Reflexão sobre a palestra sobre biotecnologia alimentar
Universidade, mudança de cidade, deixar a família, tudo isto representa uma nova
etapa da nossa vida que está cada vez mais próxima e da qual temos algum receio.
A palestra sobre a biotecnologia alimentar foi muito importante não só a nível de nos
tranquilizar relativamente a esta nova aventura como também nos permitiu conhecer melhor
aquele que é o objetivo da mesma.
A nível pessoal, permitiu despertar em mim um grande interesse pois, acho
absolutamente incrível a criatividade que as pessoas têm para criarem algo absolutamente
novo e inovador a partir de algo que, no nosso dia a dia não teria qualquer tipo de utilidade. A
biotecnologia apresenta uma enorme variedade de áreas nas quais é possível especializarmonos e acho que isso cativa uma grande parte dos jovens pois permite-nos expandir os nossos
horizontes e, ao mesmo tempo contribuir para um mundo melhor. Este curso tem na sua base
a criatividade e a motivação das pessoas para ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida
ajudando não só o ambiente como as pessoas que nele vivem ao reutilizar imensos
subprodutos procedendo à investigação da sua composição química e posteriormente pensar
em algo que seria possível formar a partir do mesmo.
Era notório o entusiasmo do Pedro e notava-se que ele não se arrependeu da sua
escolha ao especializar-se naquela área e era com um enorme orgulho e entusiasmo que ele
apresentava os projetos já postos em prática e muitos outros numa fase de aprovação sendo
que, muitos deles foram criados por ele juntamente com a sua equipa. É incrível ver uma
pessoa tão jovem com a capacidade de pensar mais além pois, nem sempre deve ser fácil uma
vez que nem sempre os projetos devem ser aprovados ou postos em prática devido ao receio
que as pessoas têm de pensar mais além e experimentar algo que é novo.
Para além do curso, podemos também ficar a conhecer o percurso académico do
Pedro e, foi muito agradável pois tranquilizou-nos imenso e deu-nos alguns concelhos que,
para mim são muito importantes de ouvir nesta fase final. Foi bom ver que ele foi bem
sucedido durante os seus estudos e que, conseguiu conciliar as aulas e os estudos com as
saídas à noite, as amizades, os Erasmus. Sair do país para estudar era algo que eu nunca tinha
pensado muito e, agora que ouvi o seu testemunho e o seu concelho despertou-me algum
interesse pois, nos dias de hoje acho que é muito importante conhecer novas pessoas,
diferentes culturas e línguas, testar os nossos limites.
Em suma, achei esta palestra muito importante pois, não só nos deu a conhecer algo
totalmente novo e inovador nos dias de hoje como também nos fez perceber que temos de
lutar para alcançar os nossos objetivos.
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