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Área de Concentração em Combustão e Propulsão – ETE-PCP 
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O processo de seleção de candidatos para o curso de doutorado na área de concentração em Combustão 
e Propulsão 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 – O candidato deverá apresentar: i) um resumo do tema de trabalho de tese e; ii) Uma carta de 
aceite de orientação de pesquisa de um dos docentes do curso. 
 
Etapa 3 - 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.  
 
Etapa 4 – Será feita a análise do resumo do tema de trabalho de tese e uma entrevista com a presença 
do orientador(a) onde o resumo deverá ser sucintamente apresentado. 
 
1- O Resumo do Tema de Trabalho de Tese deve conter minimamente os itens: Titulo, Nome do aluno, 
Nome do orientador(a), Introdução, Objetivo na Área PCP, Motivação, Descrição, Resultados 
Preliminares Esperados, Cronograma, Planejamento de Publicações em Periódicos ENG-III Qualis e 
Bibliografia. O resumo deverá conter até 4 páginas e deve ser assinado pelo candidato e pelo orientador.  
 
2 – O orientador deverá pertencer ao quadro de docentes da PG/ETE-PCP. 
 
3- O candidato será considerado classificado caso seja aprovado em todas as etapas. 
 
Observações: 
 
a) Esclarecemos que não há como garantir bolsa de estudo para os candidatos classificados. Na 
pós-graduação ETE/PCP a distribuição de bolsas de doutorado é por classificação mediante a avaliação 
curricular e disponibilidade de bolsas. A aprovação no processo de seleção não garante a efetivação 
da matrícula. 
 

b) O aluno classificado deverá fazer a sua matrícula na secretaria da pós-graduação da ETE/PCP 
dentro do prazo estipulado no calendário acadêmico da PG-ETE, disponível no website 
http://www.inpe.br/posgraduacao/calendario-academico.php 
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