
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MESTRADO 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE  

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Espaciais - PG-ETE 

Área de Concentração em Combustão e Propulsão – ETE-PCP 

 

 
Introdução - O presente Processo está em acordo de Regimento do Curso de Pós-graduação PG-ETE / PCP 

disponível na página do INPE (http://www.inpe.br/posgraduacao/regimentos.php)  

 

Requisitos para o Candidato - Poderão ser admitidos no programa de mestrado os portadores de 

diploma de Curso Superior, formação plena, nas áreas de Engenharia, Física, Matemática e áreas afins. 

 

O processo de seleção de candidatos para o curso de mestrado consistirá das etapas e informações 

descritas a seguir:  

 
Etapa 1 – Fazer a inscrição online, conforme orientações da página do Serviço de Pós- Graduação - 

SPG (http://www.inpe.br/posgraduacao/inscricoes.php). 

 

Etapa 2 – A Comissão de Seleção realizará a avaliação do histórico escolar, do currículo, das cartas 

de recomendação e demais documentos dos candidatos inscritos. Em caso de documentação 

incompleta, o candidato poderá ser eliminado do processo seletivo. Passarão para a próxima fase os 

candidatos que tiverem parecer favorável na avaliação curricular e das cartas de recomendação. Não 

haverá classificação nesta etapa. A Comissão de Seleção/Secretaria da PG-ETE/PCP entrará em 

contato com os candidatos informando a sua pré-seleção ou não para a participação no período de 

adaptação. 

 

Etapa 3 – Os candidatos pré-selecionados cursarão um período de adaptação consistindo de duas 

semanas de aulas das disciplinas “Elementos de Matemática” e “Elementos de Termodinâmica 

Clássica”, antes do 1o período acadêmico do INPE.  

 

Etapa 4 - Ao final do período de adaptação os alunos farão uma prova escrita de caráter eliminatório 

e classificatório, constituída de questões relativas a essas disciplinas básicas. 

 

O candidato será considerado classificado caso seja aprovado em todas as etapas. 

 

 

Local das Aulas: Sala de Aulas do Prédio de Pesquisa - Laboratório Associado de Combustão e 

Propulsão, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rodovia Presidente Dutra, km 40, Cachoeira 

Paulista – SP  

Período das aulas de adaptação previsto: 18/01/2021 (segunda-feira) a 05/02/2021 

A confirmação da data do início do período de adaptação deve ser consultada no Calendário 

Acadêmico. (http://www.inpe.br/posgraduacao/calendario-academico.php) 

 

 

Observações: 

Esclarecemos que não há como garantir bolsa de estudo para os candidatos classificados. Na pós-

graduação ETE/PCP a distribuição de bolsas de mestrado é por classificação no período de adaptação,  

considerando-se a disponibilidade de bolsas. A aprovação no processo de seleção não garante a 

efetivação da matrícula. 

http://www.inpe.br/posgraduacao/calendario-academico.php

