Escolha do nome do Informativo
Diante das sugestões feitas por alunos e professores, foi escolhido o nome
Pharm@kon, inspirado na palavra grega que simboliza o fármaco, que pode ser tanto remédio,
cosmético, ou veneno, mas usando um símbolo que remete ao universo "on line".
Agradeçemos as contribuições e esperamos que este veículo contribua para informar de forma
agradável e proveitosa.

Seminário com Professor da UFAM
No dia 19/04/07 o PMCF recebeu o Prof. Dr. Valdir Florência da Veiga Junior, da UFAM
(Universidade Federal do Amazonas) para um seminário sobre o tema "O gênero Copaifera L. Estudos fitoquímicos e farmacológicos de extratos e Óleos de Copaíba". O encontro foi muito
produtivo e os mestrandos ficaram conhecendo um pouco da realidade da pesquisa com produtos
naturais na Amazônia, que segundo o Prof. Valdir está recebendo muito incentivo e tem carência
de pesquisadores
qualificados, inclusive o Prof. comentou que devem abrir cerca de 1.000 vagas para docentes com
a abertura da Universidade Estadual do Amazonas, em Manaus.

As inscrições do I Congresso da FEBRAPLAME (14 e 15 de junho) encontram-se abertas, e
podem ser realizadas clicando no link abaixo:
http://www.febraplame.org.br/divulgacao/mala_febra.htm

Médicos alemães usam botox para tratar sudorese excessiva nas mãos.
Médicos alemães conseguiram diminuir a excessiva sudorese da mão direita de uma paciente de
23 anos através de injeções de botox,
segundo o último número da revista médica "The Lancet".
Leia mais em:

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u16323.shtml

Doenças tropicais "esquecidas" afetam 1 bilhão, diz OMS.
Doenças tropicais "esquecidas" atingem 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, apesar de o custo
médio dos tratamentos não
superar US$ 0,50 (cerca de R$ 1) por pessoa, informou nesta quinta-feira a Organização Mundial
da Saúde (OMS).
Leia mais em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u16320.shtml

O Prof. Rilton Alves de Freitas está organizando a "Segunda Escola de Inverno em
Nanotecnologia", que será realizada na UNIVALI, de 15 a 20 de julho, financiada pelo Ministério e
Ciência e Tecnologia - MCT, em parceria com a UFRGS, UFPR e UNB. Em breve serão abertas as
inscrições. Serão 40 vagas para alunos de pós-graduação e graduação via Centro Brasil rgentina
de Nanotecnologia (CBAN), com 20 vagas para estudantes brasileiros e 20 vagas para estudantes
argentinos.
O PMCF está buscando patrocínio para um ônibus, para levar alunos e professores ao VI CIFARP
(Congresso Internacional de Farmácia de Ribeirão Preto), de 02 a 05 setembro. Como há mais
interessados do que vagas, estão sendo selecionados preferencialmente os alunos de graduação
que submeteram resumo para publicação no evento.
A professora Maique Weber Biavatti, estará ministrando um curso de 8h/a sobre
Cromatografia líquida de alta eficiência:fundamentos e aplicações, na VIII Jornada Farmacêutica
da UFPR e II Mostra Acadêmica Integrada (21 a 26 de maio), coordenado pelo grupo PETFarmácia/UFPR .
Mais informações nos links abaixo:
www.ufpr.br/~jornadafarmaceutica
Também é possível ver o vídeo de chamada do evento nos links:
http://www.youtube.com/watch?v=13SAMXJnEVE
http://rapidshare.com/files/31553608/VIDEO_JOFAR.wmv.html
Avaliação Institucional
Professores e mestrandos já podem preencher os formulários para a avaliação institucional do
primeiro semestre de 2007. Para isso, basta entrar na intranet e buscar o item no menu de
navegação. A avaliação é um importante instrumento para que a Univali readeque práticas e
procedimentos, buscando mais qualidade na prestação de serviços.Acesse:
http://www7.univali.br/intranet
Aniversariantes do mês!
Parabéns para profª Angélica Garcia Couto (15/05), mestranda Maria de Fátima Ruiz Martins
(25/05), mestrando Rogério Tolardo (27/05).
Uma pausa da turma 2007 para foto... Sejam bem vindos!
Aula da Profª Maique!

Aula da Profª Ruth!
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