
Edital 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ANUNCIA A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS 

ESTRANGEIROS – NÍVEL MESTRADO 

 

EDITAL DE CHAMADA 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Oeste 

Paulista – UNOESTE - de Presidente Prudente comunica a abertura das inscrições para 

revalidação de diplomas estrangeiros em Programas de Mestrado afins (Educação, 

Agronomia e Ciência Animal), recomendados pela CAPES.  

 

 SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

                             A seleção dos candidatos será realizada por ordem de inscrição e só 

será objeto de exame de mérito o diploma de Mestrado conferido por Instituição 

estrangeira credenciada no respectivo sistema oficial de acreditação do país de origem.  

 

                             NÚMERO DE VAGAS 

                             Programa de Mestrado em Educação – 10 vagas 

                             Programa de Mestrado em Agronomia – 5 vagas 

                             Programa de Mestrado em Ciência Animal – 5 vagas 

 

                             PROCESSO DE REVALIDAÇÃO  

                             Após protocolado, o pedido será encaminhado à Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação para o envio ao Colegiado do Programa de Mestrado afim 

para, no prazo de 90 dias, proceder à  análise quanto: 

a)   à eqüivalência do Programa; 

b) à instrução dos documentos arrolados; 

c) ao mérito da Dissertação. 

 

                             Aceito o pedido, o julgamento para reconhecimento do título constituir-

se-á na defesa pública da Dissertação na sua forma original, perante Banca Examinadora 



especialmente constituída para esse fim. Para o interessado estrangeiro haverá uma 

prova de conhecimento da Língua Portuguesa. 

      INSCRIÇÕES: 

                             As inscrições são de caráter PESSOAL  e serão realizadas 

ANUALMENTE , na Secretaria Geral da Pós-Graduação, situada no Prédio da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, na Universidade do Oeste Paulista – 

Campus II, Bloco B2, 1º andar, sala 101, de 1º A 28 DE FEVEREIRO,  nos horários de 

8:00 às 12:00 h e de 14:00 às 17:00 h, de segunda a sexta-feira, mediante entrega da 

seguinte documentação: 

a) requerimento para abertura do processo de revalidação de título 

de pós-graduação stricto sensu estrangeiro, disponível na 

Secretaria Geral de Pós-Graduação; 

b) termo de ciência assinado pelo interessado ou seu representante 

legal, disponível na Secretaria Geral de Pós-Graduação; 

c) cópia de comprovante de recolhimento de taxa estipulada para 

abertura do processo; 

d) cópia do diploma ou certificado autenticado pela autoridade 

consular, acompanhada de cópia traduzida oficial; 

e) cópia do histórico escolar autenticada pela autoridade consular, 

acompanhada de cópia traduzida oficial; 

f) cópias do regulamento, estrutura curricular e carga horária 

autenticadas pela autoridade consular e acompanhadas de cópia 

traduzida oficial; 

g) exemplar da dissertação ou trabalho equivalente original, 

acompanhado de cópia traduzida oficial e uma cópia para ficar 

arquivada na Instituição; 

h) outros documentos julgados necessários, a juízo do Colegiado 

do Programa de Mestrado afim; 

i) RG, CPF, 2 fotos 3x4  atualizadas; 

j) no caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação 

regular no país. 

 

                             AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS  - de 02 de março a 30 de agosto.  

                             PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS : Até 20 de setembro. 


