
 

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 Ciência e Tecnologia de Materiais e Sensores - CMS 
 

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/CMS entrará em contato com 

os candidatos informando a sua pré-seleção ou não para a realização da prova escrita.  

 

Etapa 3 – Os candidatos pré-selecionados farão uma prova escrita de caráter classificatório, constituída 

de questões em nível de graduação, nas áreas de Física, Matemática e Química (ver conteúdo no Anexo 

1). Também haverá uma prova de Língua Inglesa de interpretação e compreensão de um texto e uma 

redação em Língua Portuguesa com no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, na qual será avaliado se o 

candidato é capaz de compreender e desenvolver o tema proposto de acordo com o contexto de 

produção solicitado e é capaz de utilizar os conhecimentos linguísticos da norma padrão para o texto 

escrito.  

 

Data da Prova: 04/12/2020 (sexta-feira)  
Local da Prova: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Avenida dos Astronautas, 1758, Jardim da 

Granja, São José dos Campos - SP / Sala D do prédio Rotunda  

Horário da Prova: 13:30 às 18:00h  
Documentação: trazer documento de identificação com foto  

 

Observação: Candidatos de outras localidades poderão realizar a prova em sua instituição de origem, 

desde que tenha um docente que se disponibilize a aplicar a prova escrita e que o mesmo seja aprovado 

pela Comissão de Seleção. Para este caso, o candidato deve enviar e-mail para o Coordenador da PG-

ETE/CMS (evaldo.corat@inpe.br) até 14/11/2020, informando a sua inscrição no processo seletivo e o 

pedido de realização de prova em local externo à sede do INPE em São José dos Campos, com os dados 

do docente (nome, instituição, e-mail para contato).  

 

Etapa 4 – O candidato classificado deverá identificar um docente para atuar como seu orientador de 

pesquisa. A Comissão de Seleção agendará entrevista do candidato com pesquisadores do grupo de 

pesquisa que o candidato demonstrou interesse em desenvolver suas atividades acadêmicas.  

http://www.inpe.br/posgraduacao/inscricoes.php


Avisos:  
a) Esclarecemos que não há como garantir bolsa de estudo para os candidatos classificados. Na 

pós-graduação ETE/CMS a distribuição de bolsas é por grupos de pesquisa (grupos relacionados no 

Anexo 2). O candidato poderá ter ou não bolsa dependendo do grupo que tiver interesse e do número 

total de bolsas disponíveis. A aprovação no processo de seleção não garante a efetivação da 

matrícula.  
 

b) Na realização da prova presencial, um formulário será distribuído para o candidato indicar até duas 

áreas/grupos de pesquisa de seu interesse, no qual pretende desenvolver o mestrado.  



Anexo 1 - Conteúdo da Prova de Seleção  

 

Química  
Ementa: Tratamento de dados experimentais; fórmulas químicas, mol, balanceamento de reações. Conceitos 

modernos de modelos atômicos, números quânticos, efeito fotoelétrico. Raios atômicos; potencial de 

ionização; afinidade eletrônica. Conceitos modernos de ligações iônicas; ligações covalentes e metálicas; 

orbitais moleculares; teoria de bandas de energia. natureza, propriedades e leis dos gases. Espectros de 

emissão e de absorção atômica. Natureza dos Compostos: Ácidos e bases (Arrhenius, Bronsted-Lowry e 

Lewis). Forças intermoleculares. Reações Químicas em Solução Aquosa: Terminologia das soluções. 

Princípio de Avogadro. Soluções: Natureza das soluções. Dispersões coloidais e suspensões. Tipos de 

soluções. Estequiometria e Cálculos em Química: Cálculos baseados em equações químicas. Cálculos com 

reagentes limitantes e reagentes com pureza. Rendimento teórico e centesimal.  

Bibliografia Sugerida:  

ATKINS, Peter W.; JONES, Loretta. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio 

Ambiente. Bookman Editora, 2009.  

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência dos materiais. Editora Edgard Blucher, 1970.  

RUSSEL, John B. Química Geral, vol. 1 e 2. São Paulo: Makron, 1994.  

 

Matemática:  
Ementa: Funções reais de uma variável real. Limite. Continuidade. Derivada. Integral. Técnicas de 

integração. Séries numéricas e séries de funções. Transformação de coordenadas. Equações diferenciais 

ordinárias. Transformadas de Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem. Equações diferenciais 

parciais e séries de Fourier. Matrizes, Sistemas Lineares e Determinantes.  

Bibliografia Sugerida:  

STEWART, James. Cálculo, vol. 1 e 2. Pioneira Thomson Learning, p. 47, 2001.  

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo, vol. 1,2,3 e 4 . Grupo Gen-LTC, 2000.  

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores 

de contorno. Guanabara Dois, 1985.  

SANTOS, Reginaldo J. Matrizes, vetores e geometria analítica. 2011.  

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica, Vol. 1 e 2, editora HARBRA Ltda. São Paulo.  

 

Física:  
Ementa: Cinemática do ponto. Leis de Newton. Estática e dinâmica da partícula. Trabalho e energia. 

Conservação da Energia. Momento linear e sua conservação. Colisões. Momento angular da partícula e de 

sistemas de partículas. Temperatura. Calorimetria e condução de calor. Leis de termodinâmica; teoria 

cinética dos gases. Carga elétrica. Condutores e Isolantes, Lei de Coulomb, Corrente Elétrica e Circuitos de 

corrente contínua. Campo elétrico. Potencial elétrico. Campos magnéticos. Equações de Maxwell.  

Bibliografia Sugerida:  

SEARS, ZEMANSKY. Física,(Vols. 1, 2 e 3), 10ª Edição. 2003.  

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, J. Fundamentos de física, vol. 1,2 e 3. Rio de 

Janeiro: LTC, v. 8, 2009.4  



Anexo 2 - Grupos de Pesquisa que participam da PG-ETE/CMS  

 

Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos - GDF  
Prof. Dr. Luiz Angelo Berni - luiz.berni@inpe.br  

Prof. Dr. Waldeir Amaral Vilela - waldeir.vilela@inpe.br  

Nos últimos anos o grupo vem desenvolvendo pesquisas de sensores solares, processos de fabricação e 

caracterização de silício poroso visando aplicações em sensores ambientais e sistemas de 

monitoramento e aquisição de espectros solares e dados ambientais para estudos de potencial 

fotovoltaico. As linhas de pesquisas são:  

- Desenvolvimento e a caracterização elétrica e óptica de dispositivos fotovoltaicos  

- Silício poroso  

 

Diamantes e Materiais Relacionados - DIMARE  
Prof. Dr. Vladimir Jesus Trava-Airoldi – vladimir.airoldi@inpe.br  

Prof. Dr. Evaldo José Corat – evaldo.corat@inpe.br  

Pesquisa e desenvolvimento em crescimento de filmes diamante CVD e materiais relacionados, para 

aplicações espaciais e industriais em geral, com ênfase em desenvolvimento tecnológico para diferentes 

aplicações de curto e médio prazos. Estudos fundamentais do processo de crescimento de filmes finos e 

auto-sustentados de diamante e filmes finos de DLC (Diamond Like Carbon). Estudo de interfaces e 

aderência destes filmes. Estudo de dopagem para obtenção de diamante semicondutor. Deposição e 

estudo de materiais nanoestruturados de carbono, como nanodiamante, ultrananodiamante, nanotubos de 

carbono e nano-compósitos destes materiais.  

 

Física de materiais semicondutores dos grupos IV-VI e V-VI - TECMAT  
Prof. Dr. Eduardo Abramof - eduardo.abramof@inpe.br  

Prof. Dr. Paulo H. de O. Rappl - paulo.rappl@inpe.br  

Estudo das propriedades físicas fundamentais de camadas epitaxiais, multicamadas e nanoestruturas de 

compostos semicondutores dos grupos V-VI (Bi2Te3) e IV-VI (PbSnTe e ligas magnéticas com EuTe). 

As amostras são produzidas pela técnica de epitaxia de feixe molecular com o controle das dimensões 

em escala nanométrica. A ênfase da pesquisa converge para o estudo de fenômenos de transporte de 

cargas elétricas, propriedades ópticas e magnéticas, efeitos de confinamento quântico em nanoestruturas 

semicondutoras, e a investigação destes materiais como isolantes topológicos, com possível aplicação 

em tecnologias emergentes.  

 

Implantação Iônica por Imersão em Plasma - 3IP  
Prof. Dr. Mario Ueda – mario.ueda@inpe.br  

Prof. Dr. Carina Barros Mello – carina.mello@inpe.br  

Prof. Dr. Rogério de Moraes Oliveira – rogerio.oliveira@inpe.br  

Esta linha de pesquisa envolve o tratamento de superfície de materiais diversos por implantação de íons 

a partir de precursores gasosos ou metálicos. O processo 3IP permite a modificação das superfícies em 3 

dimensões em diversas condições de tratamento a fim de melhorar as propriedades superficiais de 

diversos materiais com larga aplicação nas áreas espacial, médica, industrial e aeronáutica. Dentre os 

materiais tratados pelo grupo estão silícios polido e poroso, ligas de alumínio, titânio, magnésio, aços 

diversos, metais refratários, polímeros rígidos e flexíveis utilizando uma diversidade de plasmas, que 

incluem argônio, nitrogênio, hidrogênio, acetileno e metano, além de plasmas metálicos. O método 

3IP&D (deposição) associa o processo de deposição PVD com a implantação iônica e aumenta a adesão 

de filmes finos criando uma interface diluída entre o revestimento e o substrato ao implantar íons 

metálicos, reduzindo as diferenças entre parâmetros de rede e stress da superfície. No 3IP&D podemos 

incluir ainda deposições de DLC, além de filmes a partir de sputtering de diferentes tipos de 5  



materiais. Mais recentemente, temos realizado experimentos 3IP e 3IP&D pioneiros em tubos metálicos 

expandindo ainda mais as possibilidades de aplicações destes métodos nas áreas de ciência e engenharia 

de materiais.  

 

Eletroquímica e materiais carbonosos - LABEMAC  
Prof. Dr. Mauricio Ribeiro Baldan - mauricio.baldan@inpe.br  

Profa. Dra. Neidenei Gomes Ferreira - neidenei.ferreira@inpe.br  

Esta linha faz pesquisa, desenvolvimento e inovação na aplicação de materiais carbonos na medição e 

monitoramento de variáveis ambientais e na área aeroespacial. O grupo conta com vários colaboradores 

externos, pós-doutorandos e projetos de mestrado e doutorado. Desenvolvimento de eletrodos 

compósitos de carbono, polianilina, óxido de titânio e óxido de níquel aplicados em capacitores 

eletroquímicos. Desenvolvimento de materiais absorvedores de radiação na faixa de micro-ondas, nas 

bandas Y e K.  

 

Micro e Nanotecnologia em Cerâmicas e Compósitos – TECAMB  
Profa. Dra. Maria do Carmo de Andrade Nono - maria.nono@inpe.br  

Prof. Dr. Sergio Luiz Mineiro – sergio.mineiro@inpe.br  

Pesquisa e desenvolvimento em síntese de micro e nanopós, novos processos de fabricação e de 

caracterização de cerâmicas e compósitos micro e nanoestruturados para usos aeroespacial e 

monitoramento ambiental. Na área aeroespacial são pesquisados e desenvolvidos cerâmicas, compósitos 

(cerâmica-cerâmica, cerâmica-metal e cerâmica-polímero) e filmes micro e nanoestruturados para 

aplicações em controle térmico de satélites, absorção de radiação ionizante e blindagem de impactos de 

micrometeoritos e debris espaciais em satélites. Na área ambiental são realizadas pesquisas e 

desenvolvimentos de elementos sensores cerâmicos porosos micro e nanoestruturados para o 

monitoramento de umidade de solos e do ar, nanopós para recuperação de solos e de águas 

contaminadas e mitigação do efeito estufa pela captura de CO2. As áreas de pesquisa e desenvolvimento 

desta Linha de Pesquisa são:  

- Novos métodos de síntese e de caracterização de pós cerâmicos e metálicos micro e nanoparticulados 

para aplicações aeroespaciais e ambientais  

- Propriedades mecânicas de cerâmicas e compósitos cerâmicos e poliméricos micro e nanoestruturados  

- Cerâmicas e compósitos à base de alumina e de zircônia micro e nanoestruturadas - Cerâmicas eletro-

eletrônicas  

- Ciência e engenharia de superfícies e de interfaces de materiais  

- Cerâmicas, compósitos cerâmicos e filmes nanoestruturados para sensores de umidade do ar e de solos  

- Cerâmicas, compósitos polímero-cerâmica e revestimentos inteligentes para controle térmico de 

satélites  

- Cerâmicas covalentes, compósitos polímeros-cerâmica e revestimentos para blindagem de radiação 

ionizante em satélites e aeronaves  

 

Química Quântica Computacional  
Profa. Dra. Patrícia Regina Pereira Barreto - patricia.barreto@inpe.br  

Esta linha de pesquisa tem como objetivo cálculos de estrutura eletrônica visando à determinação de 

propriedades cinéticas e dinâmicas de sistemas moleculares de interesse ambiental, atmosférico e 

astrofísico (astroquímica). Como escopo destacam-se o desenvolvimento de superfícies de energia 

potencial analíticas de sistemas de van der Waals envolvendo espécies químicas comuns em ambientes 

atmosféricos e astrofísicos, com analise de energias via metodologia SAPT, determinação de 

propriedades cinéticas de sistemas reativos via teoria das estruturas de transição, desenvolvimento de 

mecanismos cinéticos que expliquem a fase gasosa durante o crescimento de filmes CVD ou durante 

processos de combustão. 


