
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
MESTRADO EM ODONTOLOGIA 

Área de concentração: Clínica Odontológica 

EDITAL 03/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO REGULAR 

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 12 de setembro de 2018:  

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: 01 de julho a 12 de setembro de 2018. 
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: 18 de setembro de 2018. 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: 20 de setembro de 2018 (até as 23h59min). 
Deve ser realizado enviando justificativa no email: mestradoodonto@unoeste.br  

Divulgação do julgamento dos recursos: 21 de setembro de 2018. será divulgada na 
página da Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site www.unoeste.br, caso 
haja recursos. 

PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção será realizado no dia 24/09/2018, às 8h, no Campus I, Bloco B, 
Anfiteatro Jasmim. O referido processo constará das seguintes provas:  

I – Análise de currículo será realizada considerando pontuações da tabela em anexo. O 
currículo que obtiver maior pontuação será considerado como nota máxima (nota 10,0) e 
os demais terão suas notas atribuídas proporcionalmente.  

II – Entrevista do candidato  

III – Entrega minuta de um projeto de pesquisa, contendo título da pesquisa, introdução, 
objetivo, delineamento da pesquisa e referências, que tenha aderência às linhas de 
pesquisa e ao currículo do programa. A minuta deve conter no máximo 4 páginas e deve 
ser digitada em fonte times new roman 12, espaçamento 1,5 entre linhas, margem da 
página 2,5 cm, papel A4. 

IV - Prova de proficiência em língua inglesa: constará de prova escrita na qual o candidato 
deverá interpretar textos em inglês abrangendo a área odontológica. O candidato poderá portar 
um dicionário não digital.  

§ 1 - a análise de currículo valerá até 3,0 pontos, a entrevista valerá até 2,0 pontos, a 
minuta valerá até 3,0 pontos e a prova de proficiência em língua inglesa valerá até 2,0 
pontos, sendo que o aluno deve obter um mínimo de 5,0 pontos ao total. Candidatos com 
nota inferior a 5,0 e/ou que zerar em alguns dos itens da seleção estão automaticamente 
reprovados; 

§ 2 – uma lista com o nome dos aprovados será homologada pelo Colegiado do PPGO, 
considerando o número de vagas previstas e a ordem de notas (da maior para a menor 
média). A lista de aprovados será divulgada em até 30 dias da realização do processo de 
seleção, no site institucional. 



Número de vagas: 17 

MATRÍCULA  

A matrícula deve ser realizada de acordo com as exigências da PRPPG, nas épocas e 
prazos fixados pelo PPGO, que será divulgado juntamente com a lista de aprovados.


