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1ª Reunião Geral de 2012 

A importância da reunião realizada no dia 19 

de abril de 2012 foi determinar como serão 

realizadas as próximas reuniões gerais do grupo. 

Dessa forma, ficou estabelecido que nas próximas 

reuniões serão apresentados os trabalhos 

desenvolvidos pelos iniciantes científicos.  

A iniciação científica tem por objetivo 

aproximar o estudante de graduação da pesquisa 

científica, relacionando a teoria vista em aula com a 

prática. Sendo assim, um aluno que realiza iniciação 

cientifica durante a graduação amplia seu 

conhecimento a cerca da futura profissão. 

Como existem muitos integrantes do grupo 

engajados na iniciação científica, as reuniões foram 

divididas por laboratório.  Sendo assim, a cada 

reunião teremos a oportunidade de saber com o que 

cada um de nossos colegas trabalha, e conhecer os 

diversos projetos relacionados à nossa profissão que 

são realizados nos laboratórios da universidade. 

 

I SEBio  

O GTTEB em parceria com o EQA e a FURG 

realizará o primeiro Simpósio de Engenharia 

Bioquímica e Bioprocessos (SEBio) nos dias 28, 29 e 

30 de Maio de 2012, no CIDEC. O simpósio tem 

como meta promover a integração e a troca de 

conhecimento de profissionais de diferentes áreas da 

biotecnologia.  

 

 
PARTICIPE! 

 

Confira já a programação preliminar do 

evento pelo site www.sebio.furg.br e faça sua 

inscrição gratuitamente.  

 

II SIMBBTEC 

O II Simpósio de Bioquímica e Biotecnologia 

será realizado pela Universidade Estadual de Londrina 

nos dias 21 a 24 de agosto de 2012. O evento conta 

com uma variedade de temas atuais da área 

biotecnológica e do desenvolvimento sustentável. A 

participação nesse simpósio é uma ótima oportunidade 

de integração entre os cursos das diferentes 

universidades e uma forma de divulgação de novos 

cursos que possuem a biotecnologia como ciência. 

Confira a programação e palestrantes pelo site: 

http://www.uel.br/eventos/simbbtec. 

 

“Qualquer um que pretenda ter, mais que 

uma compreensão extremamente superficial da 

vida, em todas suas diversas manifestações, 

necessita da bioquímica.” 

 

(Hans Krebs) 

Visite e comente no blog do grupo: 

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

 

 Gostaríamos de lembrar aos membros que a sala do 

GTTEB, localizada no Campus Cidade, é um ambiente de 

todos, e que é fundamental que a mantenhamos limpa e 

bem cuidada. Por isso, pedimos que todos ajudem a 

conservar a organização da mesma, para que seja um 

espaço agradável para estudos, reuniões e demais 

atividades realizadas. 

   

Agradecemos desde já a colaboração de todos! 


