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PRINCIPAIS DÚVIDAS
O que é uma empresa júnior?
Uma empresa júnior é uma associação civil e sem fins
lucrativos que é totalmente gerenciada por alunos que
estão cursando alguma formação superior. As empresas
juniores tem como principais objetivos oferecer
aprendizado empresarial para os alunos e contribuir com a
população em geral oferecendo serviços acessíveis e de
qualidade.
Quem é responsável pela realização dos projetos
Os próprios membros da empresa são responsáveis pela
estruturação e realização dos projetos, porém recebem
muitas vezes auxilio dos professores do curso, que
garantem que estes projetos estão sendo realizados de
forma segura e profissional.
O que torna o serviço confiável mesmo sendo
realizado por alunos?
Todos os serviços realizados precisam receber aprovação
de um profissional formado, que analisa o serviço feito e
assina um laudo oficial. Esse laudo é usado para confirmar
que empresas estão de acordo com a legislação e
realizando todos os testes e análises necessárias para
estar de acordo com a legislação.

PRINCIPAIS DÚVIDAS
Como eles se especializam para isso?
A própria formação do curso oferece muitos dos
conhecimentos necessários para a realização dos projetos.
Além da formação do curso, todos os corpos técnicos
responsáveis pela realização dos projetos recebem
treinamento especializado.
Como a empresa consegue oferecer um serviço de
qualidade a um menor preço?
Uma empresa júnior por ser uma associação sem fins
lucrativos destina a maioria dos valor de seus projetos para
pagar os custos de realização dos mesmos. O que não é
usado para pagar os custos dos projetos vai para o
melhoramento dos serviços oferecidos pela empresa e
para o aprimoramento dos membros.

Conheça a Empresa
A Biotec Júnior é uma empresa júnior da Universidade
Estadual Paulista (UNESP) que atua na área de
Engenharia Biotecnológica e realiza análises e
consultorias. Fundada em 23 de outubro de 2007 foi a
primeira empresa júnior de biotecnologia do país!
Nossos valores são sinergia, responsabilidade, integridade e
atitude, temos o objetivo de sanar os problemas da sociedade
através da construção de soluções inovadoras, práticas e de
excelência, trabalhando com responsabilidade, comprometimento
e dedicação, valorizando nossos clientes, parceiros, comunidade e
meio ambiente.
Além disso somos tetra alto crescimento, isso significa que nos
últimos quatro anos consecutivos nós conseguimos bater diversas
metas, entre elas se destacam o nosso NPS que está atrelado com
a qualidade dos nossos serviços, os projetos de impacto que
necessitam de um bom NPS e precisam estar associados a uma
ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estipulados pela
ONU) e a capacitação dos membros da empresa que executam os
projetos.

Conheça a Empresa
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Quem é o engenheiro biotecnológico?

A “mãe” da Engenharia Biotecnológica é a Biotecnologia, que já
exista há muitos anos na Europa e América do Norte, mas sua
graduação só chegou ao Brasil em 2003, sendo ministrada na
Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Assis. Com o
intuito de uma maior especialização dentro da indústria, foram
introduzidas predominantemente matérias de exatas e o curso
passou a ser chamado de Engenharia Biotecnológica.

Quem é o engenheiro biotecnológico?
Nesse sentido, dentro da indústria o profissional desenvolverá
equipamentos biotecnológicos, fará montagem de plantas
industriais, exercerá o controle de qualidade e desenvolverá
novas tecnologias e biomoléculas. Além de estar apto a
coordenar e supervisionar equipes de trabalho, realizar estudos
de viabilidade técnico-econômica, executar e fiscalizar obras e
serviços técnicos, efetuar vistorias, perícias, avaliações, emitir
laudos e pareceres técnicos.
Atuará na área de biomateriais, biomedicina (vacinas, novos
métodos de diagnóstico), biomecânica, bioinformática,
bioprocessos (fontes alternativas de energia e biocombustíveisbiodiesel), dentro do setor da agroindústria (melhoramento da
produção pecuária, desenvolvimento de bioinseticidas e
sementes), indústria alimentícia (processos de produção em que
atuam bactérias, fungos, enzimas como por exemplos: cerveja,
vinho, iogurte, entre outros), no estudo de células tronco e
transgenia, na Biologia Molecular, Microbiologia, Fisiologia,
Bioquímica e Biofármacos. .

Quem é o engenheiro biotecnológico?

A profissão foi alavancada nos últimos anos principalmente com os
avanços na clonagem de animais e produção de plantas e animais
transgênicos, além do mapeamento do genoma humano.
Dessa forma o engenheiro biotecnológico atua em uma área
muito abrangente e pode se adaptar a diversas situações. Nós da
Biotec Júnior reproduzimos nossa futura formação acadêmica para
vocês por um preço mais acessível trazendo serviços de alta
qualidade.

Nossos serviços
Análise de Água Destilada e de Abastecimento: Esse serviço
consiste em dois tipos de análise, a análise Microbiológica e
Físico-Química. Esse serviço gera laudos que confirmam que água
de abastecimento utilizada por farmácias de manipulação e na
produção alimentícia está nas condições higiênico-sanitárias
exigidas pela ANVISA.
Análise de Base Galênica: Consiste em análises microbiológicas
que identificam a presença de fungos e bactérias. Assim, de
acordo com os resultados, emitimos um laudo com a confirmação
de que está próprio para consumo ou não.
Análise de Cerveja: consiste em análise físico-químicas em
amostras de cerveja e tem como fim garantir a qualidade do
produto. Esse serviço permite descobrir irregularidades no
produto e apontar aspectos da fabricação que podem estar
interferindo com o sabor e aparência da cerveja.
Análise de Potabilidade de Água de Poço: serviço que testa se
a água de poços artesianos está adequada para o consumo. Os
parâmetros analisados buscam por contaminação por bactérias e
resíduos químicos que podem ser prejudiciais a saúde humana.

Nossos serviços
Análise de Produto Acabado: testa a qualidade do produto
final, comprovando que este está ou não livre de contaminação e
de acordo com a qualidade higiênica-sanitária exigida pela
ANVISA.
Controle de Qualidade de Fitoterápicos: este serviço procura
por adulterantes sintéticos em medicamentos ou cosméticos. Os
adulterantes além de alterarem a qualidade do produto mudam a
classificação dos mesmos.
Rotulagem Nutricional: informa a quantidade de carboidratos,
gorduras, fibras, proteínas, entre outros componentes presentes
em alimentos e bebidas. Esse serviço informa ao consumidor com
maior precisão as características do produto e segue os padrões
da ANVISA..
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: O Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um documento
técnico que visa identificar o tipo e a quantidade de resíduo,
assim sendo capaz de indicar a melhor maneira de descarte.

Análise de base galênica

Você sabia que muitos cosméticos podem causar diversos danos
para sua saúde? Portanto, vale a pena conhecer melhor o
controle de qualidade que acompanha os processos de
fabricação desses produtos.
Por mais que as empresas hoje estejam atentas as demandas de
controle e fiscalização de órgãos reguladores (ANVISA) e estejam
atentos para protocolos de segurança e higiene, há novos
procedimentos que investigam novas formas de contaminação
que não costumam serem divulgados.

Análise de base galênica

Atualmente há nas universidades várias pesquisas que atestam
o nível de controle de qualidade dos cosméticos a partir da
análise das bases galênicas. Esses testes se baseiam em dois
protocolos comprovadamente eficazes, no primeiro protocolo
se identifica bactérias mesófilas e fungos. Caso seja verificado
que há contaminação é dada a continuidade para o protocolo 2,
através do qual serão identificadas quais são as bactérias
presentes naquela amostra. Dentre as bactérias mais verificadas
nos protocolos podemos citar: Escherichia coli, Staphylococcus
aureus e Pseudomonas aeruginosa que são causadoras de
vômitos , diarreia , infecção urinaria, febre, pneumonia,
meningite e endocardite.
Essas possíveis contaminações devem ser uma preocupação
recorrente de empresas que se preocupam com a qualidade de
seus produtos e que seguem os parâmetros de controle
microbiológico para os produtos de higiene pessoal, cosméticos
e perfumes estabelecidos pela RDC n°481/1999. Vale a pena
ressaltar que o não cumprimento dessas normas podem
ocasionar processos judiciais para as empreses, que além de
causar prejuízos financeiros, podem causar prejuízos
irreparáveis à imagem da mesma.

Análise de base galênica

Por isso cada vez mais empresas estão procurando
estabelecer parceria com as universidades para realizar teste e
assim atestar a qualidade de seu produto e restabelecer com o
bem-estar de seu público.

Análise de água tratada

Você sabia que há diversos padrões estabelecidos pela ANVISA
para a potabilidade de água ao consumo humano? Além da
intensificação na fiscalização por meio dos órgãos do governo
público, criando legislações cada vez mais rigorosas com a
qualidade da água industrial.
Esses parâmetros analisados são de suma importância, haja
vista que a utilização de água com irregularidades pode afetar a
qualidade final do produto, além de caso seja consumida, pode
desencadear uma série de doenças no indivíduo.

Análise de água tratada
Isto ocorre devido determinadas bactérias se desenvolverem
facilmente na água, as quais podem gerar enfermidades como
diarreia, febre tifoide, salmonela, hepatite A, cólera e outras
diversas doenças ou sintomas maléficos.
Logo, empresas como farmácias, indústrias alimentícias e
cosméticas ou que utilizem água no processo de criação de
seus produtos devem estar devidamente regularizadas, pois
desta forma terão maior controle de qualidade de suas
mercadorias e serviços. Tal regularização pode ser obtida
através de laudos feitos por meio de um processo denominado
análise de água, o qual faz análises físico-químicas e
microbiológicas na mesma, baseando-se em padrões
estabelecidos pelo governo.
Portanto, fica evidente a extrema relevância do atestado de
qualidade da água, tanto para o consumidor, quanto para as
empresas dos ramos citados anteriormente, uma vez que gera
maior satisfação e proteção ao cliente, que estará amparado
pela qualidade atestada pelos laudos, além de agregar valor ao
produto final e na apreciação prévia do consumidor quanto a
indústria.

