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Programa

Conscientes das dificultades que presenta no panorama laboral actual
o desenvolvemento da carreira investigadora dun xeito estable, pero
conscientes tamén da necesidade de mostrar a relevancia da mesma
para a xeración do coñecemento decisivo no progreso da sociedade,
prográmase esta actividade coa que se pretende abordar desde o punto
de vista científico as saídas profesionais da carreira investigadora, en
especial no ámbito de ciencias da vida e tecnoloxías agroalimentarias,
a partir do relato de varios casos de éxito. Vaise presentar o testemuño
profesional e persoal de distintos posdoutorais que desenvolven a súa
carreira laboral en ámbitos diversos, ofrecendo deste xeito unha visión
plural co obxecto de que poida servir de exemplo e de estímulo para
todas aquelas persoas que están xa dedicadas, ou teñen pensando
dedicarse á carreira investigadora.

10.00-10.10 h Inauguración

Asociada a esta xornada realizarase unha exposición na Facultade
de Ciencias de Ourense dunha selección de ilustracións científicas
realizadas por Doutora María Lamprecht, algunhas publicadas no libro
La Vida: Un Viaje hacia la Complejidad en el Universo.
O programa da actividade comprende de unha presentación por cada
un dos participantes durante 15 minutos con 5 minutos de quenda de
preguntas, e finalizarase a xornada cun debate entre
todos os participantes.

10.10-10.15 h Presentación
Moderadora: Clara Fuciños González
10.15-10.35 h Posdoutoramento nun centro tecnolóxico: transferencia e
apoio á I+D+i empresarial
Paula Fajardo Bernárdez
Unidade de Saúde - Nutrición e Farmaindustria. Área de I+D+i.
ANFACO- CECOPESCA, Vigo (España)
10.35-10.55 h Carreira científica en España: a trasumancia do século XXI
Juan Pablo Fuciños González
Food Processing Group. Nano4 Food Unit. The INL International
Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga (Portugal)
10.55-11.15 h O emprendemento como oportunidade
despois dunha tese doutoral
Enma Conde Piñeiro
Global and Ecofriendly Natural Extracts: GLECEX. San Cibrao das
Viñas (Ourense, España)
11.15-11.35 h Pausa-Café
11.35-11.55 h Que é a ilustración científica e para que serve
María Lamprecht Grandío
Departamento de Evolución Molecular (asociado al NASA
Astrobiology Institute). Centro de Astrobiología ( INTA-CSIC),
Madrid (España)
11.55-12.15 h Carreira Investigadora: un camiño longo, cheo de tensión,
tortuoso, incerto e moi satisfactorio
David Fernández Calviño
Área de Edafoloxía e Química Agrícola do departamento de
Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo. Facultade de Ciencias de
Ourense (España)
12.15-12.55 h Mesa Redonda. Conclusións e peche
Moderadoras: Clara Fuciños González e María Luisa Rúa Rodríguez

