Posso dizer que considero a minha passagem por Biologia Aplicada um
dos momentos mais importantes e marcantes do meu percurso académico e
profissional. No ano de 2010, após ter já tirado uma primeira licenciatura,
tomei

a

decisão

de

ingressar

no

curso

de

Biologia

Aplicada

da

Universidade do Minho. Apesar de ter já passado anteriormente pelo
Ensino Superior, tive o privilégio de ter uma segunda experiência
académica, significativamente enriquecedora a todos os níveis. Entre as
várias situações com as quais me deparei, destaco o envolvimento e a
receptividade do corpo docente e da própria direção de curso, sempre
muito disponíveis e atentos às necessidades dos alunos; a interação e união
numa mesma turma e entre os vários anos, permitindo a troca de
conhecimentos e opiniões, mas também a construção de longas amizades; o
leque de oportunidades de participação em atividades extra curriculares,
tais como eventos de divulgação da Ciência na comunidade (Festa da
Ciência, Noite Europeia dos Investigadores, entre outros), projetos em
parceria com o sector empresarial (como é exemplo a iSci - Interface
Ciência), e em particular a organização das Jornadas de Biologia Aplicada.
Estas últimas têm crescido consideravelmente desde a sua primeira edição,
trazendo profissionais da área da Biologia, nacionais e internacionais,
muito conceituados, o que tem não só contribuído para um programa
anual de elevada qualidade, com novas abordagens e perspetivas do ramo
científico e académico, mas também proporcionado aos alunos ocasiões de
interação com um leque variado de profissionais cujos percursos podem
servir de exemplo. Mais destaco a possibilidade de fazer parte da direção
de uma associação de estudantes ativa e dinamizadora, composta por
alunos da licenciatura – o Núcleo de Estudantes de Biologia Aplicada da
Universidade do Minho (NEBAUM). Tive a satisfação de ser presidente do
NEBAUM

no

ano

letivo

2012/2013,

o

que

me

permitiu

adquirir

competências essenciais, interagir com colegas de outras licenciaturas e até
de outras universidades, mas particularmente satisfazer-me pessoalmente
por

acreditar

ter

contribuído

de

alguma

forma

para

um

maior

enriquecimento científico, cultural e cívico dos associados do NEBAUM.
Para finalizar, posso dizer que guardo com carinho as recordações da
minha aventura em Biologia Aplicada, pelo que convido quem seja
apaixonado pela Biologia e pela Ciência, como eu o sou, a saber mais sobre
a oportunidade de ingressar nesta experiência.

