
Caros alunos,  

 

Desejo-lhes boas-vindas ao programa de pós-graduação em biotecnologia 

industrial (PPGBI) da Escola de Engenharia de Lorena. Parabenizamos a todos 

pela conquista e desde já desejamos sucesso no trabalho que será realizado nos 

próximos anos. A qualidade e o reconhecimento do PPGBI dependem do 

empenho e comprometimento de alunos e professores. A pós-graduação é uma 

etapa de formação muito particular, pois o aluno é o protagonista de sua 

formação acadêmica. Há um bom número de ações que dependem do aluno, 

incluindo desde ações simples como a matrícula inicial, até a busca e definição 

de um orientador, a seleção de disciplinas e o planejamento de como conciliar a 

obtenção de créditos com a execução do trabalho experimental. Nos estágios 

mais avançados do curso, cabe ainda ao aluno se programar para realizar os 

exames de proficiência obrigatórios, o exame de qualificação, a redação 

preliminar de artigos científicos e/ou patentes, o depósito e a defesa final da 

dissertação ou tese.  

 

Neste primeiro momento de matrícula, o aluno deve, preferencialmente, contar 

com um orientador já definido. Incentivamos a todos que conversem com os 

professores credenciados, entendam suas linhas de pesquisa, o modo de 

trabalho e, com isso, definam o seu orientador.  

 

Ao longo do primeiro semestre de 2018 teremos como implementar bolsas de 

estudos para a maioria os ingressantes em função da disponibilização 

progressiva de bolsas CAPES e CNPq. As bolsas serão atribuídas na forma de 

cotas disponibilizadas diretamente aos respectivos professores do Programa. 

Acesse aqui uma lista de professores do PPGBI que dispõem de cotas de bolsa 

de mestrado e/ou doutorado no referido período. Esta lista poderá auxiliar os 

ingressantes que demandam bolsa a buscar seus orientadores dentro do PPGBI.  

 

Matrículas sem a anuência de um orientador podem ser efetivadas. No entanto, 

a implementação de bolsas depende, obrigatoriamente, da anuência de um 

orientador com cota disponível e credenciado no PPGBI. 

 

Mais uma vez, sejam bem-vindos. 

 

Prof. André Ferraz  

Coordenador do PPGBI 

http://sites.usp.br/ppgbi/wp-content/uploads/sites/212/2016/08/divulga%C3%A7%C3%A3o-de-cotas-disponiveis-1-semestre-2018.pdf

