
 

EDITAL DE SELEÇÃO 

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MMADRE) 

 

ALUNO ESTRANGEIRO REGULAR  

 

INSCRIÇÕES 

O candidato a aluno estrangeiro regular do Programa de Mestrado em MESTRADO EM MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL deverá inscrever-se no site institucional 

www.unoeste.br. Para finalizar e validar a inscrição, os documentos abaixo deverão ser 

digitalizados e enviados até a data final da inscrição para o email mmadre@unoeste.br. Aqueles que 

preferirem, podem entregar cópias dos documentos na secretaria da Pós-graduação da Universidade 

do Oeste Paulista até a data final da inscrição:  

I - diploma de graduação;  

II - histórico escolar da graduação; 

III - documento de identidade ou documento equivalente; 

IV - currículo organizado conforme tabela de pontuação referente à analise de currículo (anexo 1); 

§ 1 - os responsáveis pelo processo seletivo poderão solicitar documentos digitalizados que 

comprovem as atividades do currículo.  

V – cópia do comprovante de recolhimento de taxa de inscrição; 

VI - minuta de um projeto de pesquisa (até 03 páginas) que tenha aderência às linhas de pesquisa e 

ao currículo do programa.  

VII - carta de apresentação redigida e assinada por um professor da área. 

VIII - Vídeo de apresentação do candidato (com no máximo 05 minutos) ou apresentação via vídeo 

conferência (pré-agendada com a comissão), destacando os seguintes pontos: justificativa do 

interesse em realizar o curso de Mestrado em MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, relação das suas expectativas, identificação da possibilidade de dedicação exclusiva e 

descrição das experiências profissionais, com ênfase em ações de ensino e pesquisa. O video poderá 

ser realizado em língua portuguesa, inglesa ou espanhol.  

 

Período para inscrição: 02 de outubro a 24 de novembro de 2017. 

 

http://www.unoeste.br/
mailto:mmadre@unoeste.br


Homologação das inscrições: 27 de novembro de 2017. A relação dos inscritos será divulgada na 

página Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, no site 

http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-Doutorado  

Período para recurso das inscrições: 28 a 30 de novembro de 2017 (até as 23h59min, horário 

oficial de Brasília, Brasil). Deve ser realizado enviando justificativa no email: mma-

dre@unoeste.br 

Divulgação do julgamento dos recursos: 11 de dezembro de 2017. Será divulgada na página do 

Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, no site 

http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-Doutorado  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção constará das seguintes provas: 

I – Análise da Minuta do Projeto de Pesquisa enviado anteriormente, redigido em língua portuguesa 

ou inglesa; 

II - Análise de currículo que será realizada considerando pontuações da tabela em anexo redigido 

em língua portuguesa ou inglesa. O currículo que obtiver maior pontuação será considerado como 

nota máxima (nota 10,0) e os demais terão suas notas atribuídas proporcionalmente; 

III – Análise do vídeo de apresentação do candidato ou da apresentação via vídeo conferência. 

 

§ 1 - a análise da minuta do projeto de pesquisa valerá até 3,0 pontos, a análise de currículo valerá 

até 4,0 pontos, o vídeo de apresentação valerá até 3,0 pontos, sendo que o candidato deve obter um 

mínimo de 5,0 pontos ao total. Candidatos com nota inferior a 5,0 e/ou que zerarem em algum dos 

itens estarão automaticamente reprovados; 

 

A lista de aprovados será divulgada em até 30 dias da realização do processo de seleção, no site 

institucional. 

Uma lista com o nome dos aprovados será homologada pelo Colegiado do MMADRE, consideran-

do o número de vagas previstas e a ordem de notas (da maior para a menor média). O critério de 

desempate será baseado na análise do currículo; se o empate permanecer, a minuta do projeto de 

pesquisa será considerada para o desempate. 

 

Número de vagas: 01 (uma) 

 

MATRÍCULA 

A matrícula deve ser realizada de acordo com as exigências da PRPPG, nas épocas e prazos fixados 

pelo MMADRE, que será divulgado juntamente com a lista de aprovados. 

http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-Doutorado
mailto:mmadre@unoeste.br
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