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Mestrado em Neuroengenharia recebe inscrições até 17/01/19 

  
O mestrado em Neuroengenharia do Instituto Internacional de Neurociências 
Edmond e Lily Safra (IIN-ELS) recebe inscrições de candidatos até 17 de janeiro de 
2019. A chamada pública, que ocorre duas vezes ao ano, é dirigida a graduados nas 
áreas de ciências da saúde ou de engenharias (bacharelado ou licenciatura), que desejam 
fazer pesquisas básica e aplicada, além de aprofundar conhecimentos com elevado 
padrão de competência científica e técnico-profissional no IIN-ELS, unidade do 
Instituto Santos Dumont (ISD) localizada em Macaíba (RN), cidade que fica a cerca 
de 14 quilômetros de Natal.  

O Programa de Pós-Graduação (PPG) em Neuroengenharia do IIN-ELS 
oferece o primeiro curso de mestrado em Neuroengenharia do Brasil, com certificação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Serão 
ofertadas 10 vagas, sendo uma delas reservada a professores e servidores da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo com o Termo de 
Convênio UFRN-ISD nº 5798.11.0117. 

A Neuroengenharia é uma área de pesquisa interdisciplinar que agrega métodos 
de neurociência e de engenharia para estudar o funcionamento do sistema nervoso e 
desenvolver soluções para as limitações e disfunções associadas a ele. O PPG em 
Neuroengenharia do IIN-ELS tem duas linhas de pesquisa: Interface Cérebro-
Máquina (ICM) e Neuromodulação. 

 As etapas do atual processo seletivo do mestrado em Neuroengenharia e os 
prazos são: 
 
I - Inscrições: 17/12/18 a 17/01/19; 
II – Deferimento das inscrições: 18/01/19; 
III – Etapa I: avaliação dos documentos: 21/01/19 a 23/01/19; 
IV - Divulgação dos aprovados na etapa I e agendamento das entrevistas: 24/01/19; 
V - Etapa II: entrevistas: 28/01/19; 
VI - Divulgação do resultado final: 04/02/19; 
VII – Pré-matrícula: 05/02/19 a 08/02/19; 
VIII – Matrículas: 11/03/19 a 15/03/19;  
IX – Início das aulas: 11/03/19. 

 Mais informações: http://www.institutosantosdumont.org.br/pos-graduacao-
neuroengenharia/ 
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