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XIV Jornadas de Biologia Aplicada juntam investigadores e
oradores de vários países

As XIV Jornadas de Biologia Aplicada da Universidade do Minho vão
decorrer entre esta quarta e sexta-feira, dias 27 de fevereiro a 1 de
março, no auditório B1 do campus de Gualtar, em Braga. O programa
inclui 17 palestras, 13 workshops científicos, 4 mesas redondas e uma
entrega de prémios, bem como vários momentos de exposição, discussão
e partilha de conhecimento. A iniciativa é organizada por finalistas da
licenciatura em Biologia Aplicada da Escola de Ciências da UMinho
(ECUM).
 

Subordinado ao tema “Biopercursos no Século XXI”, o evento tem como objetivo aproximar os investigadores da
comunidade, retratar a Biologia como uma ciência multifacetada e com aplicação em áreas tão diversas como a
saúde, a biotecnologia e o ambiente, além de dar a conhecer diferentes trajetos de peritos nacionais e
estrangeiros, procurando abrir os horizontes dos futuros biólogos presentes. A cada dia corresponde uma
temática distinta: “Biotecnologia e Bioempreendedorismo”, “Ambiente e Sustentabilidade” e “Saúde e Evolução”. 

A iniciativa junta cerca de 30 oradores de diversos países, nomeadamente Dagmar Marx, do Institute of Tumour
Therapy (Alemanha); Hugo Fernandes, do Laboratório de Neurodegeneração Molecular e Terapia Genética da
Universidade de Oxford (Reino Unido); Fernando Aneiros, da Faculdade de Ciências do Mar da Universidade de
Vigo; Victoriano Urgorri, da Universidade de Santiago de Compostela; António Amorim, do IPATIMUP; Luísa
Vasconcelos, do Programa de Neurociências da Fundação Champalimaud; Ana Patrícia Cardoso e Ricardo Neto,
ambos do CeNTI – Centre for Nanotechnology and Smart Materials; e Vítor Batista, da EDP – Energias de
Portugal, entre outros. O evento inclui temas como aplicações biotecnológicas das leveduras, fundos oceânicos,
desafios na gestão de recursos naturais, sustentabilidade, biologia sintética e células dendríticas na resposta
imunitária e no tratamento de cancros, assunto que resultou na atribuição do prémio Nobel da Medicina em 2011.

Na quinta-feira, a partir das 21h, está agendado um “Speed Meeting Científico”, no Museu D. Diogo de Sousa, em
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Braga, que integra quatro mesas redondas. A sessão permitirá aos participantes conhecer os trabalhos
desenvolvidos na ECUM e discutir sobre o projeto de vida de um biólogo e o seu possível futuro, contando para o
efeito com os testemunhos de sete convidados. Os intervenientes Hugo Fernandes, da Universidade de Oxford,
Margarida Casal, Rui Tavares, António Salgado, Cristóvão Lima e Hélder Araújo, todos da UMinho, e Cristina
Correia, da empresa Stemmatters, falarão também sobre as comissões de avaliadores de projetos e bolsas, os
trabalhos de campo e laboratorial. 

Os interessados poderão ainda participar nos workshops de sábado, intitulados “Plants for wastewater treatment”,
“Produção doméstica de cogumelos Saprofitos”, “Caracterização avançada de células”, “Introdução à Prova de
Vinhos”, “Ciências Forenses: a Genética e a Toxicologia”, “Microscopia Confocal” e “Arabidopsis thaliana”. As
edições anteriores das Jornadas de Biologia Aplicada pautaram-se pelo sucesso, com participantes nacionais e
internacionais de áreas tão distintas quanto a biologia molecular, a ecologia, a medicina, a agricultura, o ambiente
e a energia e sustentabilidade.
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