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1. A Instituição
A Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNAbiotec) é uma instituição estudantil sem
fins lucrativos cujo intuito é divulgar a Biotecnologia por meio da promoção de eventos de cunho
científico, além de debater aspectos relevantes à consolidação e reconhecimento dos profissionais
que atuam na área. A LiNAbiotec se estrutura em Núcleo, Polos e Corpo Social. Atualmente, o Núcleo
da LiNA encontra-se na Universidade Federal do Ceará, onde o projeto teve origem. Ele é o
responsável por promover a interação entre estudantes de Biotecnologia de instituições de ensino
superior em todo o Brasil. Essa interação é essencial para o debate de assuntos pertinentes aos
profissionais e estudantes da área e é mediada pelos Polos, que são as instituições de ensino
regularmente vinculadas ao Núcleo. Cada Polo da LiNA biotec possui um Conselheiro e um ViceConselheiro que, juntamente com os integrantes do Núcleo, discutem as diretrizes do projeto. O
Corpo Social constitui-se de todos os 2500 integrantes que estão reunidos em páginas virtuais e que
são beneficiados pelas ações promovidas pelo Núcleo e Polos. Portanto, a LiNAbiotec tem como
meta ser uma entidade capaz de representar estudantes e profissionais na área de Biotecnologia.

2. Histórico
A ideia inicial da LiNAbiotec era possibilitar uma maior interação entre as diversas graduações
na área de Biotecnologia no País, evitando a formação de “ilhas do conhecimento”, o que não é
interessante para o desenvolvimento do setor no Brasil.
Vários estudantes de diversas Instituições de Ensino Superior aderiram ao projeto em curto
prazo, o que demontrou a carência de meios de comunicação entre o público alvo. Devido ao
enorme entusiasmo dos que chegavam ao grupo, somado ao pioneirismo dos que já faziam parte, o
projeto foi tomando maiores proporções.
Atualmente, temos membros de, aproximadamente, 25 Instituições de Ensino Superior, públicas
e privadas, de todas as cinco regiões do Brasil. E é com prazer imenso, que a cada dia confirmamos
que o objetivo inicial foi alcançado, pois a troca de informações entre os que fazem parte da Liga
Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia é realidade desde o primeiro dia de funcionamento do
grupo.

Podemos afirmar que a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia é uma Associação Civil
sem fins lucrativos que segue basicamente três princípios:
- representar de forma imparcial e coerente os interesses dos estudantes da área de
biotecnologia no desenvolvimento do setor;
- auxiliar no engrandecimento do setor biotecnológico, como área estratégica para o
desenvolvimento do País;
- crescimento mútuo entre os cursos de graduação que visam formar profissionais que atuem
diretamente no setor biotecnológico, através de uma maior interação entre eles.

As primeiras universidades que se regularizaram como Polos da LiNAbiotec foram: UFAM, UFBA,
UFPA, UNB, UFPB, UNIPAMPA, UFU, UFGD, UFG e UFSCA. Estas universidade atuam junto ao Núcleo
da LiNAbiotec com o intuito de promover e discutir a Biotecnologia, tanto quanto ciência quanto
como profissão. Assim como os membros dos Polos se organizam em Conselheiros e ViceConselheiros, o Núcleo também possui uma divisão de cargos em setores:

1. Diretoria:
 Presidente
 Vice-presidente


1ª secretária

 2ª secretária
 Tesoureiro

2. Secretaria de Comunicação e Marketing:
 Web design
 Comunicador 1
 Comunicador 2

3. Secretaria de legislação e assuntos organizacionais:
 1º relator
 2º relator
 3º relator

4. Integrantes

3. As Realizações
3.1

I Minicurso de Aplicações de Biomateriais e Biotecnologia de Alimentos

Ministrado pelo palestrante português Dr. Miguel Angelo Cerqueira, da Universidade do Minho
(UMinho), o minicurso aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto e contou com a organização e
colaboração do Labbmol, LATEPE, UERN, UMinho e da LiNAbiotec. Compuseram o corpo docente o
Prof. Dr. André Luís Coelho da Silva (UFC), o Prof. Dr. Álvaro Marcus Pereira Lima (UERN), o Prof.
Bartolomeu Warlene Silva de Souza (UFC) e o Dr. Miguel Angelo Cerqueira.
Foram debatidos temas acerca da utilização de biomateriais – biofilmes para a embalagem de
alimentos, por exemplo – devido à demanda atual de produtos biodegradáveis e foi abordado como
a nanobiotecnologia pode ser utilizadas na indústria alimentícia. Os palestrantes também fizeram
explanações sobre as variáveis avaliadas para a fabricação dos produtos em questão, exibiram
pesquisas realizadas nesse campo e discutiram sobre perspectivas nessa área.

3.2

LiNAbiotec no 4º Congresso Brasileiro de Biotecnologia

Em novembro de 2012, a LiNAbiotec enviou como representante a presidente vigente, Treissy
Emanuelly Lima Soares, para o Congresso Nacional de Biotecnologia, em Guarujá, São Paulo. O
evento possibilitou à LiNA um contato formal entre diversos acadêmicos e profissionais na área
biotecnológica. Foram distribuídos folders e apresentados cartazes com os objetivos e as conquistas
realizadas pela Liga Nacional.

3.3

II Semana de Biotecnologia UFC

O Núcleo da LiNAbiotec participou da organização da II Semana de Biotecnologia UFC, que vem
se consolidando como um evento de prestígio. Na segunda edição do evento, que teve com tema
“Preparando para o Futuro”, as palestras se dividiram nas áreas de Saúde, Agropecuária e Indústria e
trataram de temas relacionados a aplicações biotecnológicas nessas áreas. Instituições e empresas
de destaque no cenário regional foram convidadas a mostrarem os produtos e serviços que oferecem
na área de Biotecnologia. O empreendedorismo também foi abordado no evento por meio das
palestras da Presidente da Federação Cearense de Empresas Juniores, Adriana Fontenele, e do Dr.
Antônio Genésio Vasconcelos, representante do PROETA-Embrapa. Também foi abordada a
Biotecnologia Vegetal, com a palestra do PhD. Pierre Dizengremel (Prof. Emérito da Universidade da
Lorraine/Nancy/França).

3.4

I Workshop de Biossegurança de OGMs e seus Derivados

Outro evento que o Núcleo da LiNAbiotec ajudou a organizar foi o I Workshop de Biossegurança
de OGMs e seus Derivados. A pertinência da escolha do tema do evento, visto que o Brasil ganha
visibilidade no mercado mundial de OGMs, e a presença de figuras ilustres no cenário nacional da
Biotecnologia contribuíram para o sucesso do evento. Na ocasião, os organismos geneticamente
modificados foram abordados nas palestras da então Presidente da Sociedade de Biotecnologia, Dra
Maria Fátima Grossi de Sá, e do Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, Prof. Dr.
Flávio Finardi Filho. O evento também foi prestigiado pela palestra do Dr. Ad Peijnenburg, Institute of
Food Safety, Universidade de Wageningen, Holanda.

3.5

I Pré-Biotec UFC

No Brasil, os cursos de ensino superior em Biotecnologia e áreas afins são relativamente
recentes e ainda pouco conhecidos pela sociedade. Com a intenção de divulgar a Biotecnologia e
ajudar na escolha de uma graduação a ser seguida, o Núcleo da LiNAbiotec organizou o I Pré-Biotec.

O evento, realizado no dia 7 de janeiro de 2012 e cujo público alvo era alunos que iriam
ingressar na carreira acadêmica, teve como objetivo sanar as dúvidas dos alunos pré-universitários
que pretendiam cursar o Bacharelado em Biotecnologia na Universidade Federal do Ceará. Os
participantes puderam conhecer a rotina dos estudantes de Biotecnologia da UFC, por meio de
palestras e conversas com os graduandos em Biotecnologia da UFC, e conhecer o mercado de
trabalho dos biotecnologistas, além das características do profissional na área, por meio de palestra
ministrada pelo professor da graduação em Biotecnologia UFC, Dr. Hermógenes David de Oliveira.

3.6 Exposição em Comemoração ao Dia do Biotecnologista
A data escolhida para o dia do biotecnologista é uma homenagem ao dia de nascimento de
Paul Berg, bioquímico americano que desenvolveu a teoria do DNA recombinante em 1973, trazendo
a Biotecnologia a um novo patamar científico. O dia do Biotecnologista foi lembrado pelo Núcleo
UFC, que realizou uma exposição na Praça Passeio Público em Fortaleza-CE. O evento buscou mostrar
à população como o trabalho do profissional em biotecnologia está intimamente relacionado ao
cotidiano das pessoas. Foram usados cartazes, panfletos, e foi realizada uma grande amostra de
produtos cotidianos que envolvem técnicas biotecnológicas em sua fabricação. Estruturas didáticas
de proteínas e ácidos desoxirribonucleicos despertaram a curiosidade do público, que também pode
conhecer um pouco mais sobre as pesquisas que envolvem Biotecnologia na UFC por meio dos
produtos trazidos dos laboratórios da Universidade.

3.7 Parceria da LiNAbiotec com a Empresa Synapseshub
Synapseshub é uma plataforma virtual que une estudantes, profissionais, empreendedores e
financiadores de diversas áreas do conhecimento. O objetivo do programa é possibilitar o
intercâmbio de ideias de forma a criar um ambiente que promova o desenvolvimento de projetos e
produtos que se mostrem inovadores em cada área. Em virtude da versatilidade, da
multidisciplinaridade e do espírito empreendedor exigidos do profissional em Biotecnologia, a
proposta do Synapseshub mostra-se como mais uma ferramenta de apoio aos estudantes e
profissionais do ramo.

A LiNAbiotec, que mantém contato direto com cerca de 2.500 pessoas envolvidas com
Biotecnologia e que tem como objetivo promover a divulgação e desenvolvimento da área, vê
que ações como a do Synapseshub têm grande relevância para o aprimoramento da
Biotecnologia como profissão e ciência.

3.8

LiNAbiotec: inserção internacional

A Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia foi tema de Palestra no I Encontro
Nacional de Estudantes de Biotecnologia em Portugal. Através do primeiro presidente e um
dos fundadores do nosso projeto, Francisco Eder de Moura Lopes, foi apresentado no dia 26
de maio (último dia do evento, que ocorreu de 24-26 de maio de 2013) na Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (FCS-UBI), em Covilhã, para mais de 300
congressistas, uma palestra de divulgação da LiNAbiotec. Na ocasião, discutiu-se a história, a
composição, os objetivos e as realizações do projeto e foi apresentada a situação atual da
Biotecnologia no Brasil. A repercussão foi tamanha que os estudantes portugueses resolveram
criar uma entidade aos moldes da LiNAbiotec, estabelecendo uma parceria que já existe entre
a LiNAbiotec e essa organização que está sendo criada em Portugal.

4. Conclusão
A LiNAbiotec vem desempenhando seu papel com reuniões semanais no Núcleo e com
o contato virtual com os Conselheiros e Vice-conselheiros de Polo.
Após a concentração de cerca de 2500 estudantes de todo o Brasil o projeto cresceu e
tomou grandes proporções, chegando a ser apresentado como exemplo em seminários fora do
País. Essa expansão do projeto tem criado uma interação entre os acadêmicos e profissionais
da área biotecnológica, potencializando a visão de investidores no âmbito profissional.
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