
Pós-graduação em Sensoriamento Remoto (PG-SER)

Lista dos candidatos que participarão da 3ª fase do processo de seleção

Nas tabelas é informado o local onde cada candidato realizará as provas de inglês (os candidatos que apresentaram certificado de exame de inglês, que foi
aprovado pelo Conselho do Curso, não precisarão fazer as provas) e o nome dos docentes que irão entrevistá-los (é preciso entrar em contato com cada

doence para agendar a sua entrevista). 





Informações sobre as provas de inglês

- As provas serão realizadas no dia 2/12/2019 das 9h-12h (horário de Brasília). A prova está marcada para iniciar às 9h. É preciso chegar com
antecedência e levar um documento com foto (RG, carteira de motorista ou passaporte).

- As provas deverão ser feitas em caneta esferográfica azul ou preta. Será fornecido papel de rascunho, que deverá ser devolvido junto com a
prova preenchida.

- Não é permitido nenhum tipo de consulta durante a prova. É proibido o uso de dicionário e de celular. 

- As duas provas (prova de tradução de um texto inglês para o português, prova de resumo inglês-inglês de um texto) serão entregues ao mesmo
tempo. Cabe ao candidato decidir quanto tempo gastará em cada prova.

LOCAIS DE PROVA:

=> No INPE em São José dos Campos, as provas serão realizadas no prédio SERE. Candidatos ao mestrado farão as provas no auditório do
LabGeo, e os candidatos ao doutorado farão as provas no auditório da OBT. 

Para entrar no INPE/SJC é preciso apresentar um documento com foto (RG, carteira de motorista, ou passaporte) na portaria central. Endereço:
Av. dos Astronautas, 1758 - Jd da Granja - São José dos Campos – SP.
Contato: Dra Ieda Sanches (ieda.sanches@inpe.br)

=> No INPE/CRA – Centro Regional da Amazônia
Endereço: Prédio 50 - Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, Av. Perimetral, 2651, Belém – PA.
Contato: Dra Alessandra Gomes (alessandra.gomes@inpe.br)

=> No INPE/CRN – Centro Regional do Nordeste
Endereço: Rua Carlos Serrano, n° 2073 - Lagoa Nova, Natal - RN.
Contatos: secretaria.crn@inpe.br / Marcia Barros de Souza (marcia.souza@inpe.br)

=> No INPE/CRS – Centro Regional Sul
Endereço: Av. Roraima 1000, campos da UFSM, prédio à direita depois do pórtico, em frente à creche Ipê Amarelo, Santa Maria - RS.
Contatos: Dra Tatiana Kuplich (tatiana.kuplich@inpe.br) 


