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Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação em Meteorologia do INPE 

 

A seleção dos alunos de Mestrado e Doutorado do Curso de Meteorologia do INPE é realizada uma 

vez por ano, com a submissão das inscrições em julho e finalizadas em 30 de outubro. Os candidatos de 

mestrado selecionados terão ingresso no curso em março, e os candidatos de doutorado em março, junho 

e setembro, do ano seguinte a seleção. O Processo de Seleção para o ingresso no Mestrado e Doutorado 

será realizado em duas etapas através de um Exame de Seleção e da análise da documentação 

apresentada. O Exame é classificatório e o não comparecimento ao Exame, ou nota zero no Exame, 

implica na desclassificação do (a) aluno (a) na seleção. Os alunos (as) aprovados (as) nesse Exame serão 

submetidos a análise documental e serão classificados com base no resultado do Exame e na 

documentação apresentada. Seguindo a ordem de classificação, os alunos serão convocados para realizar 

a matrícula no Curso. Os alunos matriculados poderão1 receber Bolsa de Estudos dependendo da 

classificação obtida e do número total de bolsas disponíveis. O Exame constará de prova escrita, com 

duração de três horas, e abordará questões de Física e Matemática com base nos seguintes tópicos:  

Física:  

Fundamentos da Física: Mecânica, Gravitação, Ondas e Termodinâmica, Eletromagnetismo, Óptica e 

Física Moderna, Volumes 1, 2, 3 e 4.  Halliday, Resnick e Walker. 

Matemática:  

Funções, Limites e Continuidade, Cálculo Diferencial e Integral, Análise Vetorial, Séries Infinitas, 

Equações Diferenciais, Variáveis Complexas.  Ref.: M.R. Spigel, Vector Analysis, Shaum’s Outline 

Series, McGraw-Hill. George F. Simmons, Cálculo Com Geometria Analítica Vol. 1 e 2, McGraw-Hill.  

M.R. Spigel, Complex Variables, Shaum’s Outline Series, McGraw-Hill. 

 

Data prevista para o Exame: 12 de novembro de 2018 

 

Documentação necessária para a Inscrição: 

• Formulário de Inscrição; 

 

• Curriculum Vitae (Lattes); 

 

• Histórico escolar de graduação e de mestrado (candidatos ao doutorado); 

 

• 03 cartas de referência; 

 

• Cópia da dissertação (para alunos de doutorado). 

                         
1  A concessão da bolsa estará condicionada à dedicação integral e presencial do aluno ao programa de 

pós-graduação na cidade de Cachoeira Paulista, SP. 


