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Reunião Geral do Grupo GTTEB 

No dia 08 de agosto de 2011, às 18h, foi 

realizada a reunião geral do GTTEB, ministrada pelo 

comitê gestor, formado pelas estudantes Cecília, 

Grazziane, Lívia, Maria Augusta e Tamyris, e pelos 

gestores Cristiane, Jaqueline, Michele Andrade, 

Michele Morais e Thaisa. 

Na reunião foram apresentados artigos que 

abordavam temas de interesse do grupo. O primeiro 

artigo tinha como título “Biodiesel de babaçu”, e o 

grupo apresentou como é produzido o biodiesel, 

além de falar sobre as normas da ANP, que 

especifica a obrigatoriedade da adição de biodiesel 

ao diesel. Durante a apresentação foi analisado o 

rendimento do biodiesel de babaçu utilizando 

metanol e etanol na sua produção, apresentando 

resultados de acidez com os diferentes alcoóis. 

O segundo artigo discutido na reunião foi 

“Produção de biomassa e teores de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e proteínas em 

microalgas” que mostrava dados de algumas 

espécies de microalgas, dando enfoque para a 

utilização destas para alimentação devido a seus 

teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio e 

proteínas. 

Outro assunto abordado na reunião foi uma 

das tarefas do comitê gestor, que é a realização da   

I Semana Acadêmica da Engenharia Bioquímica, 

que está prevista para acontecer no mês de março 

de 2012.  

 Durante os dias 24 a 27 de julho foi realizado 

o XVIII Simpósio Nacional de Bioprocessos, em 

Caxias do Sul. Muitos integrantes do GTTEB tiveram 

seus trabalhos apresentados neste evento. O tutor 

do GTTEB, Jorge Alberto Vieira Costa, fez parte da 

comissão de organização do evento. 

No ínício de setembro, nos dias 1, 2 e 3, 

ocorreu o Ciclo de Palestras, em comemoração aos 

15 anos do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Ciência de Alimentos. Neste evento 

foram realizadas algumas palestras que envolveram 

assuntos do interesse dos integrantes do grupo. 

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. 

 Ocorrerá também nos dias 9, 10 e 11 de 

novembro a I Semana Integrada da EQA, que terá 

palestras e mini-cursos que abordam temas do interesse 

do grupo. 

Também durante este semestre foi 

confeccionado o moletom do GTTEB. Será realizada 

uma visita técnica dia 03 de novembro deste ano, na 

cervejaria DadoBier. Aguardem... 
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O GTTEB na internet 

 

 

 

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. 

 

“Quando uma criatura humana desperta para 

um grande sonho e sobre ele lança toda a força de 

sua alma, todo o universo conspira a seu favor.” 

(Johann Goethe) 

        Visite e comente no blog do grupo:  

            < http://gtteb.furg.br > 

 


