INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA INSCRIÇÃO NO MESTRADO E
DOUTORADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SENSORIAMENTO
REMOTO DO INPE (PGSER)
Conforme
especificado
na
página
de
inscrições
(http://www.inpe.br/posgraduacao/inscricoes.php), é obrigatório informar
3(três) contatos para cartas de referência. No ato da inscrição, o candidato
fornece os e-mails desses 3 contatos, e essas pessoas receberão um e-mail com
as instruções (em português e em inglês) e link para o preenchimento online
das cartas. No caso do nosso curso exigimos que as 3 cartas sejam enviadas
(apenas pelo sistema, não aceitaremos carta via correio ou entrega pessoal)
até o dia 31 de outubro.
Para os candidatos a Doutorado, se aceitos, deverão concluir seu Mestrado até a
data de matrícula. No ato da inscrição, para aqueles que ainda não tiverem
concluído o mestrado, ao invés da cópia da dissertação, enviar cópia da
qualificação ou proposta de dissertação de mestrado.
As informações sobre o processo de seleção do nosso curso estão disponíveis
em http://www.inpe.br/posgraduacao/ser/como-ingressar.php.
Informações
sobre
bolsas
de
estudos
http://www.inpe.br/posgraduacao/ser/bolsa.php.

estão

disponíveis

em

Só aceitamos candidatos que vão realizar o curso em regime integral.
Na inscrição, no item “plano de estudos”, não é obrigatório que o candidato
apresente um projeto de mestrado/doutorado, mas o candidato precisa
especificar quais são as suas pretensões em cursar nossa pós-graduação, e
informar em qual área(s) gostaria de desenvolver a sua pesquisa. Como em
nosso curso temos docentes de diversas áreas (e.g. agricultura, oceano, águas
interiores, florestas, processamento de imagens, área urbana, radar,
sensoriamento remoto hiperespectral, etc), esse espaço é bastante útil para que
os docentes identifiquem quais candidatos possuem perfil compatível com suas
linhas de pesquisa, informação importante para que os docentes possam
escolher adequadamente quais candidatos irão chamar para a entrevista (caso
passem na primeira fase do processo de seleção).
Sede: Av. dos Astronautas, 1758, 12227-010 São José dos Campos (SP) Brasil tel +55-12-39456000

