
 

 

 

 

 

 O I Workshop em Bioquímica e Bioprospecção irá apresentar e discutir 

assuntos atuais envolvendo a área de concentração Bioquímica e 

Bioprospecção. O cronograma do evento conta com oito palestras ministradas 

por pesquisadores de diferentes instituições do país com liderança científica 

reconhecida dentro da referida área. Além disso, mestrandos e doutorandos 

apresentarão oralmente os resultados desenvolvidos dentro das linhas de 

pesquisa do PPGBBio.  

O público alvo do evento são professores e pesquisadores, alunos de pós-

graduação e graduação dentre outros profissionais ligados à área de 

bioquímica e bioprospecção. Desta forma, espera-se que o workshop possa 

proporcionar o contato interinstitucional entre pesquisadores, professores e 

alunos de pós-graduação estreitando laços acadêmicos bem como promover 

discussões sobre o tema, proporcionando assim, espaços de debate, diálogo e 

contato entre pesquisadores, sociedade e academia.  

Data: 26 e 27 de novembro de 2015 (8:00 às 17:00 horas) 

Local: Salão Nobre da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel – Campus 

Capão do Leão – Universidade Federal de Pelotas. 

Público alvo: Professores e pesquisadores, alunos de graduação e pós-

graduação, dentre outros profissionais ligados à área de bioquímica e 

bioprospecção. 

Número de vagas: 120  



Inscrições: 06 a 24 de novembro de 2015 

Para realizar a inscrição no evento favor preencher a ficha de inscrição (Anexo 

I) e encaminhar junto com o comprovante de pagamento para a secretaria do 

PPGBBio ou através do e-mail: ppgbbio@gmail.com. A taxa de inscrição 

deverá ser paga em depósito bancário na conta abaixo de acordo com os 

valores da tabela de taxas de inscrição. 

 

Dados Bancários 
 
Banco do Brasil 
Agência: 0029-9 
Conta: 40.847-6 
 

 

Comissão Organizadora: 

Professores:  

Ethel Antunes Wilhelm 

Geonir Siqueira Machado 

Giana de Paula Cognato 

Giovana Duzzo Gamaro 

Lucielli Savegnago 

Márcia Foster Mesko 

Rafael Guerra Lund 

Roselia Maria Spanevello 

Wilson João Cunico Filho 

Discentes: 

Carlus Augustu Tavares do Couto 

Daniel Schuch da Silva 

Fernanda Severo Sabedra Sousa 

Gabriela Nogueira Debom 

Gabriele dos Santos Berwaldt 

Mayara Sandrielly Pereira Soares 

Pathise Souto Oliveira 

Vanessa Duarte Gonçalves da Silva 

 

Tabela de taxas de inscrição 
Valor (reais) 

até 16/11/15 

Valor (reais) 

até 24/11/15 

Professores/ Pesquisadores 130 150 

Alunos de Pós-Graduação 60 80 

Alunos de Graduação 20 50 

               Profissionais/ Outros 130 150 
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Em breve, será divulgada a programação completa do evento. 

 

 

Maiores informações:  

Secretaria do PPGBBio  - Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 

96010-900, Caixa Postal 354 – UFPel/ Pelotas-RS 

Telefones: (053) 3275 - 7454  

Email: ppgbbio@gmail.com  

 

Realização: 

 

 

 

 

 

Apoio:  

 

 

 

 

 

 

 

Patrocínios:  
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