
Ciências Biológicas e Químicas estão
hoje em debate na EST do Barreiro

Hikma Farmacêutica, IPMA e Genibet Biopharmaceuticals são alguns dos participantes

A
Escola Superior de Tec-

nologia do Barreiro do

Instituto Politécnico de

Setúbal (ESTBarreiro/IPS) vai

hoje promover as V Jornadas

de Biotecnologia e I Jornadas

de Engenharia Biológica e Quí-

mica.

0 encontro, com início pelas

14h00, no campus do Barrei-

ro do IPS, tem como destina-
tários os estudantes e do-

centes do ensino superior nas

áreas das Ciências Biológi-

cas e Químicas, bem como os

alunos do ensino secundário

de cursos Científico-Huma-
nístico e do ensino profissio-
nal nas áreas de Tecnologia
dos Processos Químicos e In-

dústrias Alimentares.

0 objectivo da discussão é

reforçar a proximidade entre

empresas, institutos públicos e

ensino superior e também dar

a conhecer potenciais saídas

profissionais aos estudantes,

apresentando os diferentes

processos desenvolvidos nas

instituições convidadas.

Entre os participantes, con-

tam-se entidades como a Hik-

ma Farmacêutica S.A., o Insti-

tuto Português do Mar e da At-

mosfera (IPMA), a Genibet Bio-

pharmaceuticals e o Institute

for Bioengineering and Bios-

ciences - Instituto Superior Téc-

nico da Universidade de Lisboa.

No decorrer do dia, haverá

também tempo para os fina-

INÍCIO. Encontro arranca pelas 14h00 no Campus do Barreiro do IPS

listas e diplomados nestas

áreas da ESTBarreiro/IPS da-

rem a conhecer a sua expe-
riência académica e profis-
sional.

Programa completo

14h00 - Sessão de Boas-Vin-

das, com Pedro Ferreira, di-

rector da EST do Barreiro

14h15 - Hikma Pharmaceu-

ticals - apresentação institu-

cional e enquadramento no

mercado mundial, com Rita

Alves, da Hikma Farmacêutica

14h15 -Talent Acquisition at

Hikma Pharmaceuticals, com

Rebecca Bowman, da Hikma

Farmacêutica

15h15 - Desenvolvimento

de processos de purificação à

escola microfluídica, com Ana

Azevedo, do Institute for Bio-

ngineeringand Biosciences.

16h00 - Mestrado, será um

passo importante a dar?, com

Filipa Barreiro, estudante fi-

nalista

16h 10 -Testemunho de uma

diplomada, com Inês Ribeiro

16h20 - Coffee Break e ac-

tuação da ESTBarTuna

16h40 - IPMA - Contribute to

the knowledge of the ocean,
com Miguel Caetano, do IPMA

17h20 - Biopharmaceutical

production in Portugal -a suc-

cess history, com Tiago Ferrei-

ra, da Genibet Biopharmaceu-
ticals

18h00 - Testemunhos de fi-

nalistas, com Patrícia Ferreira

e Rui Cardoso

18h20 - Divulgação do Cur-

so de Mestrado, com Lurdes

Gameiro, da coordenação do

Mestrado em Engenharia Bio-

lógica e Química
19h00 - Sessão de Encerra-

mento


