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Reunião Geral do Grupo GTTEB 

No dia 09 de maio de 2012 tivemos a 

reunião geral do grupo, onde foram feitas as 

apresentações dos Laboratórios de Engenharia 

Bioquímica e Microbiologia. Cada estudante 

apresentou as atividades que exercem diariamente, 

como por exemplo produção/extração de nanofibras, 

biogás, PHB e ácidos graxos a partir de microalgas 

e/ou macroalgas.  

O resultado da escolha do logo do curso foi 

divulgado e a opção escolhida pela maioria dos 

integrantes foi a de número 2. 

Neste período, teve início a greve dos 

professores, que buscam um melhor plano de 

carreira além de outras reivindicações. Com isso, 

alguns estudantes aderiram ao movimento, apoiando 

os professores. 

Nos dias 28 a 30 de maio de 2012 realizou-

se o I Simpósio de Engenharia Bioquímica e 

Bioprocessos (I SEBio), com a organização do 

Comitê gestor do GTTEB. Foram ministradas 

palestras por grandes nomes na área de 

bioprocessos, como o Prof. Dr. Carlos R. Soccol e 

Prof. Dr. Willibaldo Schmidell, com temas ligados a 

Engenharia Bioquímica e também outros cursos de 

graduação afins, com a interdisciplinariedade sempre 

atuando em conjunto. Mesmo com a universidade 

estando em greve, o número de participantes foi 

superior ao esperado devido a situação atual. 

Durante o evento, foram abordados os seguintes 

temas: Perspectivas da Engenharia Bioquímica, 

Bioaromas, Bioinseticidas, Modificação genética de 

microorganismos, Liberação de Fármacos 

Nanoestruturados, Utilização de enzimas como 

biorreatores para reações de interesse industrial, 

Tendências em equipamentos destinados a 

bioprocessos, Descontaminação de Micotoxinas por 

Bioprocessos, Biopolímeros e Inovações em 

Biotecnologia. Dentre os participantes, do público 

alvo haviam estudantes dos cursos de Engenharia 

Bioquímica, Engenharia de Alimentos e Engenharia 

Química. Nos intervalos das palestras, estudantes 

dos cursos de  Engenharia Bioquímica da FURG e 

Engenharia de Bioprocessos da UERGS tiveram a 

oportunidade de trocar experiências e conversaram 

sobre a similaridade de seus cursos. 

O I SEBio foi um sucesso! 

 

Durante este ano temos os seguintes 

congressos que envolvem nosso curso: 

 

6º Simpósio Nacional de Biocobustíveis (BIOCOM) – 

De 24 a 26 de abril, Canoas - RS 

 

XIX Simpósio Nacional de Bioprocessos 

(SINAFERM) e X Simpósio de Hidrólise Enzimática 

de Biomassa (SHEB) - De 30 de julho a 2 de agosto, 

Foz do Iguaçu 

 

III Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia 

(SIMBBTEC) – De 20 a 23 de agosto, Londrina – 

Paraná 

 

IV Congresso Latino-Americano de Biotecnologia de 

Algas – De 17 a 21 de novembro, Centro de 

Convenção da UFSC – Florianópolis 

 

27º Congresso Brasileiro de Microbiologia – De 29 

de setembro a 3 de outubro, Natal – RN 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

“ O único lugar onde o sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário.” 

Albert Einstein 

        Visite e comente no blog do grupo:  

            < http://gtteb.blogspot.com/ > 

 


