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CEI - Centro de Ensino e Informação 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
 
As etapas do processo seletivo são diferentes para cada curso, conforme descrito no 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Nuclear. Ao lado de cada requisito 
está descrita qual a documentação deverá ser fornecida como comprovação. 
 
II.2 - Requisitos para o Mestrado 

• Proficiência em Inglês – impressão da Lista de Aprovados no exame realizado pelo 
Centro de Línguas da FFLCH ou comprovante TOEFL, IELTS ou equivalente, desde que 
aprovado pela CPG; 

• Proficiência em Português, apenas para candidatos estrangeiros – documento fornecido 
pela Gerência de Ensino (GEN); 

• Aprovação no Exame de Capacidade – ata / deliberação da CPG; 
• Aprovação do Plano de Trabalho – deliberação da CPG. 

 
 
II.3 - Requisitos para o Doutorado 

• O aluno deverá ser portador do título de Mestre – certificado / ata de defesa ou 
homologação; 

• Proficiência em Inglês – impressão da Lista de Aprovados no exame realizado pelo 
Centro de Línguas da FFLCH ou comprovante TOEFL, IELTS ou equivalente, desde que 
aprovado pela CPG; 

• Proficiência em Português, apenas para candidatos estrangeiros – documento fornecido 
pela Gerência de Ensino (GEN); 

• Aprovação do Plano de Trabalho – deliberação da CPG.  
 
 
II.4 - Requisitos para o Doutorado Direto  

• Proficiência em Inglês – impressão da Lista de Aprovados no exame realizado pelo 
Centro de Línguas da FFLCH ou comprovante TOEFL, IELTS ou equivalente, desde que 
aprovado pela CPG; 

• Proficiência em Português, apenas para candidatos estrangeiros – documento fornecido 
pela Gerência de Ensino (GEN); 

• Prova específica relacionada ao tema de pesquisa proposto – ata / deliberação da CPG; 
• Aprovação no Exame de Capacidade – ata / deliberação da CPG; 
• Aprovação do Plano de Trabalho – deliberação da CPG. 

 
 

http://www.prpg.usp.br/wp-content/uploads/IPEN_TecnologiaNuclear_AprovadoCEAN.pdf�

