sexo masculino; 
VI – no caso de estrangeiros, cópia da comprovação de estar em situação regular no pais;  
VII – currículo Lattes completo impresso 
§ 1 - O candidato deverá, no dia do processo de seleção, portar todos os documentos ori- ginais 
referentes às informações presentes no currículo Lattes. 
VIII – cópia do comprovante de recolhimento de taxa de inscrição. 

 
Período para inscrição: 12 de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. 
Endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Campus II - Rodovia Raposo Ta- vares, 
km 572 - Bairro do Limoeiro - CEP 19067-175 - Presidente Prudente -SP.  

Homologação das inscrição: 08 de fevereiro de 2019. A relação dos inscritos será divulgada na 
página da Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site www.unoeste.br e enviada por 
email para os inscritos. 

mailto:mestradoodonto@unoeste.br
http://www.unoeste.br
mailto:mestradoodonto@unoeste.br
http://www.unoeste.br


Período para recurso das inscrições: 08 de fevereiro de 2019 (até as 23h59min). Deve ser 
realizado enviando justificativa no email: mestradoodonto@unoeste.br  

Divulgação do julgamento dos recursos: 09 de fevereiro de 2019 será enviada por email para 
os inscritos e divulgada na página da Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site 
www.unoeste.br, caso haja recursos. 

*os alunos devem portar os documentos originais durante o processo seletivo que ocorrerá 
no dia 11/02/2019, às 8h, conforme edital. 
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