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O GTTEB é um grupo de trabalho que envolve 

docentes, discentes e técnicos administrativos em 

atividades diversificadas de ensino, pesquisa e 

extensão, além daquelas próprias do Curso de 

Engenharia Bioquímica. Estas atividades contribuem 

na formação acadêmica e cidadã qualificada dos 

estudantes de Engenharia Bioquímica, abrindo um 

horizonte de possibilidades além da sala de aula. 

Atualmente o grupo é formado pelo tutor, Prof. Dr. 

Jorge Alberto Vieira Costa, 15 gestores (entre 

professores do Curso de Engenharia Bioquímica e 

doutorandos do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Ciência de Alimentos) e 35 estudantes 

de Engenharia Bioquímica. 

O GTTEB foi criado em 2010 e já foram 

desenvolvidas atividades como confraternizações, 

elaboração de informativos e mural de notícias, 

pesquisa e preparo de material sobre a história da 

Engenharia Bioquímica, apresentações de notícias e 

artigos de assuntos do curso, visitas técnicas em 

vinícolas e cervejaria e divulgação do curso de 

Engenharia Bioquímica nas escolas de ensino médio 

de Rio Grande. 

Já no início do ano letivo de 2012 o GTTEB 

estará recepcionando os estudantes nos dias da 

Matrícula e no Programa de Acolhida Cidadã 

Solidária, como já foi realizado no ano de 2011. 

Em 2012 o ingresso no GTTEB estará disponível 

aos novos estudantes, informem-se! Esta edição do 

boletim informativo do GTTEB é dedicada à 

recepção dos calouros 2012 do curso de Engenharia 

Bioquímica. Sejam bem-vindos! 

 

 

 

 

 

 

     Acesse o Blog do GTTEB, pois nele você encontra 

informações sobre o curso de Engenharia Bioquímica, 

notícias relacionadas a temas importantes do universo 

científico, inovações tecnológicas e diversas 

curiosidades a respeito da profissão.  

< http://gtteb.furg.br > 

 

Programa de Acolhida Cidadã Solidária 

 Como surgiu a Engenharia Bioquímica? O que vou 

estudar no curso? Quem são os veteranos do curso? 

Onde ficam as bibliotecas da FURG? Como faço para 

retirar livros? Onde são os laboratórios? Quais as 

pesquisas realizadas? Quais as oportunidades de 

atividades extraclasses? Posso receber algum tipo de 

auxílio? Bolsas? E o mercado de trabalho para 

Engenheiros Bioquímicos? Se você tem uma ou mais 

dessas dúvidas, participe do Programa de Acolhida 

Cidadã Solidária (a partir de 27 de fevereiro de 2012) 

com atividades de esclarecimento, recepção e 

integração dos novos estudantes à vida universitária, 

para que todos os novos ingressantes tenham o máximo 

de aproveitamento desta nova etapa. 

Viva intensamente o ambiente 
acadêmico que agora se inicia. Ele 
será a base da construção do seu 

futuro. 

Grupo de Trabalho Tutorial em Engenharia 
Bioquímica (GTTEB) 


