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INSCRIÇÕES 

O(a) candidato(a) deverá inscrever-se, por meio de formulário específico, em anexo, 

sendo que o mesmo deve ser preenchido adequadamente, assinado pelo(a) candidato(a) 

e entregue na secretaria de pós-graduação do curso de mestrado em Odontologia.  

Período para inscrição: 31 de maio a 05 de junho de 2019. 

Endereço: Secretaria de Pós-Graduação em Odontologia - Campus II - Rodovia Raposo 

Tavares,  km 572 - Bairro do Limoeiro - CEP 19067-175 - Presidente Prudente -SP. 

OFERTA 

1. Será ofertada 1 (uma) vaga para cadastro reserva de 1 (uma) taxa PROSUP/CAPES. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 
O processo seletivo ocorrerá no dia 07 de junho de 2019. 

Considerando os critérios de atribuição, seguir-se-ão, os seguintes itens para candidatos 

(as): 

1. Deve-se cumprir com os critérios de manutenção para bolsas e taxas; 

2. Estar matriculado e cursar todas as disciplinas obrigatórias oferecidas no semestre; 

3. Realizar a candidatura ao processo seletivo de Bolsas e Taxas, na data definida pela 

Comissão de Bolsas e Taxas. 

4. Exigência de dedicação mínima de 10 horas semanais, além das horas mensais obriga-

tórias de dedicação ao curso; 



5. Para a classificação dos(as) candidatos(as) serão considerados os seguintes itens de 

seu currículo após o início do curso (entregar documentos que comprovem a produção 

abaixo): 

A) trabalhos publicados ou aceitos para publicação (A1-10/ A2-8,5/ B1-7/ B2-5/ B3-3 pon-

tos por trabalho); 

B) trabalhos enviados para publicação (1 ponto por trabalho para revista de impacto inter-

nacional; 0,5 ponto por trabalho para revista de impacto nacional); 

C) envio do projeto de pesquisa para bolsa de Mestrado em agência de fomento à pes-

quisa externa à instituição (1 ponto); 

D) apresentação de trabalhos como autor principal em congressos externos à instituição 

(1 ponto para internacional e 0,5 ponto para nacional por trabalho apresentado, limitado a 

três trabalhos no ano); 

E) colaboração em projetos de pesquisa de iniciação científica (0,5 ponto por projeto limi-

tado a quatro projetos no ano). 

Resultado do processo seletivo: 11 de junho de 2019. 

Uma lista com a classificação dos(as) candidatos(as) será publicada na página do pro-

grama.  



REQUERIMENTO - TAXA PROSUP 

Eu, ___________________________________________________________________ 

RG_________________________ venho por meio deste requerimento solicitar a minha candidatura 

ao Processo Seletivo de TAXA PROSUP do Mestrado em Odontologia. Estou ciente que ao ser con-

templado com a TAXA não poderei ter vínculo empregatício com a Instituição – Unoeste e que 

devo me submeter os critérios de distribuição e manutenção estabelecidos pela Comissão de Bolsas 

e Taxas do referido programa. 

Presidente Prudente, _____ de __________________ de 2019. 

_________________________ 

Candidato (a) 


