
Mestrados e Doutorado
M Ó D U L O S  E M  S Ã O  PA U L O  E  J O Ã O  P E S S O A



Sobre a 
Anhanguera 
Educacional

A Anhanguera Educacional foi fundada em 1994 e, 
em 2014, passou a fazer parte da Kroton Educacional, 
maior grupo educacional do Brasil.

Atualmente, oferece cursos de graduação, pós-
graduação, técnicos e de extensão, em diversas áreas 
do conhecimento.

Para garantir a qualidade de ensino, a instituição 
conta com aproximadamente 15 mil profissionais e 
professores, entre especialistas, mestres e doutores.

https://www.anhanguera.com/



Onde encontrar a Anhanguera 
Educacional



Sobre o 
CERTBIO

O Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de 
Biomateriais do Nordeste - CERTBIO - , em Campina 
Grande - PB, na UFCG,  tem atuado no desenvolvimento e 
avaliação de biomateriais, adicionalmente à formação 
científica de acadêmicos da graduação e pós-graduação, 
buscando introduzir conhecimentos em gestão da 
qualidade, desenvolvimento de produtos e avaliação 
tecnológica, estimular o empreendedorismo na área de 
Ciência e Tecnologia e estabelecer-se como Centro de 
Referência na Ciência e Engenharia de Biomateriais no 
país.

A área de biomateriais agrupa uma série de produtos de 
complexidade variada relacionados com os diversos 
setores da saúde. A busca pelo desenvolvimento e 
avaliação de produtos para uso em saúde tem 
estabelecido relações de interdisciplinaridade e 
interconectividade com as engenharias e ciências da 
saúde



Sobre os programas de 
Mestrados e Doutorado
• Programa Stricto Sensu reconhecido pelo MEC e com conceito 3 CAPES;

• 2 áreas de concentração: Biotecnologia e Fármacos;

• Programas modulares o que facilitará a vida do aluno para cursar;

• Programa sob responsabilidade da Anhanguera com parceria com o 

CERTBIO / UFCG;

• Perspectivas de desenvolver produtos para uso em saúde, na área dos 

biomateriais, para o mercado;

• Usos de laboratórios em Campina Grande (CERTBIO) e em São Paulo 

(Anhanguera);

• Orientadores em Campina Grande (CERTBIO) e em São Paulo (Anhanguera).



Como funcionará?
 Abertura de Edital pela Anhanguera (28 de junho de 2020);

 Inscrições até dia 24.08.2020 – via link específico para cada programa – ver 
edital;

 Processo Seletivo 100% Online – entrevista e avaliação do pré-projeto do 
candidato;

 Resultado final : 03/09/2020;

 Matrículas : 08 a 09/09/2020;

 Inicio das aulas presenciais : dia 28.09.2020

 Gestão local (administrativa, comercial e parte financeira local ) do I2TS



Módulos*
Serão módulos alternados para cumprimento de todas as disciplinas, sendo:

2 módulos em João Pessoa – PB (módulos de 2 dias de duração, em média, num 
final de semana ( disciplinas complementares)

2 módulos em São Paulo, entre 2020 e 2021 – para cumprimentos das disciplinas, 
módulos  de uma semana de duração (disciplinas obrigatórias)

02 Módulos EaD (obrigatórios)

Os módulos serão semestrais para o cumprimentos das disciplinas, além de 
serem perfeitamente ajustáveis aos profissionais, que poderão se programarem, 
com antecedência, sua vida acadêmica, sem prejuízo de suas atividades 
profissionais.
*Poderão acontecer ajustes pontuais no número de módulos , em virtude de adequações de carga horária total do curso.



Investimento

Mestrados: R$1.790,00 mensais 

Doutorado: R$2.200,00 mensais 

Taxa de inscrição: não haverá cobrança



Dúvidas
Contatar:

Prof. Rômulo Oliveira

83 99100 3140

contato@i2ts.org ou prof.romulo.br@gmail.com

Editais – solicitar por e-mail, telefone ou ver no site do i2ts : www.i2ts.org


