
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 Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais – CSE  

 

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

CSE 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 será eliminado do processo seletivo. Passarão para a próxima fase, período de adaptação, 

somente 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/CSE entrará em contato com os candidatos informando o resultado da pré-seleção. 

 

Etapa 3 – O candidato pré-selecionado deverá realizar avaliações demonstrando conhecimentos em 

disciplinas de adaptação. O resultado terá caráter classificatório para o preenchimento das vagas 

disponíveis e recebimento de bolsas de estudos institucionais. As disciplinas de adaptação serão 

ministradas por docentes do Curso. O objetivo de cada disciplina será o de prover aos candidatos uma 

oportunidade de revisão de conhecimentos em temas que serão objeto das referidas provas.  

 

Etapa 4 - Serão elegíveis de aprovação, somente os candidatos que obtiverem as notas médias, de todas 

as provas, maior ou igual a C+ (C mais) e nota maior ou igual a C- (C menos) em cada prova, como 

estabelecido no Art. 24 do Regimento dos Cursos de Pós-graduação do INPE (PORT-3098, de 

17/02/2017). O preenchimento dos alunos finalmente aceitos pela área CSE se dará pela ordem 

decrescente de sua média final obtida até que seja atingido o limite anual disponível de vagas definidas 

pela área. 

 

Local do período de adaptação: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Avenida dos Astronautas, 

1758, Jardim da Granja, São José dos Campos - SP / Sala A do prédio Rotunda. 

 

O período de adaptação é normalmente realizado a partir de 2.a semana de janeiro. A 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/CSE, a distribuição de bolsas de mestrado é realizada por classificação obtida no 

período de adaptação, considerando-se a disponibilidade de bolsas.. A aprovação no processo de 

seleção não garante a efetivação da matrícula. 

 


