
 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA DOUTORADO 

 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Espaciais - PG-ETE 

Área de Concentração em Mecânica Espacial e Controle - CMC 

 

 

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

ETE / CMC disponível na página do INPE http://www.inpe.br/posgraduacao/regimentos.php  

 

Requisitos para o Candidato – Poderão ser admitidos no programa de doutorado os portadores 

de diploma de curso superior, com formação plena, nas áreas de Engenharia, Física, Matemática 

e áreas afins, com diploma de mestrado em áreas afins com o Curso ETE e Área de 

Concentração CMC. Os candidatos para doutorado devem possuir experiência prévia na Área 

Espacial, confirmada por diploma do Curso ETE/INPE, ou de curso equivalente, e possuir 

publicações na área. A equivalência da experiência prévia será avaliada pelo Conselho da Área 

de Concentração CMC. Aos portadores de diplomas de mestrado de áreas diferentes pode ser 

requisitado que sejam cursadas disciplinas básicas da Área de Concentração em Mecânica 

Espacial e Controle, definidas pelo potencial orientador e/ou pelo Conselho da Área CMC. Não 

serão aceitos candidatos para doutorado direto, sem diploma de mestrado. 

 

O processo de seleção de candidatos para o curso de doutorado consistirá das etapas e 

informações descritas a seguir:  

 

Etapa 1 – Inscrição online, conforme orientações da página do Serviço de Pós-Graduação - SPG 

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

 

Além da documentação necessária para a inscrição, o candidato deverá apresentar: 

1 - Resumo do tema de trabalho de tese; 

2 - Carta de aceite de orientação de pesquisa assinada por pelo menos um dos docentes do curso. 

 

Etapa 2 – A Comissão de Seleção, definida pelo Conselho da Área CMC, realizará a avaliação 

do histórico escolar, do currículo, das cartas de recomendação e dos 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 obtiverem parecer favorável 

na avaliação curricular e nas cartas de recomendação. A Comissão de Seleção/Secretaria da PG-

ETE/CMC entrará em contato com os candidatos informando a sua pré-seleção. 

 

Etapa 3 – A Comissão de Seleção da PG-ETE/CMC realizará a análise do resumo do tema de 

trabalho de tese e definirá uma data para a entrevista presencial do candidato, com a presença do 

orientador(a). A critério da Comissão de Seleção, a entrevista poderá ser substituída 

simplesmente pela análise do resumo por parte da Comissão de Seleção da PG-ETE/CMC. 

Haverá classificação dos candidatos nesta etapa do processo de seleção. 

 

Observações: 

 

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

Na pós-graduação ETE/CMC a distribuição de bolsas de doutorado ocorre de acordo com o 

processo de seleção especifico definido pela Comissão de Seleção, definida pelo Conselho da 

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


Área CMC, considerando-se a disponibilidade de bolsas. A aprovação no processo de seleção 

não garante a efetivação da matrícula.  
 

b) O resumo do tema de trabalho de tese deve conter minimamente os seguintes itens: 

 

 Título do trabalho; 

 Nome do aluno; 

 Nome do orientador(a); 

 Introdução; 

 Objetivo do trabalho (obrigatoriamente relacionado com a Área de Concentração CMC); 

 Motivação do trabalho; 

 Descrição preliminar da metodologia a ser utilizada; 

 Resultados esperados; 

 Cronograma preliminar; 

 Planejamento preliminar das publicações previstas, fruto do trabalho, em periódicos 

internacionais classificados pela CAPES/Qualis ENG-III; 

 Bibliografia. 

 

O resumo deve conter em torno de 4 páginas, e deve ser devidamente assinado pelo candidato e 

pelo orientador. O resumo deverá ser apresentado sucintamente na entrevista perante a Comissão 

de Seleção da PG-ETE/CMC, com a presença do orientador principal. 


