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DIRETORIA: 

Presidente: Jairo Rodrigues Soares Filho (jairorsf@gmail.com - (83) 9611-5384)  

Vice-presidente: Naiana Weisheimer (n_weisheimer@hotmail.com - (83) 9633-6049)  

Tesoureiro: Igor de Oliveira Ferreira (oliveira.igor60@gmail.com - (83) 8899-4577) 

Secretárias: Hilda Mariana Fernandes Rocha Oliveira (hilda_mariana@hotmail.com - 

(83) 9837-6865) e Laís Lima Dantas (lais.lima.dantas@gmail.com - (83) 9343-3320) 

Diretor de eventos: Mariana Weisheimer (mari.catherine@hotmail.com - (83) 9912-

9454) 

 Direto de comunicação: Arnaldo Moreira de Oliveira Júnior 

(arnaldo_junior33@hotmail.com - (83) 9838-8967) 

Diretor de pesquisa e extensão: André Chaves de Miranda (83) 8889-0765) e Fabini 

Guilherme Diniz Melo (fabiniguilherme@hotmail.com - (83) 9943-2828) 

 

Definição: 

A Liga Acadêmica de Biotecnologia da Paraíba - BIOTEC-PB é uma entidade sem fins 

lucrativos com duração ilimitada. Organizada e coordenada por acadêmicos e 

professores do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina Nova Esperança - 

FAMENE respectivamente, vinculada à Universidade do Sudoeste da Bahia - UESB, 

tendo também no seu quadro de coordenadores docentes desta referida instituição de 

ensino, regendo-se por seu estatuto. 

 

 

Objetivos: 

 

A Biotec-PB terá fins primários de divulgar a biotecnologia, a biologia molecular, 

engenharia genética e ortomolecular como especialidades; resgatar a relação médico-

paciente; estimular a realização de atividades de cunho científico e promover a 

integração acadêmica com a comunidade. Para tal fim, serão realizadas atividades 

assistenciais, obrigatoriamente; atividades em campo, de extensão; e atividades de 

pesquisa que ocorrerão segundo programas de iniciação científica. 

 

Orientadores: 



Dr. Bruno Silva Andrade - Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana (2004). É doutor em Biotecnologia pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana (2011). Tem experiência na área de Biotecnologia, com 

ênfase em Análise estrutural e funcional de macromoléculas de microrganismos, 

animais e plantas com potencial biotecnológico, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Genômica e Proteômica (Modelagem Molecular por Homologia, Docking e 

Triagem Virtual) de fungos. Atualmente é professor assistente da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia lecionando a discplina Biologia Celular e Molecular. 

Dr. Georde Robson Ibiapina – Médico graduado pela UFPB, é especialista em Clínica 

Médica e Endocrinologia. Atualmente é chefe do serviço de clínica médica do Hospital 

Flávio Ribeiro Coutinho, atende no PASM de Santa Rita, no Hospital da Guarnição de 

João Pessoa e é preceptor do internato da Faculdade de Medicina Nova Esperança – 

FAMENE. 

Dr. Wagner Rodrigues de Assis Soares - Possui graduação em Ciências Farmacêuticas 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana (2004). Atualmente é mestre no 

Programa de Genética, Biodiversidade e Conservação do Departamento de Ciências 

Biologicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Atuando 

principalmente em farmacologia bioquímica, molecular e bioinformática (triagem in 

silico) com ênfase em compostos ativos naturais. Tem experiência na área de 

Farmacologia experimental (triagem in vivo e in vitro) e na docência com ênfase em: 

Farmacologia Básica e Clínica, Bioquímica Básica, Patologia Geral e 

Radiologia/exames complementares. 

 

Atividades: 

 

A Biotec-PB terá que desenvolver, no mínimo, um curso anual de extensão 

universitária. 

 


