
  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOPATOLOGIA E SAÚDE 

ANIMAL ANUNCIA A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 

ALUNOS REGULARES PARA O CURSO DE DOUTORADO 2019/1 

 

EDITAL 02-DFSA – 01/2019 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade do 

Oeste Paulista – UNOESTE - de Presidente Prudente comunica a abertura das 

inscrições à seleção para o preenchimento de até 04 (quatro) vagas no Doutorado em 

Fisiopatologia e Saúde Animal, que se dedica à formação de docentes, especialistas e 

pesquisadores na área de Ciências Agrárias, Saúde e Biológicas, com a possibilidade de 

aprofundamento de estudos nas seguintes Linhas de Pesquisa: 

- Clínica Médica e Reprodução Animal  

- Doenças Parasitárias, Infecciosas e Zoonoses  

- Agressão Tecidual e Celular, Imunidade e Nutrição  

 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão realizadas on-line pelo site da Universidade do Oeste Paulista no 

período de 07/01/2019 a 07/02/2019. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

a) Formulário de inscrição on line; 

b) Cópia do diploma de graduação; 

c) Cópia do diploma ou certificado de conclusão do Curso de Mestrado (anexar 

protocolo de requerimento de diploma de Mestre); 

d) Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes; 

e) Curriculum Vitae preenchido e documentado conforme formulário-padrão 

(formulário); 

f) Histórico escolar do curso de graduação; 

g) Histórico escolar do curso de Mestrado; 

h) Duas cartas de apresentação (formulário padrão); 

i) Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente; 

j) Comprovante de serviço militar, quando do sexo masculino; 

k) Duas fotos 3 x 4 recentes; 

l) Comprovante de teste de proficiência em língua inglesa (optativo) ou Prova de 

suficiência em idioma estrangeiro (inglês) específica, elaborada pela FACLEPP 

(Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente; UNOESTE). 

O valor da taxa para realização da prova é de R$ 100,00 (cem reais). O comprovante de 

pagamento deverá ser entregue na secretaria da pós-graduação antes do início da prova;   

m) No caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação regular no país; 

n) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;  

o) Indicação da Linha de Pesquisa e Orientador (formulário padrão); 

p) Pré-projeto com no máximo 10 páginas. 
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OBS. Os documentos exigidos deverão ser entregues na secretaria do Programa até o 

dia 07/02/2019, nos horários de 8:00hs às 11:30hs e de 13:30hs às 16:30hs, ou enviados 

por correio (Sedex) com data de postagem até o dia 04/02/2019. 

Endereço para postagem: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Secretaria do 

Mestrado em Ciência Animal, Campus II, Bloco B2 - Universidade do Oeste Paulista. 

Rodovia Raposo Tavares km 572, Bairro Limoeiro, 19067-175 - Presidente Prudente, 

São Paulo. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 

A seleção dos candidatos compreenderá: 

1 – Prova de suficiência em idioma estrangeiro (inglês) específica, elaborada pela 

FACLEPP (Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente; 

UNOESTE). O valor da taxa para realização da prova é de R$ 100,00 (cem reais). O 

comprovante de pagamento deverá ser entregue na secretaria da pós-graduação antes do 

início da prova.  A prova será de caráter classificatório e fundamentada na tradução e/ou 

interpretação de artigo científico (somente para candidatos que não tenham 

comprovante de teste de proficiência na língua inglesa).  

2 - Análise do Curriculum Vitae. Serão avaliadas a formação, experiência profissional e 

produção acadêmica. 

3- Apresentação oral do pré-projeto de pesquisa: o candidato deverá apresentar um 

resumo do futuro projeto, comprovando sua viabilidade quanto originalidade e 

execução. A apresentação terá duração máxima de 20 (vinte) minutos. 

4- Entrevista individual, com banca examinadora composta por orientadores do 

Programa. 

 

PESOS: 

- Prova de Língua Inglesa (Peso 2) 

- Curriculum Vitae (Peso 4) 

- Apresentação oral do pré-projeto de pesquisa (Peso 2) 

- Entrevista (Peso 2) 

 

Será considerada, como nota mínima, 6,0 (seis) pontos para cada uma das quatro etapas. 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

- Prova de inglês: 11/02/2019 (08:00hs-11:30hs) – É permitido o uso de dicionário não 

eletrônico. 

 

- Apresentação oral do pré-projeto de pesquisa e entrevista: dias 12 e 13/02/2019. 

O candidato deverá se apresentar às 08:00hs, no período da manhã, e às 14:00hs, no 

período da tarde, na Secretaria Geral Stricto Sensu, Bloco B2 (Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação), Campus II, Universidade do Oeste Paulista. Rodovia Raposo Tavares 

km 572, Bairro Limoeiro, Presidente Prudente, São Paulo. 

 

 

- Resultado: 25/02/2019 

- Período de Matrícula: 26/02/2019 a 01/03/2019 

- Início das Aulas: 11/03/2019 

 

Não caberá recurso à lista de classificação, em nenhuma circunstância. 

 

 


