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INSCRIÇÕES 
O candidato deverá inscrever-se no site institucional www.unoeste.br. Para finalizar e 

validar a inscrição, os documentos abaixo deverão ser entregues na secretaria de pós-

graduação da UNOESTE ou enviados, via correios (sedex) até a data final da inscrição 

(caso faça o envio via correios, enviar um email para mestradoodonto@unoeste.br, com o 

comprovante de envio): 

I – requerimento de inscrição dirigido ao Colegiado do Programa; 

II – cópia autenticada do diploma de graduação em Odontologia ou atestado de conclusão 

do curso.  

§ 1 - Caso o candidato esteja cursando a graduação, deve apresentar documento oficial 

da Instituição atestando a data de conclusão prevista para o seu curso. 

III – histórico escolar da graduação; 

IV – duas cartas de apresentação do candidato realizada e assinada por professores da 

graduação e/ou especialização;  

V – cópia autenticada da cédula de identidade ou documento equivalente; 

VI – comprovante de serviço militar, quando do sexo masculino; 

VII – 1 foto 3x4; 

VIII – no caso de estrangeiros, comprovação de estar em situação regular no pais; 

IX – currículo Lattes completo impresso; 

§ 1 - O candidato deverá, no dia do processo de seleção, portar todos os documentos 

originais referentes às informações presentes no currículo Lattes. 

X – cópia do comprovante de recolhimento de taxa de inscrição.  

http://www.unoeste.br
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Período para inscrição: 04 de dezembro de 2017 a 18 de janeiro de 2018. 

Endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Campus II - Rodovia Raposo 

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

Homologação das inscrição: 23 de janeiro de 2018. A relação dos inscritos será 

divulgada na página da Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site 

www.unoeste.br  

Período para recurso das inscrições: 24 e 25 de janeiro de 2018. Deve ser realizado 

enviando justificativa no email: mestradoodonto@unoeste.br 

Divulgação do julgamento dos recursos: 26 de janeiro de 2018. será divulgada na 

página da Programa de Pós-graduação em Odontologia, no site www.unoeste.br 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção será realizado no dia 29/01/2018, às 8 horas, no Campus I, Bloco 

B, Anfiteatro Jasmim. O referido processo constará das seguintes provas: 

I - Prova específica na área de Clínica Odontológica: constará de prova escrita 

considerando promoção em saúde bucal, exame clínico, diagnóstico e plano de 

tratamento odontológico clínico integrado. 

Bibliografia recomendada para estudo: 

•  Coelho de Souza FH. Tratamentos Clínicos Integrados em Odontologia. 1a Ed. Rio de 

Janeiro, Revinter, 2012 

• Lindhle J. Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral. 5a Ed. São Paulo, 

Guanabara Koogan, 2010 

• Baratieri LN. Odontologia Restauradora – Fundamentos e Possibilidades. 2a Ed. São 

Paulo, Editora Santos – Grupo Gen 2015. 

• Lopes HP, Siqueira Jr JF. Endodontia Biologia e Técnica. 4a Ed. Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2015. 

• Pegoraro LF et al. Prótese fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral. 2. ed. 

São Paulo, Artes Médicas, 2013. 

• Pereira, Antonio Carlos. Tratado de saúde coletiva em Odontologia. 1ª Ed. Napoleão, 

2009. 

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


II- Prova de proficiência em língua inglesa: constará de prova escrita na qual o candidato 

deverá interpretar textos em inglês abrangendo a área odontológica. O candidato poderá 

portar um dicionário não digital. 

III – Análise de currículo será realizada considerando pontuações da tabela em anexo. O 

currículo que obtiver maior pontuação será considerado como nota máxima (nota 10,0) e 

os demais terão suas notas atribuídas proporcionalmente. 

IV – Entrevista do candidato

§ 1 -  a análise de currículo valerá 3,0 pontos, a entrevista valerá 2,0 pontos, a prova 

específica valerá 3,0 pontos e a prova de proficiência em língua inglesa valerá 2,0 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 estão 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 PPGO, 

considerando 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; em caso persista o 

empate, será utilizado o resultado da prova específica.   

Número de vagas: 6 vagas, sendo 4 vagas para ingresso imediato e 2 vagas como 

cadastro de reserva por 6 meses da data da divulgação do resultado. 

MATRÍCULA 

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

prazos fixados pelo PPGO, que será divulgado juntamente com a lista de aprovados. 


