
EDITAL DE SELEÇÃO  

MESTRADO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

ALUNOS ESPECIAIS 

Nº 002/2018 

Normas do Processo de Seleção para alunos especiais do Curso de MESTRADO EM 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MMADRE) da 

Universidade do Oeste Paulista, ingresso em Agosto de 2018. 

O Colegiado do MMADRE da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE - de 

Presidente Prudente comunica a abertura das inscrições à Seleção para alunos especiais, 

conforme regimento do curso, Artigo 20.  

PÚBLICO-ALVO: Profissionais das áreas de Ciências da Terra, Ciências Humanas, 

Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Aplicadas que têm 

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. 

I. Inscrições 

As inscrições serão feitas de forma “online” através do site www.unoeste.br link Cursos 

de Pós-Graduação, no período de 09 de maio a 03 de agosto de 2018. Os documentos 

abaixo relacionados deverão ser entregues pessoalmente ou enviados à Secretaria do 

Curso, por sedex (A/C. Joyce - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – UNOESTE, 

Campus II, Bloco B2 - sala 205 - Rodovia Raposo Tavares, km 572, CEP 19067-170, 

Presidente Prudente – SP), com data de postagem até o dia 03 de agosto de 2018. 

Documentos: 

 

1- Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de Graduação (Bacharelado ou 

Licenciatura Plena); 

2- Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

3- Cópia do R.G.; 

4- Cópia do C.P.F.; 

5- Cópia do Título de Eleitor; 

6- Certificado Militar; 

7- 02 fotos 3x4; 

8-Curriculum Vitae – Plataforma Lattes/CNPq – documentado (contendo os 

comprovantes); 

9- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

II. Processo de Seleção 

O processo seletivo será baseado na análise do Curriculum Vitae (Plataforma Lattes) 

documentado e do histórico escolar do candidato, sendo conduzido por Comissão de 



Seleção designada pelo Colegiado do MMADRE. Serão aprovados os candidatos que 

obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete).  

O resultado final do Processo será divulgado a partir de 03 de agosto de 2018 na 

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

III. Aluno estrangeiro 

Os alunos estrangeiros submetem-se aos mesmos critérios de seleção e devem entregar, 

no momento da matrícula, caso sejam aprovados, cópia de certificado de proficiência 

em língua portuguesa com apresentação do original, ou cópia autenticada, emitida pela 

CELPEBRAS. 

IV. Matrícula 

A matrícula dos candidatos aprovados será realizada dentro dos períodos previamente 

definidos e indicados pelo Colegiado do Curso, a ser divulgado no site e na secretaria 

do MMADRE após a divulgação do resultado do processo seletivo. 

A matrícula dos candidatos aprovados dependerá necessariamente da apresentação de: 

 Requerimento de matrícula fornecido pela Secretaria, preenchido e assinado pelo 

aluno; 

 Cópia do diploma ou certificado de conclusão da graduação;  

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento. 

 

O não comparecimento do candidato aprovado durante o período de matrícula, sem 

justificativa expressa, acarretará a desclassificação do mesmo. 

 

V. Disposições Finais 

Título de graduação obtido no exterior deverá ser, antes da inscrição, submetido para 

análise e aceite da UNOESTE. 

A documentação dos candidatos reprovados usada para inscrição poderá ser retirada 

durante a primeira semana após a divulgação do resultado final. 

Não haverá segunda chamada e não será aceito pedido de revisão de nota. 

 

Presidente Prudente, 08 de maio de 2018. 


