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Primeira Reunião Geral do Grupo GTTEB 

 

No dia 30, às 18h, foi realizada a segunda 

reunião geral de 2011, ministrada pelo grupo 

formado pelos estudantes Carolina Boeira, Daiane 

Schmatz, Eduarda Holz, Igor Severo, Juliana Zilli e 

Milena Fontes e suas gestoras Ana Cláudia 

Margarites e Roberta Martins. 

A reunião teve como pauta a apresentação 

de como devem ser elaborados os relatórios do 

grupo de trabalho tutorial e suas finalidades, 

deixando bem claro a importância destes para o bom 

andamento do grupo. Também foi apresentado ao 

grupo um trabalho científico escolhido pelos 

ministrantes. O trabalho escolhido foi apresentado no 

VII Simpósio de Alimentos para a região Sul (SIAL) 

em Passo Fundo, simpósio este que teve a 

participação de muitos integrantes do GTTEB. O 

trabalho abordava a produção de biopigmentos 

através de fungos filamentosos utilizando resíduos 

da produção de Biodiesel como meio de cultivo, 

destacando a preocupação com os resíduos 

produzidos e dando enfoque também na produção 

de pigmentos naturais para a indústria de alimentos. 

Com o término da reunião foi realizada uma 

pequena discussão acerca dos temas abordados 

como forma de verificação da participação dos 

ouvintes e de como a Engenharia Bioquímica se 

enquadra nos temas citados. Certamente o 

conhecimento adquirido pelo grupo realizador da 

reunião foi expandido aos demais integrantes do 

grupo, fazendo com que a reunião cumprisse seu 

propósito.   

 

Reunião Geral do ano (30 de junho de 2011) 

Lançamento do Blog GTTEB na internet 
 

Na terça-feira, 3 de Junho de 2011, foi divulgado 

na internet o blog do Grupo de Trabalho Tutorial em 

Engenharia Bioquímica (GTTEB). No blog encontram-se 

informações do GTTEB, os nomes de seus integrantes e 

suas realizações, informações sobre o Curso de 

Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) e a publicação de notícias sobre 

inovações biotecnológicas realizadas pelo mundo. 

Acesse já e comece a fazer parte deste ‘biouniverso’. 

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

 

Primeira Confraternização do Ano 
 

 Na segunda–feira, 13 de junho, o grupo 

responsável pelas confraternizações organizou o 

primeiro churrasco do ano do GTTEB, realizado no IAC, 

Ipiranga Atlético Clube. A confraternização contou com a 

presença de integrantes, gestores e o tutor do grupo. 

Essa atividade tem por objetivo colaborar para a 

interação entre os componentes do grupo. O churrasco 

foi proporcionado pelo nosso tutor Jorge, que fez um 

discurso animador para os integrantes do grupo.  

 

 

Primeira confraternização do ano (13 de junho de 2011) 

 

"O valor das coisas não está no tempo em que elas 

duram, mas na intensidade com que acontecem. 

Por isso existem momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis". 

                                                           (Fernando Pessoa) 


