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ETN & CAPES 

Motivação:  

 

• A formação de recursos humanos para o setor 

nuclear vem sendo alvo de preocupação, haja vista a 

pouca procura por parte dos jovens. 

 

•  Dentre os alunos de pós-graduação no setor 

nuclear, a maioria escolhe pesquisas sobre 

aplicações nucleares, sendo poucos aqueles que 

escolhem linhas de pesquisas em tecnologia de 

reatores. 
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ETN & CAPES 

Motivação:  

 

•  Com a retomada do PNB e com a construção 

de novas usinas nucleares, fica evidente que 

precisamos criar mecanismos para atrair os jovens 

para o setor, bem como orientá-los para áreas de 

interesse, em especial a de projetos. 

 

•  Nesse cenário, a ETN procurou a CAPES para a 

formação de uma parceria visando a formação de 

recursos humanos para o setor nuclear.  
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Objetivo:  

Fomentar a formação de recursos humanos para o 

setor nuclear, em áreas de interesse da ETN, com o 

fornecimento de bolsas de estudo de pós-graduação. 

 

Bolsas de Estudo: 
 

Tipo Mestrado Doutorado Pós-Doutorado 

Quantidade 35/ano 15/ano 10/ano 

Duração 2 anos 4 anos  até 5 anos 
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Recursos:  
 

 Oriundos da CAPES  

 

Contrapartidas:  
 

•  Definição das linhas de pesquisas de interesse 

  

•  Administração dos bolsistas 

 

•  Seleção dos bolsistas 

 

•  Indicação de tutores, para acompanhar o 

desempenho dos bolsistas 
 

•             Disponibilização de infraestrutura 

 

•strutura 
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Desafios:  

 

•  Incentivar os jovens, através da concessão 

dessas bolsas de estudo, a reforçar a formação de 

profissionais para o setor nuclear na área de 

Tecnologia de Reatores.  

 

•  Promover alguns ajustes na estrutura curricular 

das Instituições de Ensino para melhor atender as 

necessidades do setor. 

 
 



Obrigado 


