
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA (PPGO) 

MESTRADO EM ODONTOLOGIA 

Área de concentração: Clínica Odontológica 

 

EDITAL 02/2020 - PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS ESPECIAIS 

 

DAS INSCRIÇÕES 

O candidato a aluno especial do Programa de Mestrado em Odontologia deverá 

inscrever-se no site institucional da UNOESTE localizado em 

[http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/ExibeCurso.aspx?codigo=4114&menu=a

presentacao]. O período para inscrição vai de 08 de abril de 2020 até 25 de maio de 

2020. 

Para finalizar e validar a inscrição, os documentos abaixo deverão ser digitalizados e 

enviados para o email mestradoodonto@unoeste.br, ou então entregues na Secretaria de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UNOESTE, Bloco B2, Sala 205, Campus II, até a data 

final da inscrição:  

I - diploma e histórico escolar de graduação em Odontologia; 

§ 1 - Caso o aluno esteja cursando a graduação, deve apresentar documento 

oficial da Instituição atestando a data de conclusão prevista para o seu curso, a 

qual deve ser anterior ao início das atividades como aluno especial; 

II - cédula de identidade ou documento equivalente;  

III- comprovante de serviço militar, quando do sexo masculino; 

IV- no caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação regular no país; 

V- comprovante de recolhimento de taxa de inscrição; 

VI- Link do currículo Lattes completo. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A homologação das inscrições ocorrerá no dia 26 de maio de 2020. 

O processo de seleção será realizado pelos docentes do PPGO por análise de currículo. 

A lista de aprovados será divulgada no site institucional em 01/06/2020. 
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DO INVESTIMENTO 

O investimento será de um plano de pagamento com 05 parcelas iguais no valor de 

R$430,00. 

O aluno que for aprovado posteriormente no processo seletivo para aluno regular e 

matricular-se efetivamente nesta última categoria, poderá pleitear, especificamente 

no PPGO, o aproveitamento tanto dos créditos acadêmicos quanto dos 

investimentos realizados como aluno especial. 

 

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.  

 


