EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2021
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA NUCLEARES

Alterações no Calendário (itens modificados)
1. Inscrição ao Processo de Seleção – Prazo Prorrogado.
As inscrições para o Processo de Seleção dos candidatos ao Mestrado Acadêmico em Ciência e
Tecnologia Nucleares - Turma 2021 - estarão abertas durante o período de 25 de janeiro
(segunda-feira) de 2021 a 15 de março (segunda-feira) de 2021.
1.1. Procedimentos para a inscrição no processo de seleção: O candidato fará sua inscrição por
e-mail (ppgien2021@ien.gov.br) até às 23h59min do dia 15 de março de 2021.

3. Provas Escritas
3.1. As provas escritas serão realizadas no dia 25 de março de 2021 (quinta-feira) e terão a
duração de 2 (duas) horas, com início às 10h horas e término às 12h. As provas serão
realizadas em sala virtual criada pelo programa com link enviado previamente para o
endereço eletrônico informado pelo candidato.
5. Divulgação do Resultado do Processo de Seleção
5.1. O Resultado Preliminar do processo de seleção será divulgado na página do PPGIEN
(https://ien.gov.br/index.php/programa-de-pos-graduacao-em-ciencia-etecnologianucleares.html), por ordem decrescente de Pontuação Final dos candidatos e os
critérios de área (Item 2.7) no dia 1º de abril de (quinta-feira).
5.3. A interposição de recursos com relação ao Resultado Preliminar deverá ser feita por escrito
pelo candidato, de forma específica e fundamentada, entre os dias 5 a 7 de abril de 2021 (de
segunda a quarta-feira), por e-mail (ppgien2021@ien.gov.br). O candidato poderá recorrer uma
única vez do resultado do processo de seleção. O parecer do Comitê de Seleção, com relação ao
que trata esse item (5.3), é definitivo, não cabendo novo recurso.
5.4. O Resultado Final do processo de seleção será divulgado no dia 9 de abril de 2021 (terçafeira) na página do PPGIEN (https://ien.gov.br/index.php/programa-de-pos-graduacaoemciencia-e-tecnologia-nucleares.html).
6. Matrícula
6.1. Os candidatos aprovados e classificados deverão efetuar a Matrícula Geral nos dias
12/04/2021 a 14 de abril (quinta a segunda-feira), por e-mail, até às 14h do dia 14/04/2021.
6.4. O início das aulas está previsto para o dia 19 de abril de 2021 (segunda-feira do mês).
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Resumo
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Datas

Novas Datas

Inscrições

25/01/2021 a 05/03/2021

25/01/2021 a 15/03/2021

Homologação das Inscrições

Até 10/03/2021

Até 17/03/2021

15/03/2021

25/03/2021

Divulgação de Resultados

22/03/2021

1º/04/2021

Prova Escrita (Redação,
Inglês)

Recursos

24/03/2021 a 26/03/2021

5/4/2021 a 7/4/2021

Divulgação Final dos Classificados

30/03/2021

09/04/2021

Matrícula

06/04/2021 a 08/04/2021

12/04/2021 a 14/4/2021

Início das Aulas

12/04/2021

19/04/2021

Demais informações permanecem inalteradas.

Professor Daniel Artur Pinheiro Palma
Coordenador do PPGIEN do IEN/CNEN

2

