
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 001  /2008 – CONSEPE/ CONSU 

 

 

                                                                                 Fixa normas para revalidação de títulos de                               

                                                                    Pós-graduação Stricto sensu de origem estrangeira. 

 

 

               CONSIDERANDO o contido no Artigo 48, § 3º, da Lei n. 9.394/96 que 

estabelece  as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

             CONSIDERANDO  a normatização federal acerca da revalidação de 

diplomas e certificados de cursos de pós-graduação expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, emitida pelo Conselho Nacional 

de Educação, Resoluções CNE/CES nºs 1 e 2, de 3 de abril de 2001; e 

             CONSIDERANDO o Parecer favorável do Conselho da PROPEXT – Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e  de Extensão e Ação Comunitária da 

UNOESTE, 

             O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO e o 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO aprovam e eu, REITORA desta Universidade, 

sanciono a seguinte resolução: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

            Art. 1º Serão objeto de análise para revalidação por este Conselho os  

títulos e certificados de pós-graduação Stricto sensu expedidos por  instituições 

estrangeiras de acordo com a legislação vigente e nos termos desta resolução. 

 

            Art. 2º Entende-se por revalidação a declaração de eqüivalência dos  títulos 

e certificados de pós-graduação Stricto sensu expedidos por instituições 



estrangeiras com aqueles expedidos pela Universidade do Oeste Paulista – 

UNOESTE para que, quando registrados nesta Instituição, tenham validade 

nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

 

CAPÍTULO II 

DO TRÂMITE DO PROCESSO 

 

            Art. 3º  O processo de revalidação é instaurado mediante requerimento do 

interessado ao Protocolo da Secretaria Geral de Programas de Pós-Graduação 

Stricto sensu e Lato sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o 

recolhimento de taxa específica (estipulada no valor de uma bolsa, referência 

CAPES, do nível requerido – Mestrado), instruído com os seguintes documentos:  

I- cópia do regulamento, estrutura curricular e carga horária do curso; 

II- cópia do diploma ou certificado; 

III- cópia do histórico escolar; 

IV- exemplar da dissertação ou trabalho equivalente; 

V -  outros documentos julgados necessários pelo(s) Colegiado(s) do(s) 

Programa(s) de Pós-Graduação Stricto sensu, durante a análise do processo. 

§ 1º Os documentos arrolados nos incisos I, II e III deste artigo deverão 

ser autenticados pela autoridade consular competente e acompanhados de tradução 

oficial.    

               § 2º O documento arrolado no inciso IV deverá ser acompanhado de 

cópia traduzida oficial.  

              § 3º  A UNOESTE deverá pronunciar-se sobre o pedido de revalidação no 

prazo de até seis meses da data de recebimento do pedido. 

              § 4º Após protocolado, o pedido é encaminhado à Pró-Reitoria de 

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

afim para que proceda à análise quanto: 

a) à eqüivalência do Programa; 



b) à instrução dos documentos arrolados nos incisos de I a IV; 

c) ao mérito da Dissertação. 

              § 5º O Colegiado do Programa de Mestrado que recebeu o processo terá 

até 90 dias para proceder à análise do contido no parágrafo anterior. 

              § 6º No caso de não atendimento, pelo interessado, da solicitação de  

documentos, o Colegiado do Programa de Mestrado afim devolverá o processo no 

seu todo à  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e informará, por escrito, a 

incompletude dos documentos para ciência do interessado, dando por encerrada a 

sua tramitação, sem direito à devolução da taxa específica. 

              § 8º Ao final, os documentos ficarão arquivados na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, sob a guarda do Programa de Mestrado avaliador do 

processo de revalidação, como prova de instrução do mesmo. 

 

CAPÍTULO III 

DA ANÁLISE E JULGAMENTO 

 

              Art. 4º A análise e o julgamento da eqüivalência são efetuados pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação Stricto sensu credenciado em área de 

conhecimento idêntica ou afim e em nível igual ou superior ao do título 

estrangeiro. 

               

              Art. 5º O Colegiado de que trata o artigo anterior deve examinar, entre 

outros, os seguintes aspectos: 

                  I – qualificação conferida pelo título e adequação da documentação que 

o acompanha; 

                  II – eqüivalência do curso realizado no exterior com o que é oferecido 

na UNOESTE. 

 



              Art. 6º Cabe ao Colegiado do Programa de Mestrado afim elaborar 

relatório circunstanciado sobre os procedimentos adotados e, com base no 

atendimento às exigências estabelecidas para o reconhecimento de eqüivalência, 

emitir parecer sobre a viabilidade da revalidação pretendida, que será enviado à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para ciência e encaminhamento para 

apreciação do parecer no Conselho da PROPEXT e envio posterior ao 

CONSEPE/CONSU para homologação final. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

              Art. 7º Concluído o processo de revalidação, o apostilamento se efetuará 

no órgão competente da UNOESTE,   mediante o pagamento de taxa de diploma 

estipulada pelo Setor de Expedição de Diplomas da UNOESTE. 

               

               Art. 8º O termo de apostilamento, a que se refere o artigo anterior, deverá 

ser assinado pelo Reitor, após o qual, será efetuado o registro. 

               

               Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da PROPEXT, 

da UNOESTE. 

                

               Art. 10.  Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

                  

              Dê-se ciência. 

              Cumpra-se.  

 

                                        Presidente Prudente, 28 de fevereiro de 2008.                    

 

                      ANA CARDOSO MAIA DE OLIVEIRA LIMA 

                                                                             Reitora da UNOESTE 
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TERMO DE CIÊNCIA 

 

                     O processo de revalidação é instaurado mediante requerimento do interessado à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNOESTE – Universidade do Oeste Paulista , 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 e 

instruído com os seguintes documentos:  

a) Cópia do regulamento, estrutura curricular e carga horária do curso; 

b) cópia do diploma ou certificado; 

c) cópia do histórico escolar; 

d) exemplar da dissertação ou trabalho equivalente com encadernação em 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 Revalidação de Título, com endereço para correspondência 

(telefone, e.mail), disponível na Secretaria Geral da  Pós-Graduação. 

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

competente e acompanhados de 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 Mestrado afim,  deverá pronunciar-se sobre 

o pedido de revalidação no prazo de até seis(6) meses da data de recebimento do pedido, 

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 Mestrado afim ao pedido, encerra-se a tramitação do processo sem direito à 

devolução da taxa específica.  

                        Presidente Prudente, _____ / _________________ / ____________    

 

                                                          Assinatura de ciência do requerente 



 

CRITÉRIOS PARA REVALIDAÇÃO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR 

 

 

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

expedidos por estabelecimentos estrangeiros de Ensino Superior poderão ser revalidados, em 

nível nacional, por esta Universidade. 

 

2. A UNOESTE não considerará objeto de exame de mérito o diploma de Mestrado conferido 

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 Geral de Programas de Pós-Graduação Stricto e Lato sensu da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o recolhimento de taxa específica (valor de uma 

bolsa, referência CAPES, do nível de Mestrado), instruído com os seguintes documentos:  

I – Cópia do regulamento, estrutura curricular e carga horária do curso, autenticados pela 

autoridade consular 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 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, 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 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, 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.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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, 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 autenticada 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; 

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 E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

                             De 02 de março a 30 de agosto. 

 

Presidente Prudente, 04  de novembro de 2008 

 


