
 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG 

 
 

FICHA DE REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE  
REVALIDAÇÃO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU ESTRANGEIRO 

 
 

I - DADOS DO REQUERENTE: 
 
NOME COMPLETO: _____________________________________________________________________ 
 
RG: ___________________________________  CPF: _______________________________________ 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VÍNCULO INSTITUCIONAL: ______________________________________________________________ 
 
TELEFONE: _________________________  E-MAIL: __________________________________________ 
 
 
II – DADOS DO CURSO QUE CONCEDEU O TÍTULO A SER REVALIDADO: 
 
NOME DA UNIVERSIDADE: _______________________________________________________________ 
 
CIDADE: _________________________________ PAÍS: _______________________________________ 
 
NOME COMPLETO DO CURSO: ____________________________________________________________ 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: _______________________________________________________________ 
 
NÍVEL DO CURSO: [     ] MESTRADO [     ] DOUTORADO 
 
DATAS: INÍCIO DO CURSO  CONCLUSÃO DO CURSO:   DURAÇÃO TOTAL (MESES): 
         ____ /____ /______              ____ /____ /______          ______________ 
 
TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
CURSO MINISTRADO EM CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO BRASILEIRA: [  ] NÃO [  ] SIM (*) 
 
(*) Se SIM, nome da Instituição brasileira: _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
III- REQUERIMENTO (datar e assinar) 
 
Ao Ilmo. Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UNOESTE, 
 
Solicito de V. Sa. providências no sentido de que seja procedida a análise para efeito de revalidação do meu título 
estrangeiro, conforme dados constantes no presente Formulário e documentação anexa, responsabilizando-me 
integralmente pela veracidade das informações fornecidas bem como pela autenticidade da documentação anexada. 
 

Presidente Prudente, ____ de _____________________ de 20___ 
 
 
 

Assinatura do requerente 
 
 



 
 

TERMO DE CIÊNCIA 

 

                     O processo de revalidação de títulos de Pós-Graduação obtidos no exterior é instaurado 

mediante requerimento do interessado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Oeste 

Paulista - UNOESTE, com cópia de comprovante de recolhimento de taxa estipulada para abertura de 

processo de revalidação – no valor de uma bolsa, referência CAPES, do nível requerido - Mestrado ou 

Doutorado, e instruído com os seguintes documentos:  

a) Cópia do regulamento, estrutura curricular e carga horária do curso realizado no exterior; 

b) cópia do diploma ou certificado; 

c) cópia do histórico escolar; 

d) exemplar da dissertação, tese ou trabalho equivalente (pode ser em encadernação espiral); 

e) outros documentos julgados necessários, a juízo do Colegiado do Programa de Mestrado 

afim, durante a análise do processo. 

f) preenchimento da Ficha de Requerimento para Abertura de Processo para Revalidação de 

Título, com dados para correspondência (telefone, e.mail), disponível na Secretaria da  Pós-Graduação 

Stricto-sensu. 

                     Os documentos dos ítens a, b e c deverão ser autenticados pela autoridade Consular 

competente, atestando que a respectiva instituição possui reconhecimento oficial no país de origem, e devem 

ser acompanhados de sua tradução oficial. O ítem d exige apresentação de documento original, 

acompanhado de cópia traduzida oficial. Os documentos complementares (ítem e), quando necessários, 

também deverão ter cópia traduzida oficial, quando em língua estrangeira.  

                      A UNOESTE, através do Programa de Pós-Graduação afim deverá pronunciar-se sobre a 

solicitação de revalidação no prazo de até seis (06) meses da data de abertura do processo, disponibilizando 

calendário em que a solicitação será julgada. 

                       Para não haver demora na análise do processo de revalidação, solicita-se encaminhar a 

documentação completa (ítens: a, b, c, d) e endereço para correspondência completo (telefone, e.mail, etc). 

                        Concluído o processo de revalidação, o apostilamento se efetuará no órgão competente da 

Universidade, mediante o pagamento de taxa de diploma estipulada pelo Setor de Expedição de Diplomas, da 

UNOESTE. 

                         No caso de incompletude de documentos ou ocorrendo parecer desfavorável do Programa de 

Pós-Graduação afim ao pedido, encerra-se a tramitação do processo sem direito à devolução da taxa 

específica. 

    Presidente Prudente, _____ / _________________ / 20 ____ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura de ciência do requerente ou do responsável legal (Procurador) 



 
 

CRITÉRIOS PARA REVALIDAÇÃO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR 

 

1. Os diplomas e certificados de cursos de Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) 

expedidos por instituições estrangeiras poderão ser revalidados, em nível nacional, por esta Universidade. 

 

2. A UNOESTE não considerará objeto de exame de mérito os diplomas de Mestrado ou Doutorado 

conferidos por Instituição estrangeira não credenciada no respectivo sistema oficial de acreditação do país de 

origem. 

 

3. O processo de reconhecimento será instaurado mediante requerimento do interessado ao Protocolo da 

Secretaria de Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UNOESTE e o recolhimento de taxa específica (valor de uma bolsa, referência CAPES, do nível desejado 

(Mestrado ou Doutorado), instruído com os seguintes documentos: 

I – Cópia do regulamento, estrutura curricular e carga horária do curso realizado no exterior, autenticados 

pela autoridade Institucional competente e acompanhados de tradução oficial; 

II – Cópia do diploma ou certificado, autenticado pela autoridade Consular competente, acompanhado de 

tradução oficial; 

III – Cópia do histórico escolar, autenticado pela autoridade Consular competente, acompanhado de tradução 

oficial; 

IV – Exemplar original de dissertação, tese ou trabalho equivalente, acompanhado de cópia traduzida oficial; 

V – Outros documentos julgados necessários pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu, 

durante a análise do processo. 

 

4. No caso de interessado estrangeiro, será adotada a mesma disposição do critério 3, mais uma prova de 

conhecimento da Língua Portuguesa. 

 

5. O julgamento para o reconhecimento do título constituir-se-á na defesa pública da dissertação ou tese, 

perante Banca Examinadora especialmente instituída para esse fim pelo Programa de Pós-Graduação da 

UNOESTE, credenciado em área de conhecimento idêntica ou afim e em nível igual ou superior ao do título. 

A constituição da Banca Examinadora deverá seguir as normas previstas no regulamento do respectivo 

programa, com a exceção de que poderá dispensar a participação de docentes externos. Antes da defesa fica 

vedada a modificação do trabalho original de dissertação ou tese que ensejou a titulação, objeto do pedido de 

reconhecimento. 

 

6. No julgamento para o reconhecimento de título estrangeiro de funcionários e docentes da casa, 

obrigatoriamente haverá a participação de um docente externo na Banca Examinadora. 


