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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 demonstrou 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: 
 Comunicadores

3. Secretaria de legislação e assuntos organizacionais:
  Legisladores

 4. Integrantes 

3. As Realizações
3.1 Curso de Fisiologia Humana

No  mês  de  março  o  curso  foi  ofertado  para  alunos  que  se
interessam  na  área  da  saúde  e  sentiam  carência  de  determinados
assuntos na grade curricular. O curso ofereceu informações básicas de
fisiologia  humana  para  instigar  interesse  dos  alunos  e  esclarecer
dúvidas relacionadas ao tema.

3.2 I Encontro Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia – Núcleo 15
O  NÚCLEO'15  consistiu  em  um  evento  organizado  pela  Liga

Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNAbiotec) com o intuito
de reunir o maior número possível de acadêmicos e egressos de cursos
de biotecnologia de todo o Brasil.

A interação dos profissionais e futuros profissionais na área de
biotecnologia  é  de  grande  importância  para  que  sejam  debatidas
questões de formação curricular e de regulamentação do exercício de
suas atividades no mercado de trabalho em abrangência nacional.

O Núcleo 15 ocorreu na Universidade Federal do Ceará, onde o
núcleo da LiNABiotec se encontra, nos dias 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de
julho.

3.3 Projeto de Lei
Em Dezembro de 2015 a LiNAbiotec em parceria com o deputado

federal  Danilo Forte,  elaborou um projeto de lei  para regulamentar a
profissão  biotecnologista.  Por  ter  diversas  áreas  de  atuação  em
convergência  com  várias  áreas  do  conhecimento,  o  profissional  em
biotecnologia precisa ter seus direitos garantidos por lei. Somos mais de



3500 profissionais formados por 51 cursos de graduação espalhados
pelo Brasil. A cada ano muitos biotecnologistas são formados e, muitas
vezes têm suas vagas ocupadas por profissionais de outras áreas que
não  apresentam  qualificação  específica  como  um  profissional  em
biotecnologia.

 O projeto  conta  com as  atribuições  da profissão  e  requere  a
criação  do  Conselho  Federal  de  Biotecnologia  e  dos  Conselhos
Regionais.  O  P.L  3717/2015  objetiva  dar  suporte  legal  à  esses
profissionais que são de fundamental importância no desenvolvimento
tecnológico e econômico do Brasil. No momento, o projeto se encontra
na Comissão de Seguridade Social e Família, onde aguarda para ser
aprovado  e  enviado  para  mais  três  comissões.

3.4 Participação no 6º Congresso Brasileiro de Biotecnologia
O evento ocorreu no dia 10 a 13 de novembro em Brasília/DF e

contou com a participação  do governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rollemberg,  e  do Ministro  da Ciência e Tecnologia,  Aldo Rebelo.  No
evento, foram discutidos os seguintes temas: oportunidades e limitações
à inovação a biotecnologia brasileira, biotecnologia marinha, expressão
de genes, aplicações da biotecnologia, agropecuária, biocombustíveis e
saúde. 

O presidente da liga, Eder Lopes, palestrou sobre a LiNABiotec e
o cenário atual da Biotecnologia tanto para os graduandos como para
os egressos.

3.5 Participação da 1° Semana da Biotecnologia da UFERSA
A Semana  da  Biotecnologia  começou  no  dia 07  de  março  na

Universidade  Federal  Rural  do  Semi-Árido  em  Mossoró.  O tema  do
evento  foi  “Capacitando  Profissionais  Multidisciplinares”  mostrando  o
que a Biotecnologia possui de mais peculiar, a integração das várias
áreas  do  conhecimento.  A  Semana  de  Biotecnologia  ofereceu  aos
participantes:  minicursos,  palestras  e  mesas  redondas.  Os  temas
versarão sobre reprodução animal, biotecnologia ambiental, técnicas de
biologia  molecular,  dentre  outras  mais  indispensáveis  na  formação
técnica e acadêmica, lecionadas por profissionais versados e hábeis.

A  LiNABiotec  também  possuiu  um  espaço  nesse  evento,  foi
cedido um momento para uma palestra sobre a liga onde a palestrante
e nova presidente ,Gabriella Bruno, foi apresentada.

4.Conclusão
  O ano de 2015 foi um ano decisivo e de eventos marcantes, como

o Núcleo 15 e o projeto de lei. Precisamos a cada ano unir mais forças para
que  mais  eventos  sejam  realizados  e  a  cada  dia  o  profissional  em
biotecnologia seja mais valorizado e conhecido.

5.Anexos
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