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Inscrições da turma de mestrado atingem recorde 

       O processo seletivo da turma 2017.1 do Mestrado em Biotecnologia este ano superou 
expectativas. Foram realizadas 85 inscrições para concorrerem a 8 vagas, o que alcança uma 
média de 11 candidatos por vaga, a maior procura já existente desde a abertura do PPGB em 
2008. “O caráter multiprofissional do Programa atrai muitos candidatos da área da Saúde e 
esse aumento do interesse do público é bem positivo, qualificando ainda mais nosso corpo 
discente”, diz o coordenador do PPGB, prof. Igor Castro. Mais informações: www.ppgb.ufc.br  
 

Aprendendo a Redação Científica: 

ilustre participação do professor 

visitante Walter Zin no PPGB-UFC 

       Na semana de 4 a 7 de outubro, o Programa de Pós-
graduação em Biotecnologia teve a honra de receber o 
professor visitante Walter Araújo Zin, que ministrou a 
disciplina optativa “Projetos Especiais II”.  Os alunos do PPGB 
tiveram a oportunidade de discutir fundamentos de redação 
científica com o expertise e realizar na prática a construção de 
um projeto de pesquisa aplicado à sua temática de estudo, o 
que ajudará muito no exame de qualificação dos mestrandos.  

Saiba mais sobre o professor Walter Zin: 
- Professor Titular do Departamento de Biofísica 
   da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- Tem 39 anos de docência no Magistério Superior 
- Colaborou com 56 instituições ou sociedades 
   no Brasil, Argentina, Uruguai, México,  
   Estados Unidos, Canadá, Itália e Suíça  
- Fez 250 conferências no Brasil e exterior 
- Tem 252 artigos científicos publicados 
- É parecerista de 24 periódicos indexados 
- Orientou 33 mestres e 34 doutores 
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Internacionalização do 

PPGB: seleção de aluno 

graduado nas Américas 

para o mestrado 2017.1 

Quem somos 

      Olá, somos a 
Edvyrgem, a Lidia, a 
Flaviane e o Diego, 
bolsistas de 
iniciação acadêmica 
do PPGB. Ajudamos 
nas atividades 
administrativas 
deste setor e 
estaremos 
acompanhando 
todo o processo 
seletivo para a nova 
turma de mestrado. 
Estamos sempre 
prontos para ajudar 
você! 

Participação de aluno do 

PPGB em Congresso de 

Microbiologia na Argentina 

       O mestrando Francisco Fábio Pereira de 
Souza, orientado pelo Prof. Dr. Igor Iuco Castro da 
Silva, representou o Programa de Pós-graduação 
em Biotecnologia apresentando 3 trabalhos 
científicos no XXIII Congresso Latinoamericano 
de Microbiologia, realizado de 26 a 30 de 
setembro em Rosario, Santa Fe, Argentina. 
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       O PPGB ofertou 1 vaga para aluno 
estrangeiro, dentro do Programa de 
Alianças para a Educação e a Capacitação 
da Organização dos Estados Americanos e 
Grupo Coimbra (PAEC-OEA-GCUB). A UFC é 
signatária do convênio que reúne 47 
instituições brasileiras de ensino superior, 
cujo objetivo é oportunizar a formação 
plena stricto sensu de alunos estrangeiros 
no Brasil, potencializando a cooperação 
internacional. Essa já é a 5ª edição do 
PAEC-OEA-GCUB. Vinte e seis candidatos 
concorrem à vaga do PPGB; em dezembro 
de 2016, será divulgado o resultado.  


