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EDITORIAL 

Caros Colegas, 

E com enorme prazer que vos 
apresentamos a ediyao N° O do 
Bioletim. Este 11boletim11 surge como 
um meio de divulgayao capaz de 
canalizar toda a informayao obtida 
pelo NEEB, que e do interesse e 
por direito dos seus associados. 
Pretendemos assim criar um elo de 
ligayao mais forte pela regularidade e 
acessibilidade dessa informayao. 

Neste primeiro numero iremos 
introduzir um pouco do historial do 
NEEB. Tambem vos desvendaremos 
alguns dos segredos (para alguns!! ! !) 
das nossas habilitayaes profissionais e 
acreditayoes ja existentes. Estarao 
igualmente presentes varias rubricas 
de interesse, tais co mo as 
"NEEBidades" dedicada as noticias 
mais fresquinhas, o humor da nossa 
mascote 11Calvinho11

, entre outros ... 
Nos pr6ximos numeros, iremos 

incluir artigos de opiniao, para os 
quais pedimos desde ja a vossa 
colaborayao, bastando para isso 
contactar os redactores, para que 
assim possamos divulgar OS varios 
ideais e pontos de vista dos nossos 
leitores. 

Agradecemos desde ja a vossa 
atenyao, e esperamos encontrar-vos 
num pr6ximo numero (???) 

Saudayoes academicas, 

Os editores 

Em primeiro lugar, e como actual presidente do 
Nucleo de Estudos de Engenharia Biol6gica (NEEB), e 
com muito orgulho e satisfayao, que vejo ser construido 
este projecto que e o Bioletim, jomal do NEEB. 

Os actuais 6rgaos Sociais do NEEB, uma equipa 
bastante heterogenea e competente, com alunos dos dois 
ramos do curso e dos varios anos, foi eleita no dia 31 de 
Maryo de 1998. Pouco depois (um mes e meio) 
comeyaram os exames e como podem perceber, tivemos 
de interromper a nossa actividade. Nao se podia ter feito 
muita coisa, percebendo-se assim, a apatia inicial. 

Alias, quero-vos dizer que no inicio nao foi facil 
andar com isto para a frente. A anterior direc9ao 
praticamente ja nao existia, e pouco nos disseram sobre o 
funcionamento do NEEB ( o que ja tinha sido feito, o que 
nao foi feito, e o que nao conseguiram fazer), o anterior 
presidente apenas disse algumas coisas sobre o modo de 
funcionamento das antigas instalayoes e pouco mais. 

ActualmJnte, o NEEB esta a andar a born ritmo; ja 
tivemos uma actividade inedita no nosso curso, o I 
Tomeio de Futebol 5 de Engenharia Biol6gica, e vamos 
ter muitas mais (algumas delas brevemente). Temos este 
Bioletim e a pagina na Internet (que tambem e inedita) 
que vao servir de veiculo de comunicayao da direc9ao do 
NEEB para os seus associados, sobre as novas actividades 
desportivas, assuntos relacionados com empresas, Ordem 
dos Engenheiros, Col6quios, etc .. 

Para terminar, alguns numeros. Neste momento 
contamos com cerca de 169 s6cios, dos quais apenas 55 
tern a cota actualizada. Quero desde ja agradecer aos 
colegas, que no inicio, apesar de nao terem visto obra 
feita por parte do NEEB, confiaram na actual equipa e 
pagaram as suas cotas para poderem serem s6cios de 
pleno direito. A eles o meu muito obrigado. 

0 Presidente 

Paulo Margarido 



Departamento de Divulga~ao do NEEB 

No passado dia 22 de Outubro realizou-se a grandiosa final no nosso primeiro torneio, 
da qua! sairam vencedores os nossos "queridos" docentes. Para a pr6xima, e se nao 
estivermos tao aflitos com as notas, prometemos realizar um tomeio mais a serio .. . 
(0 primeiro milho e para OS pardais). 

Vamos agora dar uma olhadela pela 
classificac;:ao final: 1° - Docentes; 2° - Segundo Ano; 
3° - Quarto Ano; 4° - Quinto Ano; 5° - Terceiro Ano; 
Ultimo Lugar - Caloiros (Pois!!!). Referencia 
tambem para o melhor marcador : Jose Carlos, 2° ano. 
(Para a pr6xima, ha premio ). 

Estao de parabens, todas as eqmpas 
participantes, pelo desportivismo e empenho 
demonstrado, nao esquecendo tambem as claques, 
sempre ruidosas e entusiastas. (0 arbitro que o diga ... ) .._, 

A licenciatura de Engenharia Biol6gica foi acreditada e 
homologada pela Ordem dos Engenheiros a 21 de Setembro de 1995 
pelo Conselho Directivo da mesma, tendo-se iniciado o processo a 18 
de Julho de 1994. Ate essa data praticarnente s6 estavarn na Ordem 
dos Engenheiros os cursos fundadores, surgindo entao uma campanha 
de sensibilizac;:ao de acreditac;:ao de cursos de Engenharia, dada a 
existencia e o aparecimento de novas Licenciaturas. A adesao do 
curso de Engenharia Biol6gica a esta carnpanha, foi de certa forma 
imediata, o que o tomou um dos primeiros a dar inicio ao processo de 
acreditac;:ao. 

No entanto, o curso esta homologado por seis anos, sendo necessario assim, proceder a 
renovac;:ao da acreditac;:ao pela Ordem em Setembro de 2001, o que permite uma actualizac;:ao 
e um controlo de qualidade do Curso. 

As Engenharias pertencentes a Ordem, encontrarn-se distribuidas por Colegios de 
acordo com as suas areas cientificas, actualmente a Engenharia Biol6gica inclui-se no Colegio 
de Engenharia Quimica. Dentro da Ordem, os associados distribuem-se segundo membros 
estudantes, estagiarios, efectivos, seniores e por fim conselheiros, segundo uma hierarquia 
pr6pria. 

Actualmente, a nivel nacional, a Engenharia Biol6gica esta representada na Ordem por 
4 membros efectivos, 29 membros estagiarios e um numero significativo (nao contabilizado 
ate a data) de membros estudantes dada a constante adesao por parte dos alunos desta 
Licenciatura. 

0 incremento de associados de Engenharia Biol6gica na Ordem seria importante para 
o aumento da representatividade da nossa Engenharia surgindo, assim, com naturalidade a 
possibilidade de um Colegio especifico para esta Engenharia. 

Para dar uma contribuic;:ao nesse sentido, o NEEB disponibiliza aos seus s6cios os 
boletins de inscric;:ao para membros estudantes e estagiarios. 

Associem-se, porque a uniao faz a forc;:a! 

Miguel Campos, 5° ano. 
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Departamento de Divulgac;:ao do NEEB 

Horario de atendimento 

Existe um horario de atendimento 
para todos os interessados, na sede do 
NEEB, p1so 0 do Departamento de 
Engenharia Biol6gica. 

Segunda-feira 16h - l 7h 
Terca-feira l 4h - I Sh e l 7h - l 8h 

! Quarta-feira 16h - l 7h 
Quinta-feira 13h45m - 14h45m 
Sexta-feira I Oh - 1 lh 

Paeina da Internet do NEEB 

Ja foi criada a homepage do NEEB 
para os amantes da internet, com 
montes de "Links" e assuntos de 
~nteresse, como este Bioletim, e outras 
mforma96es de interesse. 

Estarnos conectados na: 
http://www.deb. uminho. pt/NEEB 

I torneio de Volel Mlsto de 
Eneenharla Bloloelca 

Ja estao abertas ate ao dia 5 de 
Dezembro as inscri95es para este 
tomeio. As fichas de inscri9ao e o 
regularnento, encontrarn-se disponiveis 
na sede do NEEB. 0 tomeio tera inicio 
a 10 de Dezembro. PARTICIPA!!! 

Arqulvo NEEB 
Esta disponivel para consulta na sede 

do NEEB ( armario) c6pias do Diario da 
Republica sobre a legisla9ao para o 
arnbiente. 

Niio percam as pr6ximas ... 

C.t..~r.'.\ A1u;Rr.t.. r;>q P.E.~E.~t..r;>q r;>E. C.JJR~q 

A aµrtia com que costumo oonnalmente c~car as 
~ ou mefuor, a fulta de~ de alguns, ~ todos, a; 

nooros colegfl.S, foi um dos assuntos me 0 qual sempre 
gostei de me exp)r e op)r, dando um exemplo de 
e:nvolvimento nas materias, pelo qual, pira bem ou piramal, 
sou reconhecido. 

E as proVa5 de aµitia e fulta de ~ infelizmente 
COmet;am antes ainda de ca chegarem, JX)is emOOra am V{Z 

menor (digo eu), o nUmero de ~ que eg:ofuem a 
lice:nciatrnaemEngenharia Biol6gica pelo seu oome ou pior 
ainda, como um pofessor me "corrigiu" uma Ve'4 com~ 
em maade do seu ~ ainda e lmtante grande. Mesmo 
mn, nao haveroo oi;xmunidade ou caµridade de ''ir desta 
pira melhor", a maioria n00a fuz pira com que a sua est:rlia 
na Universidade do :tv1inh:>, oo curso em quesrao ~a a 
meimr ~ }Eticiµmdo, sugeriroo ou contnhrindo 
activame:nte de alguma forrna, na rnelhoria do curso e das 
conii~ emque eleccion00o. 

Este ano, eleito oovame:nte deleg;rl> e como desta vez 
oo 4° ano, caOO-me amimrepresentaro interes9e de toOOs a; 

ah.moo como delegado de curso, em in51itui~ como o 
Cornellio de G.Irsos de Engenharia, entre outro;. Canto pira 
i5ro, nao s6 com a colaborcv;OO de todos os clel~ e sub
clelegados, mas tambem com a de todos os alunos, pira que 
me fuc;atn chegar, pes<:Oalmente ou atiaves dos seus 
reprerentantes eleitos, a; seus problemas e qu;stOes 
pcr1im1tes, piraque µmun~ rerolvidos rapidamente, oos 
locais certos comas~ cenas. 

Parao NEEB e asuaoctual ~' daqual ~µme 
~ lepl~~Jte eleito dos ma; do 4° ano, derejo as 
maiores fulicidOOes pira o cumpimento dos seus oQjectivos. 
Para a; reslantes col~ especialmente a; oo 1° ano, na 
tarefu que e ~de "tirar" um dos meIOOres rursa; que a 
Universidade oo :t-.1inOO tern pira oferecer, um voto de 
~e&vormrledemudartWopirameIOOr. 

~Acaiemi~ 
A 1vfigt£1 c.osta 

delegado do 4° ano e de curso, ebl 7464@ci.uminho.pt 

Jlll~ MULTI-SERVI(jOS 

• 
• 
• 

Chupo 4M N<>VA ClJLTURA 
Rua Nova de Sta. Cruz., Nu 13 Braga 

Jtotoc6pias 
Plastifica~Cles 

Telef"one e Fax 

• 
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Encaderna~Cles Rapidas 
• Artigos de Papelaria 
• Drindes Publicitarios 



Departamento de Divulgai;:ao do NEEB 

Para todos aqueles que ambicionam transmitir os seus conhecimentos aos de mais tenra idade que 
frequentam o ensino secundario, temos boas noticias. 

Foi aprovado pelo Ministerio da Educa.yao no dia 5 de Fevereiro de 1998 o Despacho Normativo 
n° 10-B/98 que regulamenta o enquadramento dos grupos disciplinares, bem como o regime das 
qualifica.yoes para a docencia dos ensinos basico e secundario. Finalmente a Engenharia Biol6gica foi 
enquadrada neste regime, ficando assim qualquer Licenciado neste curso apto a concorrer em concursos 
nacionais para docencia em quatro grupos disciplinares do 7° ao 12° anos de escolaridade, os quais se 
passa a descrever: 

Grupo Tioo Escalao 
11 - Matematica Suficiente JO 

15 - Fisico Quimica Pr6pria 30 
16 - Quimica e Fisica Pr6pria 10 

26 - Biologia e Geologia Suficiente 20 

Nos vanos grupos sao diferentes 0 tipo de habilita.yao atribuida a Licenciatura (Pr6pria OU 

Suficiente) e que tern importancia apenas a nivel de concurso, sendo a habilita.yao pr6pria superior a 
suficiente. Quanto ao escalao, este relaciona-se com o vencimento a atribuir ao docente. Aos recem- "-..-/ 
licenciados e atribuido no maximo o 3° escalao, sendo a subida de escalao conseguida por p6s
gradua.y6es, mestrado, etc. Assim quanto mais alto for o escalao, mais elevado sera o vencimento. 

Uma c6pia do Diario da Republica encontra-se no NEEB para consulta dos interessados. 
Fica assim a Engenharia Biol6gica com mais uma saida, para juntar ao seu ja vasto leque de 

saidas profissionais. 
Cesar Antunes, 5° ano. 

N1£1Em - l\ sua ]J{istnria 
A cria.yao do Nucleo de Estudos de Engenharia Bio16gica (NEEB), teve lugar a 26 de Abril de 

1995, com os objectivos de, entre outros, promover a Licenciatura no exterior, organizar eventos 
relacionados com o curso (seminario, debates, etc.) e realizar ou apoiar projectos de indole cultural ou 
recreativa no meio estudantil. Nesse mesmo dia foi realizada uma Assembleia Geral que contou com a 
presen.ya de 36 elementos, na qua[ foram eleitos os primeiros 6rgaos sociais do nucleo. 0 NEEB tornou
se uma associai;:ao oficial em 3 de Agosto de 1995, tendo aparecido na III Edii;:ao do Diario da Republica 
seis meses ap6s a sua criai;:ao. 

Ja existiram tres diferentes 6rgaos sociais (sem contar com o actual) a dirigir os destinos do 
NEEB. Entre as suas realizai;:oes mais importantes esta a ajuda prestada no reconhecimento pelo 
Ministerio da Educai;:ao, da competencia dos Licenciados em Engenharia Biol6gica na pratica do ensino e 
tambem na realizai;:ao de diversos seminarios sobre temas relacionados com o curso. 

Esperamos que, com o desenvolvimento deste nucleo, surja um curso mais s6lido, mais divertido 
e mais conhecido quer na Universidade quer no exterior. Ainda este ano lectivo, esperam-se realizar 
varias actividades que tornem estes objectivos reais. Esperamos que participem! ! ! 

OV'f\l"tO ! \JM \BlE OE 'J£ROA
ot.IRO 00 FA\.SO ! 

FINA\.M'CN'lt, l.>MA C.C\SA C.\.AAA . 
w A ~EE \)tlo\A VEROAOE 
~ ESlt-'P\.ES,OOE~ 
MENi\AA OE'SCARAM! ~ 
COISA 00 OOTAA ! NADA OE 

ME\AS 1MTAS ! 
I 
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Nuno Azevedo. 4° ano. 


