
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA MESTRADO E DOUTORADO EM GEOFÍSICA ESPACIAL PARA O SEGUNDO E 
TERCEIRO PERÍODOS LETIVOS DE 2015 
  
A Pós-Graduação em Geofísica Espacial do INPE realiza processos de seleção para o Mestrado e para o 
Doutorado com vistas ao Segundo  e Terceiro Períodos Letivos de 2015. 
  
CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 
 Segundo Período Letivo (que se inicia em 22 de junho) 
 

 Inscrições de 16 de março a 24 de abril: Envio de documentação diretamente ao Setor de Pós-
Graduação do INPE 

 Provas de Física e Matemática: 30 de abril de 2015; presencialmente na sede do INPE em São José 
dos Campos ou à distância, quando possível; conteúdo das provas disponível em: 
 (http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/geo/selecao.php ) . 

 Entrevista oral, presencial, por skype ou por telefone, para candidatos ao Doutorado. 

 Resultado: 8 de maio de 2015. 
 
Terceiro Período Letivo (que se inicia em 28 de setembro) 

 

 Inscrições de 22 de junho a 24 de julho:envio de documentação diretamente ao Setor de Pós-
Graduação do INPE 

 Provas de Física e Matemática: 31 de julho de 2015; presencialmente na sede do INPE em São José 
dos Campos ou à distância, quando possível; conteúdo das provas disponível em: 
 (http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/geo/selecao.php ) . 

 Entrevista oral, presencial, por skype ou por telefone, para candidatos ao Doutorado. 

 Resultado: 7 de agosto de 2015. 
 
Candidatos devem ter formação superior, preferencialmente nas áreas de  Física, Matemática, Computação 
ou Engenharia.  

 
O processo de seleção contempla a análise de CV, históricos escolares, cartas de referência, e as provas 
de Física e Matemática nas quais o candidato deve ter um desempenho igual ou superior a 40% em cada 
uma das provas (Física e Matemática), com média final maior ou igual a 50%. 
 
Documentação necessária para se inscrever: 
•       Formulário de Inscrição com 1 foto 3x4 
•       Curriculum vitae 
•       Históricos escolares de graduação e mestrado 
•       Cópia da dissertação de mestrado 
•       3 cartas de referência 
Modelos de formulários e cartas em: www.inpe.br/pos_graduacao/inscricoes.php 
   
FOREIGN CANDIDATES 
Candidates from abroad are welcome to apply and request grant. More information and details 
in (Portuguese only): 
www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pec-pg 
 
Endereço do Serviço de Pós-Graduação - INPE (SPG/INPE) 
Av. dos Astronautas, 1758, São José dos Campos, SP, Cep 12227-010, Brasil 
Telefones: +55 12 3208-6846 e +55 12 3208-6852 
Mais informações sobre inscrições no e-mail: posgraduacao@inpe.br 
Mais informações sobre processo de seleção: conceição.alves@inpe.br  ou mvirginia.alves@inpe.br 
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