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Reunião Geral do Grupo GTTEB 

No dia 27 de outubro de 2011, às 

18h, foi realizada a reunião geral do 

GTTEB, ministrada pelo Profº Jorge Alberto 

Vieira Costa. 

O assunto principal desta reunião foi 

a apresentação dos novos integrantes, que 

são Guilherme, Andressa, Marina, Bianca, 

Stéfani, Alessandro, Bruna, Luydia, Lauri, 

Khalil, Jonhathan, Helen, Lígia, Vanessa, 

Elisângela. 

Os novos integrantes foram divididos 

nos grupos já existentes. Portanto, os 

Grupos ficaram assim: Grupo Comitê 

gestor: Cecília, Grazianne, Lívia, Maria 

Augusta, Tamyres, Guilherme, Andressa, 

Marina e as gestoras Cristiane, Fernanda, 

Jaqueline, Michele Morais, Michele Souza e 

Thaisa; Grupo Informativo: Carolina, 

Daiane, Eduarda, Igor, Juliana, Milena, 

Bianca. Stéfani, Alessandro e a gestoras 

Ana Cláudia, Roberta e Elisângela; Grupo 

Divulgação: Ana Luiza, Ana Paula, Bruno, 

Humberto, Jefferson, Lauri, Lúcia, Mayara, 

Rafael, Suelen, Tiago, Vagner, Vanessa, 

Bruna, Luydia, Lauri, Khalil, Jonathan e os  

gestores Hélen, Lisiane, Adriano e Michele 

Andrade. 

Nesta reunião também foi criado um 

novo grupo, que possibilitará a todos 

integrantes uma oficina de como fazer e 

atualizar o seu currículo Lattes, esse grupo 

tem como gestoras Lígia e Vanessa, e 

estudantes Cecília, Daiani, Eduarda, Maria 

Augusta, Milena e Tamyris. 

Nesta reunião foi marcada uma 

confraternização para o dia 8 de outubro, na 

qual compareceram muitos integrantes. 
 

As próximas reuniões ficaram marcadas 

para no mês de outubro, dia 17 às 18 h; no  

mês de novembro dia 07 às 18 h e no mês de 

dezembro, dia 02 às 18 h. Ficou combinado 

que os  temas escolhidos para as reuniões 

devem   ser   relacionados com a Engenharia 

Bioquímica. 

 Lembrando a todos que em outubro nos 

dias 24 a 28, ocorrerá a MPU (Mostra de 

Produção Universitária) na FURG, onde  vários 

estudantes do grupo apresentarão seus 

trabalhos científicos. 

No dia 03 de novembro será realizada a 

primeira visita técnica deste ano. Esta visita 

será na Cervejaria DaDo Bier e na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Aproveite estas visitas para ampliar seus 

conhecimentos na área de Engenharia 

Bioquímica! 

 

O GTTEB na internet 

 

Você está acessando o Blog do 

GTTEB? 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 nossa 

profissão. Aproveite também e comente sobre 

os assuntos que mais lhe interessaram e os 

que gostariam de ver em nosso blog. 
 

< http://gtteb.furg.br > 
 

“A mente que se abre a uma nova 

idéia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

(Albert Einstein) 


