
EDITAL DE SELEÇÃO 

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

(MMADRE) 

                                                Nº 005/2017 

O Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, no uso de suas atribuições, torna público o Edital 

do Processo de Seleção de candidatos a ALUNO REGULAR para o Curso de Mestrado em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Regional - MMADRE, promovido pela instituição de ensino superior 

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Curso de Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, recomendado em 2011 

pela CAPES, estrutura-se em duas linhas de pesquisa: 1. Avaliação e Análise de Impacto 

Ambiental; 2. Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional. 

Poderão se inscrever profissionais das áreas de Ciências da Terra, Ciências Humanas, Ciências 

Exatas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Aplicadas que apresentarem no exercício 

da interdisciplinaridade o principal desafio, buscando entender a complexidade dos problemas 

gerados pelas diversas relações sociais e sua interação com o meio ambiente. 

 

2. DAS VAGAS 

São oferecidas 20 (vinte) vagas para alunos regulares nas linhas de pesquisa 1 (um) e 2 (dois). 

Se houver candidato aprovado, mas não habilitado para a matrícula (ou seja, candidato que 

atingiu média igual ou superior a 7,0) ele comporá lista de espera, organizada de acordo com a 

classificação geral dos candidatos no processo seletivo. 

Em caso de desistência de candidato(s) aprovado(s) e habilitado(s) para matrícula, será (ão) 

chamado(s), em ordem decrescente (da maior para a menor média), o(s) candidatos da lista de 

espera até o dia 28 de fevereiro de 2018. 

Em caso de haver matrícula(s) não confirmada(s), dentre os aprovados e habilitados, em função 

da não entrega ou inadequação de documentos apresentados, deverá (ão) ser chamado (s) em ordem 

decrescente (da maior para a menor nota), o(s) candidato(s) da lista de espera até o dia 28 de 

fevereiro de 2018. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas “online” através do site 

http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-Doutorado , no período de 02 de outubro a 24 de 

novembro de 2017. Os documentos abaixo relacionados deverão ser entregues ou enviados à 

Secretaria do Curso, por SEDEX, no endereço: Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento 

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


Regional - Rodovia Raposo Tavares, km 572, Campus II, Bloco B2, sala 205 - Presidente Prudente 

– SP - CEP 19067-170, com data de postagem até o dia 24 de novembro de 2017. 

A secretaria do curso não se responsabilizará por documentos não recebidos devido a fatores de 

ordem técnica-operacional, sinistros, ou qualquer outro fator que impeça a entrega.  

A responsabilidade pelos envelopes encaminhados pelo serviço de encomendas expressas é 

inteiramente do candidato.  

Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, assim 

como não será recebida, sob qualquer hipótese, documentação avulsa.  

No ato da inscrição, o candidato indicará a Linha que pretende cursar, bem como encaminhará os 

seguintes documentos: 

 Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso de Graduação (Bacharelado ou 

Licenciatura Plena), ou Declaração de previsão de conclusão de Curso emitido pelo 

coordenador/diretor da Faculdade/Universidade. 

 Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação. 

 Cópia do R.G. 

 Cópia do C.P.F. 

 Cópia do Título de Eleitor. 

 Certificado de Reservista. 

 02 fotos 3x4 recentes. 

 Curriculum Vitae – Plataforma Lattes/CNPq – documentado, gerado e impresso a partir da 

Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br), atualizado e documentado (acompanhado de 

cópia dos documentos que comprovem cada item incluído no currículo). 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

O PRÉ-PROJETO de pesquisa deverá ser entregue impresso e conter no máximo 20 (vinte) 

páginas em frente e verso (a capa deve vir em folha separada), espaço 1,5, fonte Arial 12, e ser 

organizado na seguinte forma: Capa contendo o título, nome do candidato e indicação do possível 

orientador que componha o quadro de docentes permanentes/colaboradores do curso, Resumo, 

Introdução contemplando revisão de literatura (ou da produção científica já acumulada sobre o 

tema), justificativa, hipótese, objetivos gerais e específicos (quando for o caso), metodologia, 

cronograma e bibliografia.  

O candidato ao processo seletivo deverá submeter uma proposta de pesquisa que se configure 

como um subprojeto que se vincule a uma das Linhas de Pesquisa e a um dos projetos 

desenvolvidos no programa (PROINTER (anexo 1) / PROINTER SAÚDE (anexo 2) / 

PROINTER AMBIENTALIZAÇÃO (anexo 3)), em cuja equipe esteja(m) o(s) docente(s) que 

deseja ter como orientador (es). 

A não vinculação do subprojeto a uma Linha de Pesquisa e a um projeto de pesquisa 

constitui critério de eliminação, pois é fundamental seu cumprimento para o processo de 

avaliação. 

Declaração de Interesse de Orientação assinada por um docente do curso (anexo 4). Consulte a 

relação de docentes e linhas de pesquisa no site http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-

Doutorado  

http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MestradoEmMeioAmbiental-PROINTER.pdf
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MestradoMeioAmbiente-PROINTER-SAUDE.pptx
http://www.unoeste.br/site/CursoPosGraduacao/documentos/MestradoMeioAmbiente-PROINTER-AMBIENTALIZACAO.pdf
http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-Doutorado
http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-Doutorado


 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

A seleção de candidatos inscritos para o Curso de Mestrado Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Regional será realizada em 05 (cinco) etapas: 

1ª etapa: Avaliação dos pré-projetos de pesquisa: etapa classificatória (0 a 10 pontos). Serão 

avaliados os critérios que seguem: 

Critérios 

Adequação à Linha de Pesquisa. (1 ponto) 

Coerência da(s) hipótese(s) com a definição do problema. (1 ponto) 

Clareza e adequação dos objetivos gerais e específicos. (1 ponto) 

Abrangência e atualidade da revisão bibliográfica. (1 ponto) 

Coerência e qualidade da revisão teórica e conceitual relacionada com o tema. (1 

ponto) 

Clareza, objetividade e pertinência da metodologia proposta. (1 ponto) 

Viabilidade de execução do pré-projeto. (1 ponto) 

Coerência e pertinência dos instrumentos de análise (técnicas, programas, modelos 

etc.). (1 ponto) 

Apresentação formal das citações, da bibliografia, das tabelas, gráficos, figuras e 

mapas. (1 ponto) 

Redação, ortografia e gramática. (1 ponto) 

 

2ª etapa: Apresentação oral do pré-projeto e arguição pela banca examinadora: etapa 

classificatória (0 a 10 pontos). Os candidatos serão avaliados segundo os critérios que seguem: 

Critérios 

Oratória e postura. (1 ponto) 

Cumprimento do tempo previsto. (1 ponto) 

Domínio do pré-projeto. (2,5 pontos) 

Arguição com a banca. (2,5 pontos) 

Qualidade e utilização dos recursos audiovisuais. (1 ponto) 

Sequência, dinâmica e clareza da apresentação. (2 pontos) 

 

As apresentações orais dos pré-projetos ocorrerão nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 

2017.  Os candidatos aprovados na 1ª fase serão avisados, por e-mail, sobre data, horário e local das 

apresentações. 

A apresentação oral do Pré-projeto (2ª fase) deverá ser realizada em tempo máximo de 

15 minutos com igual tempo para arguição. O candidato terá disponível computador e projetor de 

multimídia.  

 

3ª etapa: Prova Escrita: etapa classificatória (0 a 10 pontos): terá duração máxima de 04 

(quatro) horas, e será constituída por uma redação sobre um tema sorteado 24 horas antes da 

realização da prova. Esta etapa acontecerá no dia 07 de dezembro de 2017 das 14h00 às 18h00, em 

local a ser indicado pela secretaria do MMADRE e terá valor de 10 (dez) pontos. 

Os critérios avaliados na prova teórica serão: 



Critérios 

Identidade do texto com o tema proposto (2 pontos). 

Fundamentação teórico-metodológica (2 pontos). 

Capacidade de estabelecer relações com a linha de pesquisa (2 pontos). 

Domínio de conhecimento (2 pontos). 

Qualidade da redação (formulação, coerência interna e comunicação) (1 ponto). 

Precisão gramatical e correção ortográfica (1 ponto). 

 

Temas para a Prova Escrita: 

1. Sociedade, Natureza e Cultura; 

2. Ecologia e Biodiversidade; 

3. Resíduos e Poluição Ambiental; 

4. Saúde e Meio Ambiente; 

5. Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; 

6. Políticas Públicas Ambientais e Sustentabilidade; 

7. Desenvolvimento Sustentável e Planejamento Ambiental; 

8. Desenvolvimento, Meio Ambiente e Globalização; 

9. Recursos Hídricos, Mudanças Climáticas Globais e Impacto Regional; 

10. Ecologia e Globalização. 
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4ª etapa: Prova de suficiência em língua inglesa: etapa classificatória (0 a 10 pontos).  A 

prova será constituída por duas partes: 1- tradução literal de um texto, 2- análise interpretativa de 

texto. Será permitido o uso de dicionário impresso em inglês-português e/ou português-inglês. A 

prova terá duração de até 04 (quatro) horas, e será realizada no dia 11 de dezembro de 2017 das 

08h00 às 12h00.  

Estarão dispensados da prova de suficiência em inglês os candidatos que apresentarem 

quaisquer dos documentos listados no anexo 5. 

Serão considerados suficientes os candidatos que apresentarem nota igual ou superior a 

6,0 (seis). 

 

5ª etapa: Avaliação de Títulos: etapa classificatória. Será realizada pela Comissão de 

Avaliação, conforme anexo 6, sendo atribuída nota de zero a dez pontos. 

O Processo Seletivo será coordenado pela Comissão de Seleção composta pelos docentes do 

MMADRE. 

Para efeito de desempate serão observados, sucessivamente, pela Comissão Examinadora, os 

seguintes critérios: 

a) Maior nota no Pré-Projeto; 

b) Maior nota na Prova Escrita; 

c) Maior nota na Avaliação de Títulos. 

 

A nota final será definida pela média simples, obtida pelas notas das cinco etapas: Pré-Projeto de 

Pesquisa, Apresentação e Arguição do Pré-Projeto, Prova Escrita, Prova de suficiência em língua 

inglesa e Avaliação de Títulos. 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

O resultado final do Processo será divulgado a partir de 20 de dezembro de 2017, na secretaria 

do MMADRE e por e-mail, com a indicação do período de matrícula. 

O prazo para interposição de recursos das provas será de dois dias úteis, a partir da divulgação 

do respectivo resultado. 



O recurso deverá ser dirigido ao MMADRE por meio de requerimento (anexo 7), protocolado na 

Secretaria da pós-graduação localizada no Campus 2 da UNOESTE, Rodovia Raposo Tavares, Km 

572 – Bairro Limoeiro – CEP: 19067-175 – Presidente Prudente-SP. 

Os recursos, uma vez analisados pela Comissão Examinadora, receberão decisão terminativa, 

constituindo-se em única e última instância da UNOESTE. 

Não serão aceitos pedidos de recursos intempestivos ou promovidos por intermédio de correio 

eletrônico, fax ou postal. 

Os resultados dos recursos serão divulgados no sítio da UNOESTE em prazo necessário para 

conclusão da análise pela Comissão Examinadora. 

Havendo alteração de qualquer um dos resultados, proveniente de deferimento de recurso, haverá 

nova publicação dos resultados. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A não efetivação da matrícula no prazo fixado implicará exclusão do candidato do processo de 

seleção. 

A inscrição no processo seletivo implicará aceitação plena das normas deste Edital e das normas 

superiores da UNOESTE. 

O candidato deverá comparecer ao local das provas com 15 minutos de antecedência, munido de 

documento original de identificação pessoal, com foto. 

Em hipótese alguma será admitida entrada de candidato após o início da aplicação dos certames. 

Será excluído candidato que, ativa ou passivamente, for encontrado praticando qualquer tipo de 

fraude, ato de indisciplina ou improbidade durante a realização das provas ou entrevistas. 

O resultado deste processo seletivo terá validade somente para o primeiro semestre do ano letivo 

de 2018. 

A Comissão de Seleção do MMADRE reserva-se o direito de não preencher todas as vagas 

previstas neste Edital. 

Candidato portador de deficiência, ou que necessitar de condição especial para a realização das 

provas, deverá enviar solicitação de condições especiais, no ato da inscrição. 

     A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 

São partes integrantes deste Edital: 

Anexo 1: PROINTER  

Anexo 2: PROINTER SAÚDE  

Anexo 3: PROINTER AMBIENTALIZAÇÃO  

Anexo 4: Declaração de Interesse de Orientação 

Anexo 5: Exames de Proficiência em inglês aceitos 

Anexo 6: Formulário de Valoração de Títulos 

Anexo 7: Formulário de Recurso 



Este Edital poderá ser impugnado fundamentadamente, por escrito, na Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, situada no Campus II - UNOESTE, Rodovia Raposo Tavares, Km 

572 – Bairro Limoeiro – CEP: 19067-175 – Presidente Prudente-SP. 

Casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Colegiado de Pós-Graduação do 

MMADRE.  

Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior que prejudique parcial ou integralmente o 

processo seletivo, a UNOESTE reserva-se o direito de cancelar, adiar, substituir e realizar novas 

provas, de modo a viabilizar o conjunto do Processo seletivo. 

Informações poderão ser obtidas em http://www.unoeste.br/PosGraduacao/Mestrado-e-

Doutorado ou na Secretaria do Curso, situada no seguinte endereço: Campus 2 - UNOESTE, sala 

205, bloco b2 - Rodovia Raposo Tavares, Km 572 – Bairro Limoeiro – CEP: 19067-175 – 

Presidente Prudente-SP. 

 

 

Presidente Prudente, 20 de setembro de 2017. 

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

